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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αναγκαιότητα του ελέγχου οποιοσδήποτε οικονομικής διαχείρισης ξένης 
περιουσίας πηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Τα λάθη και οι καταδο
λιεύσεις είναι έμφυτα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γεννιέται μαζί με τις ατέλειές του 
και τις αδυναμίες του, με τις οποίες ζει και τελειώνει τη ζωή του με αυτές. Βεβαίως, η 
εξέλιξη της επιστήμης και του πολιτισμού και γενικά οι κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες, διαβίωσης, επηρεάζουν μέχρι κάποιο βαθμό, θετικά ή αρνητικά, τις ατέ
λειες και αδυναμίες αυτές, ποτέ όμως δεν τις εξαφανίζουν, γιατί είναι μέσα στη φύση 
του ανθρώπου.

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος μαζί με αυτές και συνεπώς η πλήρης θεραπεία 
ή η εξαφάνισή τους είναι αδύνατη. Τα λάθη οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης 
ικανότητας και όπως λέει και το πολύ γνωστό γνωμικό «ουδείς αλάνθαστος». Η ανει- 
λικρίνεια, οι καταδολιεύσεις και οι απάτες οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης 
ηθικής και εδώ άλλο γνωμικό μας λέει ότι «ουδείς αναμάρτητος».

Στην έννοια της καταδολίευσης και απάτης περιλαμβάνεται και η κατάρτιση 
ανειλικρινών και αναληθών οικονομικών καταστάσεων, με τις οποίες εμφανίζεται 
ψευδής εικόνα της περιουσιακής κατάσταση της εταιρίας και εξαπατώντας οι ενδια
φερόμενοι (μέτοχοι, κράτος κλπ).

Αφού «ουδείς αλάνθαστος» και ουδείς αναμάρτητος» και συνεπώς το ολο
κληρωτικό ξερρίζωμα των λαθών, της ανειλικρίνειας και των καταδολιεύσεων και α
πατών από την ανθρώπινη φύση είναι αδύνατο, η μοναδική λύση που απομένει είναι 
η καταπολέμησή τους, που επιτυγχάνεται με την οργάνωση, σε κάθε οικονομική δια
χείριση ξένης περιουσίας, ουσιαστικού και ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος 
πρέπει να συμπληρώνεται και με οργάνωση πλήρους συστήματος εσωτερικού ελέγ
χου. Ο έλεγχος συνεπώς είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα οποιοσδήποτε οικονομι
κής διαχείρισης ξένης περιουσίας. Είναι ένα είδος ασφάλισης κατά των λαθών, της 
ανειλικρίνειας, της κλοπής και απάτης.

Η διπλωματική εργασία που έχει σαν κύριο θέμα τον εσωτερικό έλεγχο στις 
Ανώνυμες Εταιρίες και Τράπεζες, ξεκινάει με την ιστορική επισκόπηση του θεσμού 
και τους λόγους εδραίωσής του.

Ακόμα παραθέτουμε την ανάπτυξη ενός τμήματος ελέγχου, απολογισμό πρώ
του εξαμήνου και υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου. Αναπτύσουμε αρκετά τον εσωτερικό 
και εξωτερικό έλεγχο και τις διαφορές που υπάρχουν καθώς και αναλυτικότατα τον 
έλεγχο στον τραπεζικό τομέα.

Επίσης αναπτύσσονται περιπτώσεις άρθρων που τα πρότυπα κείμενα βρί
σκονται στα χέρια του υπεύθυνου καθηγητή.
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Κεφάλαιο 1

α. Έννοια και περιεχόμενο της ελεγκτικής
Ελεγκτική είναι ένας ξεχωριστός κλάδος των οικονομικών επιστημών που 

πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια ε
λέγχου σε κάθε επιχείρηση - Οικονομική μονάδα - Φορέα που στοχεύει στη διαφύ
λαξη και τη σωστή διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Η ελεγκτική ως φιλο
σοφία, ως επιστήμη και τεχνική δεν την ενδιαφέρει η νομική μορφή των μονάδων που 
ελέγχει, το αν έχουν ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα, ούτε το αντικείμενο εκμετάλλευ
σης, ως επίσης ο κερδοσκοπικός ή μη χαρακτήρας τους.
Η ελεγκτική εξετάζει, βασικά τα εξής τρία θέματα:
1. Το αντικείμενο και οι σκοποί του ελέγχου. Δηλαδή

- Τι ελέγχεται
- Γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος
- Ποιοι σκοποί επιδιώκονται με τον έλεγχο
- Ποιοι ωφελούνται από τον έλεγχο

2. Το υποκείμενο του ελέγχου (του ελεγκτή) που είναι και το σπουδαιότερο, δηλαδή 
εδώ εξετάζονται
- Ποια πρόσωπα διενεργούν τον έλεγχο
- Ποια πρέπει να είναι τα προσόντα τους
- Ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις τους με τις ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες 

αλλά και με τη Δημόσια Διοίκηση ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η ελευθερία 
έκφρασης της επαγγελματικής τους γνώμης. Εδώ ανήκει και η εξέταση των θε
μάτων του εσωτερικού ελέγχου.

3. Τις ελεγκτικές διαδικασίες, δηλαδή την τεχνική του ελέγχου που είναι και το μεγα
λύτερο. Εξετάζεται η τεχνική του ελέγχου πως διενεργείται ο έλεγχος, με ποιες με
θόδους κλπ.

1. Το αντικείμενο του ελέγχου
α. Αντικείμενο του ελέγχου είναι κατά κανόνα η οικονομική διαχείριση ξένης περιου

σίας
Ως ξένη περιουσία εννοούμε την περιουσία οποιοδήποτε νομικού προσώπου, αλ

λά και φυσικού προσώπου, έναντι των τρίτων που τη διαχειρίζονται. Ειδικότερα.
- Η περιουσία της ανώνυμης εταιρείας (και γενικά οποιοσδήποτε εταιρείας), είναι 

ξένη περιουσία έναντι όλων των οργάνων της που τη διαχειρίζονται.
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- Η περιουσία οποιουδήποτε Οργανισμού ή Ιδρύματος και γενικά Νομικού Προσώ
που Δημοσίου Δικαίου, είναι ξένη περιουσία έναντι όλων των συλλογικών οργά
νων του (Δ.Σ. ή άλλων οργάνων) και των υπαλλήλων, που τη διαχειρίζονται.

- Και στην ατομική επιχείρηση ακόμη, γίνεται διαχείριση ξένης περιουσίας. Όχι μόνο 
οι υπάλληλοι της ατομικής επιχείρησης διαχειρίζονται ξένη περιουσία, αλλά και ο 
ιδιοκτήτης επιχειρηματίας είναι διαχειριστής ξένης περιουσίας ως προς τις υπο
χρεώσεις της επιχείρησής του, δηλαδή τα ξένα κεφάλαιά της, τα οποία, κατά κανό
να είναι πολύ μεγαλύτερα από τα δικά της κεφάλαια.

β. Όπως είναι αυτονόητο, για να είναι εφικτός ο έλεγχος είναι απαραίτητο η οικονομι
κή διαχείριση της ξένης περιουσίας να απεικονίζεται λογιστικώς, σύμφωνα με τις 
αρχές και τους κανόνες της Λογιστικής. Συνεπώς ο έλεγχος είναι στενά συνυφα- 
σμένος με ύπαρξη οικονομικής διαχείρισης ξένης περιουσίας που να απεικονίζεται 
λογιστικώς. Η λογιστική καταγράφει και παρακολουθεί τις πράξης της οικονομικής 
διαχείρισης και η ελεγκτική τις ελέγχει.

Σα βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι δυνατό ν’ αναφερθούν :
- η πρόληψη εθελημένων ή αθέλητων λαθών, απατών (προληπτικός έλεγχος)
- η αποκάλυψη, η καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων, απατών κλπ (κα

τασταλτικός έλεγχος)
- η πιστοποίηση, μετά από συστηματικό έλεγχο, της ακρίβειας και της αλήθειας οι

κονομικών καταστάσεων (π.χ. ισολογισμοί, και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρή- 
σης), της πιστοληπτικής ικανότητας μιας επιχείρησης, της τρέχουσας (πραγματι
κής) εσωτερικής αξίας των μετοχών συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρείας, όλα αυτά 
ανήκουν στον εξωτερικό έλεγχο.

Οι ενδιαφερόμενοι για την διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου, είναι βασικά
- Οι διοικούντες και διευθύνοντες την οικονομική μονάδα (οποιουδήποτε νομικού 

τύπου, μορφής, κλάδου)
- Οι μέτοχοι και γενικά οι επενδυτές κεφαλαίων στην οικονομική μονάδα
- Οι πιστωτές όπως και όλοι οι συναλλασσόμενοι
- Οι μέλλοντες επενδυτές
- Το κράτος για πολλούς και ποικίλους λόγους.

2. Προσδιορισμός του ελέγχου
Αν θεωρηθεί η επιχείρηση ως μια μορφή οργάνωσης προσώπων και μέσων,

προκειμένου να επιδιώξει συγκεκριμένους στόχους, η επιδίωξη αυτή ορίζεται από
διαδικασίες και δεδομένα που καθοδηγούν και προσανατολίζουν τις ενέργειές της.
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Στη δεδομένη περίπτωση, διαδικασία είναι μια αλληλοδιαδοχή ενεργειών προκειμέ- 
νου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, σύμφωνα με το σχεδίασμά της επι
χείρησης. Κάθε ενέργεια εκτελείται αποτελεσματικότερα όταν τα δεδομένα (κανονι
σμοί, συστήματα πληροφόρησης οργανωτική δομή, προσδιορισμός καθηκόντων και 
θέσεων κλπ) που τη στηρίζουν, εγγυώνται την εξέλιξή της και διασφαλίζουν τον έλεγ
χο, είναι τα κατάλληλα.

Ο έλεγχος, ορίζεται ως ένα σύνολο αξιολογήσεων που εφαρμόζονται, προκει- 
μένου να εκφρασθεί μια αντικειμενική κρίση, σύμφωνα με συγκεκριμένες αρχές, για 
την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της επιχείρησης σε σχέση με τους επιδιωκό- 
μενους στόχους.

Δεδομένου ότι οι διοικούντες μια επιχείρηση δεν είναι πάντα δυνατόν να έχουν 
την άμεση επίβλεψη των ενεργειών, αλλά την αναθέτουν σε στελέχη που μεσολα
βούν, ο κίνδυνος ανακολουθιών και παρεκκλίσεων σε σχέση με ότι έχει προβλεφθεί 
και με αυτό που πραγματοποιείται είναι προφανής. Τις παρεκκλίσεις αυτές οι διοικού- 
ντες θα συνειδητοποιήσουν καθυστερημένα, από τις δυσμενείς συνέπειές τους. Γίνε
ται λοιπόν αναγκαίο να αξιολογηθεί το σύστημα οργάνωσης και το σύστημα πληρο
φόρησης της επιχείρησης ώστε να επαληθευθεί ότι:
- Το σύστημα οργάνωσης της επιχείρησης αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα
- Το σύστημα πληροφόρησης παράγει δεδομένα που απεικονίζουν ορθά την πραγ

ματικότητα και επιτρέπουν στους χρήστες τους να διαθέτουν στοιχεία κατάλληλα 
για τις ανάγκες τους. Η κριτική εξέταση των συστημάτων πληροφόρησης είναι α
ναπόσπαστη από αυτήν του συστήματος οργάνωσης που παράγει και χρησιμο
ποιεί την πληροφόρηση. Γι’ αυτό ορίζεται ακόμη ο έλεγχος ως η διαδικασία που 
κρίνει την αξιοπιστία και την ποιότητα της παραγόμενης από την επιχείρηση πλη
ροφορίας.

3. Είδη ελέγχου

Ανάλογα με το άτομο που διενεργεί τον έλεγχο και τη σχέση εργασίας αυτού με 
τον ελεγχόμενο φορέα οι έλεγχοι διακρίνονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, 
α. Εσωτερικοί είναι αυτοί που οργανώνονται και διενεργούνται μέσα στον ίδιο φορέα 

από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, τους εσωτερικούς ελεγκτές για λογαριασμό της 
Διοίκησης.

β. Εξωτερικοί είναι αυτοί που ενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές δεν έχουν κα
μία σχέση εξαρτημένης εργασίας, και ενεργούν με εντολή των μετόχων για λογα
ριασμό τους.
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4. Διακρίσεις των λογιστικών - διαχειριστικών ελέγχων
Οι λογιστικοί έλεγχοι διακρίνονται με βάση διάφορα κριτήρια σε κατηγορίες και είδη.
α) Ανάλογα με την έκτασή τους, σε γενικούς και ειδικούς.
- Γενικός έλεγχος είναι αυτός που επεκτείνεται σε ολόκληρη τη διαχείριση δοσμένης 

χρονικής περιόδου συνήθως έτους. Ειδικά γενικός έλεγχος είναι ο έλεγχος του ι
σολογισμού τέλος χρήσης.

- Ειδικός έλεγχος είναι εκείνος που έχει σαν αντικείμενο ένα συγκεκριμένο θέμα, η 
τομέα (π.χ. έλεγχος ταμειακής διαχείρισης, έλεγχος πελατών, αποθεμάτων)

β) Ανάλογα με το σκοπό τους σε προληπτικούς και κατασταλτικούς
- προληπτικός έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται στη διάρκεια της εκτέλεσης της 

πράξης (π.χ. στην έκδοση εντάλματος πληρωμής, του γραμματίου είσπραξης) και 
αποβλέπει, στην πρόληψη εκούσιων και ακούσιων σφαλμάτων

- ο κατασταλτικός έλεγχος, αντίθετα προς τον προληπτικό διενεργείται μετά την ε
κτέλεση των πράξεων, αφορά στη διαχείριση μιας συγκεκριμένης περιόδου και 
αποβλέπει στην αποκάλυψη, την καταστολή εκούσιων ή ακούσιων σφαλμάτων. Οι 
έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή.

γ) Ανάλογα με τη διάρκειά τους οι έλεγχοι διακρίνονται σε μόνιμους και διαρκείς:
- Μόνιμοι ή διαρκείας είναι αυτοί που διενεργούνται σε συνεχή βάση και λαμβάνουν 

χώρα κατά την εκτέλεση της πράξης (συναλλαγή, παραγωγή, συμφωνία του τα
μείου. Πρόκειται για προληπτικούς ελέγχους που γίνονται από τα Controls ή τμήμα 
Control).

- Τακτικός ή περιοδικός είναι αυτός που διενεργείται κατά περιόδους και τακτικά δη
λαδή δεν είναι μεν συνεχής αλλά επαναλαμβάνεται τακτικά και αφορά τον έλεγχο 
της διαχείρισης τακτών χρονικών περιόδων (π.χ. μηνιαίος, τριμηνιαίος, εξαμηνιαί
ος κλπ)

- Έκτακτος ή περιπτωσιακός έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται σε έκτακτες περι
πτώσεις, είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, είτε με εντολή 
της διοίκησης.

δ) Ανάλογα με το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο
- Σε εσωτερικούς ελέγχους που διενεργούνται από εσωτερικούς ελεγκτές και
- Εξωτερικούς που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές
Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μόνιμος (διαρκής), αλλά κατά κανόνα είναι και γενικός
έλεγχος.
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Είναι προληπτικός, στις μεγάλες επιχειρήσεις περιλαμβάνει και τμήμα με τη 
μορφή του κατασταλτικού ελέγχου.

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι κατά κανόνα κατασταλτικός έλεγχος αλλά μπορεί να 
είναι και προληπτικός όταν ο εξωτερικός ελεγκτής ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις 
πριν από την εκτέλεσή τους. Επίσης μπορεί να είναι γενικός ή ειδικός τακτικός (πε
ριοδικός) ή έκτακτος.

Ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής

Ο μεγάλος όγκος των συναλλαγών, η κακοδιαχείριση του δημόσιου και ιδιωτι
κού πλούτου, οι κλοπές, οι ατασθαλίες δεν είναι φαινόμενα των καιρών μας, έχουν τις 
ρίζες τους από τους αρχαίους χρόνους, πράγμα που ανάγκασε τους τότε άρχοντες να 
λάβουν μέτρα με τη θέσπιση του ελέγχου.

Στους αρχαίους χρόνους συναντάμε τα πρώτα ίχνη λογιστών και ελεγκτών. 
Στους Νινευϊτες της Βαβυλώνας γύρω στα 3000 π.Χ. υπήρχαν εμπορικοί νόμοι και 
λογιστικές εκθέσεις. Πάνω σε πλάκες σημείωνε ο "γραμματέας" τις μεγάλες συναλλα
γές και τις νομιμοποιούσε με την υπογραφή του!

Αργότερα στην αρχαία Αίγυπτο οι Φαραώ προκειμένου να αντιμετωπίσουν το 
μεγάλο πρόβλημα των συγκομιδών που ήταν η κυριότερη φορολογητέα ύλη για αυ
τούς, δημιούργησε τους "Επιστάτες". Αυτοί ήταν λειτουργοί που έφθαναν στα ψηλό
τερα αξιώματα του κράτους. Εκπαιδεύονταν στους ναούς και κατέγραφαν τις εισαγω
γές και εξαγωγές σιτηρών.

Στην Αθήνα πριν το 300 π.Χ. βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε ένα σώμα ή Συνέ
δριο των "λογιστών" σαν θεσμός για την επιτήρηση των Οικονομικών του Κράτους. 
Έλεγχαν επίσης τους λογαριασμούς από τους δημόσιους ταμίες (άρχοντες υπόλογοι) 
και οδηγούσαν στη δικαιοσύνη όσους παρανομούσαν.

Οι Αθηναίοι είχαν και ένα άλλο Σώμα αναθεωρητών (ελεγκτών) από δέκα ε
φόρους που εκλέγονταν από το λαό (Δήμο) και ονομάζονταν "εύθυνοι" με αρμοδιότη
τα να ελέγχουν τους "λογαριασμούς διαχειρίσεως" των αρχόντων που αποχωρούσαν 
από το αξίωμά τους. Επίσης στην Αθήνα για πρώτη φορά γύρω στο 400 π.Χ. ο νό
μος όριζε να δημοσιεύονται οι λογαριασμοί των τότε εταιριών. Στην υπόλοιπη Ελλάδα 
βρίσκουμε τους "εξεταστές", τους "συνηγόρους", τους "δοκιμαστήρες" (στην Αχαϊκή 
Συμπολιτεία), τους "αρχεπισκόπους" (στη Φθιώτιδα), τους "κατόπτες" (στη Βοιωτία), 
τους "απολόγους" (στη Θάσο).

Στην αρχαία Ρώμη την εποχή των αυτοκρατόρων ο έλεγχος των δημοσίων οι
κονομικών γινόταν διαδοχικά από τους "Υπάτους", τους "Κήνσορες" ή "Τιμητές" και 
τους "Ταμίες". Αυτοί εξέταζαν τους λογαριασμούς των επαρχιών και επέβλεπαν το
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δημόσιο θησαυρό στη συνέχεια υπέβαλαν το σύνολο των λογαριασμών στη Σύγκλητο 
για έγκριση.

Στα τέλη του Μεσαίωνα αρχές της Αναγέννησης, στοιχεία σοβαρού ελέγχου 
βρίσκουμε στην πατρίδα της λογιστικής την Ιταλία. Με την λογιστική για ελεγκτικούς 
λόγους, ασχολιόταν δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Τη διαδικασία αυτή τη συναντάμε και στην Αγγλία στο Υπουργείο των Οικο
νομικών, όπου ένα πρώτο κατάστιχο κρατούσε ο Θησαυροφύλακας, ένα δεύτερο ο 
Γραμματέας της Καγκελαρίας και ένα τρίτο κάποιος αντιπρόσωπος του Βασιλιά, όλες 
οι σελίδες καθένα από αυτά έπρεπε να συμφωνούν με τις αντίστοιχες των δύο άλ
λων. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι συναντούμε μια μορφή εσωτερικού ελέγχου.

Για πρώτη φορά τον όρο "Auditor" (ελεγκτής) τον βλέπουμε στο 1285. Όλοι οι 
υπηρέτες του βασιλιά, διοικητές, θαλαμηπόλοι, ταμίες και οι υπόλοιποι εισπράκτορες 
έπρεπε να κρατούν κανονικούς λογαριασμούς. Όσοι από αυτούς, σύμφωνα με την 
μαρτυρία των ελεγκτών γίνονταν καταχραστές, οδηγούνταν στη φυλακή. Την εποχή 
αυτή εμφανίζεται για μερικούς συγγραφείς και η διπλογραφική μέθοδος, τα πρώτα 
πάντως στοιχεία για πλήρη διπλογραφική μέθοδο (ελεγχόμενη δηλαδή λογιστικά, με 
συμφωνίες) είναι τα βιβλία των αδελφών Soranto της Γένουας (το 1406).

Στη Γαλλία υπήρχε το Ελεγκτικό Συνέδριο του Παρισιού, στα τέλη του 17ου αι
ώνα, ένας ελεγκτής με καθήκον την επαλήθευση όλων των λογαριασμών και υπολο
γισμών. Τον ίδιο καιρό ήταν γνωστοί στα δικαστήρια οι λογιστικοί έλεγχοι και οι 
πραγματογνωμοσύνες.

Η πρώτη ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών ιδρύθηκε στη Βενετία (1581) και 
ήταν κρατικός θεσμός που απόχτησε γρήγορα μεγάλη επιρροή και ρύθμιζε με πολύ 
αυστηρό τρόπο τις δραστηριότητες των μελών του.

Στην Αγγλία από όπου ξεκίνησε και ο νεώτερος λογιστικός έλεγχος (Public 
Accountancy) και οι πρώτοι Ορκωτοί Λογιστές (Chartered Accountants) από τις αρ
χές ακόμα του 19ου αιώνα. Η ανάπτυξη της Βιομηχανίας του 19ου αιώνα βοήθησε 
στην ανάπτυξη του επαγγέλματος. Μεγάλος αριθμός εταιριών άρχισε να ζητάει τις 
υπηρεσίες των ελεγκτών. Σταθμό στην ιστορία των ελεγκτών αποτέλεσε και ο νόμος 
για τη συγχώνευση των σιδηροδρομικών εταιριών (1845) που όριζε ότι πρέπει κάθε 
χρόνο ο ισολογισμός τους να θεωρείται από τους ελεγκτές. Η περίοδος που ακολού
θησε ήταν ο χρυσός αιώνας των ελεγκτών στην Αγγλία. Από τη μια ο αυξανόμενος 
αριθμός των εταιριών και από την άλλη ο αξιοσημείωτος τρόπος που αυτοί εκπλήρω
ναν την αποστολή τους, καθώς και διάφοροι Αγγλικοί νόμοι ευνόησαν το επάγγελμα 
του "ελεγκτή". Αργότερα όμως ελεγκτές που δεν ήταν τόσο επιστημονικά καταρτισμέ
νοι αλλά και ευσυνείδητοι, διέπραξαν σφάλματα και καταχρήσεις και για πολύ καιρό 
το επάγγελμα πέρασε σοβαρή κρίση. Ακριβώς την εποχή αυτή για να αντιμετωπισθεί
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η κρίση και να εξυψωθεί το επάγγελμα, άρχισαν να σχηματίζονται ενώσεις επαγγελ- 
ματιών ελεγκτών, αρχικά στη Σκωτία και στη συνέχεια στην Αγγλία.

Οι υπόλοιπες χώρες αργότερα μιμήθηκαν τις επαγγελματικές οργανώσεις των 
Άγγλων. Σήμερα τον θεσμό αυτό τον έχουν προάγει οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Ολλαν
δία κλπ.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο της διοίκησης

Οι όροι «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» και «Εσωτερικός Έλεγχος», πολλές 
φορές δημιουργούν σύγχυση στον επιχειρησιακό χώρο, δημιουργούν μάλιστα και 
παρεξηγήσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, όταν οι δεύτεροι μιλούν 
για αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου και ως είναι φυσικό αναφέρονται σε αδυναμίες 
του Συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η σύγχυση 
και να αρθούν οι παρεξηγήσεις θεωρούμε σκόπιμο να ξεκαθαρισθούν οι δύο βασικές 
έννοιες καθώς και να προσδιοριστούν οι μεταξύ αυτών σχέσεις

Σύστημα Εσωτερικού ελέγχου νοείται ένα οργανωμένο, ευέλικτο και σωστά 
δομημένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών, άμεσα συνδεδεμένο με την οργανωτι
κή δομή και τους κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης που καθιερώνει η διοίκηση, με 
σκοπό να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του φορέα. Ένα σύστημα εσωτερικού ε
λέγχου ενδεικτικά περιλαμβάνει μια σειρά υποσυστημάτων όπως:
1. Εσωτερικό έλεγχο που αποτελεί μέρος του ΣΕΕ και είναι αρμόδιος για την αξιο

λόγηση της αποτελεσματικότητας του ίδιου του συστήματος, καθώς και την επι- 
μέρους αυτού λειτουργιών

2. Εγκεκριμένο οργανόγραμμα της επιχείρησης σε πλήρη ανάπτυξη όλων των επι
πέδων

3. Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας
4. Εγχειρίδια γραπτών διαδικασιών
5. Πλάνο δράση στρατηγικού σχεδιασμού βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
6. Προγραμματισμό δράσης (βραχυχρόνιο-μακροχρόνιο) και απολογισμό
7. Πολιτική αγορών - Προμηθειών
8. Πολιτική πωλήσεων - Τιμολόγηση
9. Αξιόπιστο σύστημα «MIS» με ευρύτυπα επιχειρησιακού πνεύματος
10. Ασφάλεια προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων
11. Πολιτική προσωπικού
12. Διαχείριση χαρτοφυλακίου
13. Εκπαίδευση προσωπικού
14. Διαχείριση ιδίων και ξένων κεφαλαίων
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15. Διαχείριση παγίων
16. Κύκλο παραγωγής προϊόντων - υπηρεσιών
17. Διαχείριση προϊόντων - υλικών κλπ συστήματα εσωτερικού ελέγχου.

Για να είναι αποτελεσματικό ένα Σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βασί
ζεται σε ένα αξιόπιστο οργανωτικό πλαίσιο λειτουργιών και να διέπεται από ένα πλέγ
μα διοικητικών αρχών, όπως παρακάτω:

σ. Θέσπιση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
Για άμεση, σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση από μια άλλη οπτική γωνία, 

η διοίκηση θα πρέπει να θεσπίσει ανεξάρτητη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, υπαγό
μενη απευθείας σε αυτή, με την ανάλογη υποστήριξη.

β. Κατάλληλη στελέχωση
Η σωστή στελέχωση από εξειδικευμένο δυναμικό, καθώς και ο ανάλογος αριθ

μός αυτού, πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα σε μια σύγχρονη επιχείρηση, σε όλα τα ε
πίπεδα οργάνωσης

γ. Αποκέντρωση της διοίκησης
Σημαίνει εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε όλα τα ιεραρ

χικά επίπεδα. Να γίνεται αξιολόγηση των ενεργειών και μέτρηση του αποτελέσματος 
σε επίπεδο διοικητικών οργάνων και τμημάτων.

δ. Διαχωρισμός καθηκόντων και ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, ειδικά σε θέματα 
που άπτονται της ζωτικότητας της επιχείρησης, πρέπει να είναι αυστηρά προσδιορι
σμένα, αλλά παράλληλα δεν πρέπει να έχει κανείς την αποκλειστική γνώση για ο
ποιαδήποτε σημαντική λειτουργία ή συναλλαγή.

ε. Τεκμηρίωση γεγονότων και συναλλαγών
Κάθε συναλλαγή και γενικά κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 

με τις υπάρχουσες πολιτικές και κατευθύνσεις, έτσι ώστε:
- να καθορίζονται σαφώς οι ευθύνες για εγκρίσεις
- να καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες για τον προληπτικό έλεγχο από κάθε συ

ναλλαγή.
- να απεικονίζονται λογιστικά όλες οι συναλλαγές
- να ελαχιστοποιείται, σε κάθε συναλλακτική δραστηριότητα, η πιθανότητα λάθους.

στ. Έγκαιρη και τακτική ενημέρωση
Πληροφοριακό υλικό, πορίσματα μελετών, συσκέψεων, συνεδρίων που αποτε

λούν μέρος βελτίωσης και αξιολόγησης της απόδοσης των δραστηριοτήτων πρέπει 
να ετοιμάζονται οργανωμένα και να διανέμονται έγκαιρα σε όλα τα επίπεδα, της διοί
κησης, για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.
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ζ. Έκταση ελέγχου ανάλογα με τον κίνδυνο
Ο σχεδιασμός του εσωτερικού ελέγχου και η έκταση αυτού πρέπει να ανταπο- 

κρίνονται στο μέγεθος, στη φύση, στη δραστηριότητα και στον κίνδυνο που είναι ε
κτεθειμένος ο φορέας. Κατά συνέπεια, το κόστος του ελέγχου δεν πρέπει να είναι υ
πέρμετρο, αλλά ανάλογα με τα οφέλη, γι’ αυτό μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, 
πριν από το σχεδίασμά του ελέγχου, πρέπει να εκτιμά το κόστος και το όφελος, που 
θα προκύψει από τη διενέργεια αυτού.

Με τον όρο «εσωτερικός έλεγχος» εννοούμε την ανεξάρτητη αξιολόγηση της 
επάρκειας του συστήματος εσωτερικών ελέγχων, με σκοπό την εξάλειψη ή περιορι
σμό σημαντικών επιχειρησιακών κινδύνων που αναλαμβάνει η διοίκηση. Η ύπαρξη 
τμήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και ο αριθμός στελέχωσης αυτού σε ένα φορέ
α, εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε.

Α. Ύπαρξη τμήματος
α. Από το μέγεθος του φορέα
β. Από το αντικείμενο εκμετάλλευσης
γ. Από το βαθμό οργάνωσης
δ. Από το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων
ε. Από τη διασπορά των δραστηριοτήτων

Β. Στελέχωση τμήματος
Σύμφωνα με εκτιμήσεις - διεθνή πρότυπα και σε καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, η 
αναλογία των ελεγκτών σε εργαζόμενους είναι σύμφωνα με τη σχέση 1/80 - 1/120 
δηλαδή κάθε 80 έως 120 εργαζόμενους σε συνδυασμό πάντα με τα όσα αναφέρονται 
παραπάνω.
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Διαφορές μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή

Οι διαφορές διακρίνονται στα παρακάτω σημεία, παρότι το αντικείμενο αναφέ- 
ρεται στον έλεγχο, εντούτοις υπάρχουν σημαντικές διαφορές

Εσωτερικός ελεγκτής Εξωτερικός ελεγκτής
Α. 0 εσωτερικός ελεγκτής έχει εξαρτημένη ερ

γασία, υπάγεται απευθείας στη διοίκηση και 
ενεργεί για λογαριασμό της

Α. 0 εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει καμία 
υπαλληλική σχέση, μισθώνει τις υπη
ρεσίες του

Β. Σκοπός του εσωτερικού ελεγκτή είναι να ε
λέγχει δειγματοληπτικά το σύστημα εσωτερι
κών ελέγχων, λειτουργίες να τις αξιολογεί 
σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας και τις 
πολιτικές και να ενημερώνει τη διοίκηση.

Β. Ενεργεί για λογαριασμό των μετόχων 
όπου και δίνει αναφορά.

Γ. 0 εσωτερικός ελεγκτής είναι καλός γνώστης 
του περιβάλλοντος που ελέγχει που σημαίνει 
καλύτερη προσέγγιση και εκτίμηση των αδυ
ναμιών και των άλλων προβλημάτων του 
φορέα.

Γ. Ελέγχει την ακρίβεια και την αξιοπιστία 
των οικονομικών καταστάσεων των 
στοιχείων του ισολογισμού, καθώς και 
τα αποτελέσματα αυτού.

Δ. 0 εσωτερικός ελεγκτής είναι ο διαρκής σύμ
βουλος της διοίκησης και των ελεγχομένων

Δ. Είναι ανεξάρτητος στην άσκηση των 
καθηκόντων του σε σχέση με τον εσω
τερικό ελεγκτή

Ε. 0 εσωτερικός ελεγκτής δεν μένει ανεπηρέα
στος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ε. Έχει νομικές ευθύνες για το αποτέλε
σμα του ελέγχου

Στ. 0 εσωτερικός ελεγκτής έχει διοικητικές ευθύ
νες για το αποτέλεσμα του ελέγχου

Στ. Συνεργάζεται άμεσα με τον εσωτερικό 
έλεγχο

Ζ. Δεν δέχεται επηρεασμός κατά την εκτέ
λεση των καθηκόντων του

Πότε δικαιολογείται η ύπαρξη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Η ύπαρξη τμήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς και ο αριθμός στελέχωσης αυ

τού σ' ένα φορέα, εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε

Α. Ύπαρξη τμήματος

- από το μέγεθος του φορέα
- από το αντικείμενο εκμετάλλευσης
- από το βαθμό οργάνωσης
- από το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων
- από τη διασπορά των δραστηριοτήτων
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Β. Στελέχωση τμήματος

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, διεθνή πρότυπα η αναλογία των ελεγκτών σε εργαζό
μενους είναι κάθε 80 έως 120 εργαζόμενος αντιστοιχεί ένας ελεγκτής.

Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου

Αντικειμενικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή υψηλού επιπέ
δου υπηρεσίες προς τη Διοίκηση, μέσω επιστημονικών προσεγγίσεων και αναλύσε
ων με σκοπό την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να 
διαχειρισθεί τους επιχειρηματικούς κινδύνους κατά άριστο τρόπο, που είναι και το κύ
ριο μέλημά της. Η επισήμανση των αδυναμιών από τον εσωτερικό έλεγχο έχουν στό
χο την βελτίωση των συστημάτων λειτουργίας και όχι την επιβολή ποινών.

Ο εσωτερικός έλεγχος, εξετάζει και αξιολογεί: 
α. Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου, καθ’ αυτού ως σύστημα 
β. Τα επιμέρους συστήματα αυτού
γ. Την αξιολόγηση της κάθε μορφής επιχειρηματικού κινδύνου και την αποτελεσμα

τική διαχείριση αυτού.
δ. Την ύπαρξη οργάνωσης, επάρκειας και αποτελεσματικότητάς τους των εσωτερι

κών διαδικασιών.
ε. Την τήρηση πολιτικής προσωπικού και εκπαίδευσης αυτού 
στ. Το βαθμό συμμόρφωσης των εργαζομένων με τις αποφάσεις της Διοίκησης και 

τους κανόνες λειτουργίας.
ζ. Τη σύγκριση του κόστους λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων σε σχέση με το 

όφελος αυτών.
η. Την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την εξασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπι

στίας των οικονομικών καταστάσεων
θ. Την αξιολόγηση επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων σε επίπεδο 

τμήματος, όσο και μεταξύ τμημάτων
ι. Την αξιοποίηση των μέσων παραγωγή και την αποδοτικότητα αυτών, 
ια. Τα μέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των υπηρεσιακών στοιχείων, από 

κλοπές, απώλειες και φθορές.

Αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου δεν είναι θέμα απεικόνισης αυ

τού στο οργανόγραμμα, αλλά μια σειρά παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν σοβα
ρά υπόψη από τη Διοίκηση, ως τέτοιες είναι:
α. Η ξεκάθαρη πολιτική που θα πρέπει να έχει η Διοίκηση για τον εσωτερικό έλεγχο.
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β. Η ανεξαρτησία του που σημαίνει το που υπάγεται Ιεραρχικά, αν υπάγεται στη Διοί
κηση (Δ/ναι σύμβουλο), σε επιτροπή ελέγχου ή σε κάποια Διεύθυνση. Η υπαγωγή 
του απευθείας στη Διοίκηση ή σε Επιτροπή Ελέγχου προσδιορίζει σαφώς και το 
βαθμό υποστήριξής του. Αντιθέτως η έναρξη του κάτω από κάποια Δ/νση του υ
ποβαθμίζει.

γ. Η ελευθεριότητα. Το κατά πόσο ο εσωτερικός έλεγχος έχει την ελευθερία κινήσεων 
και της πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας, στο προσωπικό και στα περιουσιακά 
της στοιχεία που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον 

δ. Το κατά πόσο η Διοίκηση θέλει τον εσωτερικό έλεγχο και λειτουργεί επαγγελματικά, 
αν το βλέπει πράγματι, ως εργαλείο της και όχι ως μέσον πυρόσβεσης και αστυ
νόμευσης ή για την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι υπάρχει εσωτερικός έλεγχος.

Εσωτερικός Έλεγχος σε θέματα περιβάλλοντος
Μια λανθασμένη αντίληψη που πλανάται στην ελληνική καθώς και στις υπόλοι

πες Ευρωπαϊκές αγορές είναι ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρη
σης πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς ελέγχους. Οι σύγ
χρονες διοικήσεις των επιχειρήσεων κατανοούν, όμως, την εμβέλεια της λειτουργίας 
του εσωτερικού ελέγχου και αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά 
στη διαχείριση κινδύνων και προκλήσεων σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων 
τους, εξασφαλίζοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα, οπότε και τη βιωσιμότητά τους.

Η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές στις κοινωνικές προτεραιότητες και η πρόσβα
ση στην πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, αλλάζουν συνεχώς και εκ θεμελίων τον 
τρόπο του «επιχειρείν». Οι μέτοχοι των επιχειρήσεων σήμερα θα πρέπει να ενημε
ρώνονται από τις αντίστοιχες διοικήσεις με σαφήνεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα, 
όχι μόνο για τις οικονομικές εταιρικές επιδόσεις, αλλά και για θέματα όπως:

1. Η επιχειρησιακή περιβαλλοντική τακτική
2. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
3. Η ασφαλής διεκπεραίωση των διαδικασιών
4. Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων

Καθώς οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με μια ποικιλία κινδύνων, συμπερι
λαμβανομένων των οικονομικών, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μεταλλάσσε
ται, προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου επιχειρησιακού σχήμα
τος. Η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθά τις διοικήσεις και τα διοικη
τικά συμβούλια στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση όλων των δυνητικών κινδύνων 
που περιβάλλουν τις εταιρείες τους. Στην αποτίμηση αυτή των κινδύνων πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και η εκτίμηση της πραγματοποίησης των επιμέρους κινδύνων, 
καθώς και οι αντίστοιχες επιδράσεις τους στην εταιρεία. Με βάση το αποτέλεσμα της
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αποτίμησης αυτής, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου προγραμματίζει ετήσιους εσωτερι
κούς ελέγχους, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο να συμπεριλάβει όλους τους κινδύ
νους που επισκιάζουν τη δυνατότητα της εταιρείας να επιτύχει τους επιχειρηματικούς 
της στόχους. Για την επιτυχία του ελεγκτικού προγραμματισμού επιβάλλεται η στελέ- 
χωση των επιμέρους τεχνικών ελέγχων (π.χ. περιβαλλοντικού ελέγχου) με πρόσωπα 
που κατέχουν ανάλογες δεξιότητες. Συνήθως όμως, η πρόσληψη ειδικών είναι όχι 
μόνο οικονομικά απαγορευτική αλλά ίσως και πρακτικά ανέφικτη. Οπότε συνιστάται, 
για περιοχές εσωτερικού ελέγχου εξειδικευμένου τεχνικού περιεχομένου, ο επικεφα
λής της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου να αναζητά και να προσλαμβάνει τις υπηρε
σίες εξωτερικών συνεργατών.

Ειδικότερα αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα, οι εταιρείες που προωθούν 
ανάπτυξη με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος θα ευημε- 
ρούν στην νέα οικονομία. Αντιθέτως, εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με την κεί
μενη περιβαλλοντική νομοθεσία, θα υπόκεινται σε μεγάλα πρόστιμα, ενώ παράλληλα 
θα θέτουν τις άδειες λειτουργίας του σε κίνδυνο.
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Κεφάλαιο 2

Διαδικασίες πραγματοποίησης ελέγχου
Η διαδικασία ελέγχου ήτοι, από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος Ελέγχου 

την έγκριση αυτού μέχρι και την υλοποίηση είναι μία από τις βασικές διαδικαστικές 
λειτουργίες του Εσωτερικού Ελέγχου.

Α. Σύνταξη ετήσιου προγράμματος Ελέγχου
- Ανάλυση περιοχών ανά δραστηριότητα και εκτίμηση του κινδύνου
- Ιεράρχηση των περιοχών ανάλογα με το βαθμό κινδύνου.
- Εκτίμηση δυνατοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της Υ.Ε.Ε.
- Κατάρτιση των επιμέρους προγραμμάτων ανά τμήμα-περιοχή λειτουργία και βαθ

μό κινδύνου.
- Αρχές Δεκεμβρίου, υποβολή του συνολικού προγράμματος στη Διοίκηση με πλήρη 

ανάλυση, ανά λειτουργία, ανά μήνα ανά τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο, ετήσιο.
- Συζήτηση του προγράμματος, λήψη οδηγιών ελέγχου από τη Διοίκηση.
- Ολοκλήρωση του προγράμματος υποβολή αυτού και έγκριση από τη Διοίκηση.
- Κατάρτιση αναλυτικού μηνιαίου-τριμηνιαίου προγράμματος δράσης, ανά Ελεγκτή. 

Β. Εργάσιμες ημέρες έτους
Κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος Ελέγχων ο αρμόδιος του τμή

ματος, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εργάσιμες ημέρες, αργίες εκπαίδευσης κλπ,
σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα

Α. Αργίες 52 εβδομάδες X 2 μέρες = 104
Β. Επίσημες αργίες = 12
Γ. Αδεια = 24
Δ. Εκπαίδευση = 10
Ε. Αδικαιολόγητες = 5

Σύνολο 155
Οπότε 365 ημέρες - 155 = 210 εργάσιμες ημέρες 

Γ. Υλοποίηση προγράμματος

■ Ενημέρωση των ελεγκτών για την έγκριση του προγράμματος
■ Αξιολόγηση του Στελεχιακού δυναμικού και επιμερισμός αντικειμένων ελέγχου.
■ Παροχή οδηγιών στους Ελεγκτές για τους επικείμενους ελέγχους
■ Μελέτη διαδικασιών, συλλογή στοιχείων-πληροφοριών που αφορούν το αντικείμε

νο ελέγχου και μελέτη αυτών.
■ Μελέτη προγενέστερων πορισμάτων ελέγχου σύμφωνα με τη σκοπιμότητα αυτού.
■ Χρονοδιάγραμμα εργασιών ελέγχου με την έναρξη και τη λήξη αυτού.
■ Δημιουργία μόνιμου φακέλου εργασίας ανά αντικείμενο ελέγχου.
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Δ. Διενέργεια ελέγχου
■ Ενημέρωση του προϊσταμένου του τμήματος που πρόκειται να ελεγχθεί από το 

Διευθυντή της Υ.Ε.Ε.
■ Έναρξη του ελέγχου, συζήτηση των ελεγκτών με τους ελεγχόμενους για το σκοπό 

του ελέγχου και συλλογή στοιχείων
■ Αναθεώρηση-καταγραφή προγράμματος ελέγχου.
■ Διεύρυνση του θέματος σε όλο το εύρος, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες, 

κανονισμούς, αποφάσεις της Διοίκησης και νόμους του κράτους.
■ Παρακολούθηση της εξέλιξης του ελέγχου από τον αρμόδιο του εσωτερικού ελέγ

χου και παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων.
■ Επισήμανση αποκλίσεων-αδυναμιών-δυνατών σημείων του συστήματος και τεκ

μηρίωση των επιπτώσεων στην επιχείρηση.
■ Ενημέρωση της Διοίκησης αν παρίσταται ανάγκη, κατά τη διενέργεια του ελέγχου 

για άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις
■ Σύνταξη από τον ελεγκτή τις αναλυτικής και συνοπτικής έκθεσης, υποβολή στον 

προϊστάμενο της υπηρεσίας και συζήτηση αυτής.
■ Συζήτηση της έκθεσης με τον προϊστάμενο του ελεγχόμενου τμήματος, καταγραφή 

συμφωνιών-διαφωνιών, οριστικοποίηση της έκθεσης.

Ε. Αποστολή της έκθεσης στη Διοίκηση
■ Υποβολή του πορίσματος (συνοπτική έκθεση) στη Διοίκηση (Διευθύντρια Σύμβου- 

λο-Επιτροπή) και παράλληλα ενημέρωση αυτής από τον Διευθυντή της Υ.Ε.Ε.
■ Αντίστοιχη υποβολή πορίσματος στον αρμόδιο του ελεγχόμενου τμήματος ή Γενι

κού Διευθυντή αυτού.
■ Συνάντηση μεταξύ Διευθύνοντος Συμβουλίου, Διευθυντή της Λειτουργίας που α

φορά ο έλεγχος για συζήτηση του περιεχομένου της Έκθεσης.
■ Συζήτηση των αποκλίσεων και λήψη αποφάσεων για διορθωτικές παρεμβάσεις, 

βάσει χρονοδιαγράμματος, με ανάλογη κοινοποίηση στους συμμετέχοντες στη σύ
σκεψη.

■ Υλοποίηση των αποφάσεων και γραπτή ενημέρωση από τον διευθυντή του ελεγ
χόμενου τμήματος προς τον διευθυντή της Υ.Ε.Ε.

■ Ανάλογη ενημέρωση γίνεται και σε μη υλοποίηση των αποφάσεων, μάλιστα στη 
σχετική αναφορά εκθέτονται λεπτομερώς οι λόγοι της μη εφαρμογής αυτών

■ Ενημέρωση της Διοίκησης από την Υ.Ε.Ε. σχετικά με την υλοποίηση των αποφά
σεων

■ Απόρρητες εκθέσεις συζητούνται μόνο μεταξύ Διευθύνοντος Συμβουλίου και Διευ
θυντή Εσωτερικού ελέγχου.
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Τι είναι υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Υ.Ε.Ε.) είναι ένα καλά οργανωμένο τμήμα, 

υπαγόμενο απευθείας στη Διοίκηση, στελεχωμένο από εξειδικευμένο και επιστημονι
κά καταρτισμένο προσωπικό που διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, τακτικά ή 
έκτακτα και εισηγείται, σχετικώς προς τη Διοίκηση λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου 
διαπιστώνονται αδυναμίες.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Διάκριση των ελέγχων
Λόγω του εύρους του αντικειμένου του Εσωτερικού Ελέγχου, για λόγους ανα- 

λύσεως και για καλύτερη κατανόηση αυτού, θεωρείται σκόπιμη η αναφορά ως προς 
τη διάκριση των Ελέγχων.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ως «Σύμβουλος της διοίκησης» δεν περιορίζεται στον 
«παραδοσιακό» οικονομικό Έλεγχο (Financial Audit), ήτοι Έλεγχος επί των οικονομι
κών καταστάσεων και μόνο αντιθέτως κινείται σ’ ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Α
κόμη και η σημερινή του διάσταση και διάκριση αυτού σε τρία είδη - κατηγορίες, ήτοι 
σε Διοικητικούς, Οικονομικούς και Λειτουργικούς Ελέγχους του θέτει περιορισμούς, 
παρότι έχει ξεφύγει αρκετά από τα παραδοσιακά εκείνα πλαίσια.

Με το σκεπτικό και μόνο ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει ως σκοπό την αξιολό
γηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή Έλεγχος όλων 
των διαδικασιών θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε μετά βεβαιότητας ότι τα είδη του 
Εσωτερικού Ελέγχου είναι τόσα όσες και οι δραστηριότητες του φορέα, ήτοι έχουμε 
ελέγχους Οικονομικούς, Διοικητικούς, Λειτουργικούς, Ελέγχους παραγωγής, Τεχνι
κούς Ελέγχους κάθε είδους, Προμηθειών και Πωλήσεων, Διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, Ποιοτικού Ελέγχου, Διαχείρισης αποθεμάτων, Παραγωγικών μέσων και 
γενικά Έλεγχος επί όλων των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν Ελεγκτικό ενδια
φέρον.

Θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι οι Εσωτερικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε τρία 
και μόνο είδη, υπό την ευρεία έννοια και με την προϋπόθεση ότι όλες οι δραστηριότη
τες, εντάσσονται ανάλογα, στις τρεις αυτές κατηγορίες Ελέγχου, ήτοι στους Οικονομι
κούς, Διοικητικούς και Λειτουργικούς και δεν μπορεί ν’ αποτελέσουνε εξαίρεση.

Επίσης θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι Έλεγχοι δεν μπορούν να λειτουργή
σουν μεμονωμένα, ανά είδος, στην πράξη εμπλέκονται πολλά είδη Ελέγχου ενισχύο- 
ντας ή συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον, αναλόγως του Ελεγχόμενου αντικειμένου 
και τη βαρύτητα που θέλουμε να δώσουμε σ’ αυτό.

Για καλύτερη κατανόηση των διακρίσεων, πιο κάτω γίνεται μια σύντομη αναφο
ρά σε τέσσερα είδη Ελέγχου:

Α. Έλεγχοι παραγωγής

Οι Έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) στοχεύουν στο να διαπιστώσουν το 
κατά πόσο τηρούνται οι διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το 
κατά πόσο οι παραγόμενες ποσότητες είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Διοί
κηση πρόγραμμα, το κατά πόσο γίνεται σωστή χρήση του μηχανολογικού εξοπλι
σμού, ως επίσης αν ο εφοδιασμός των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της
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παραγωγής, αν γίνεται εκπαίδευση των στελεχών, ως και αν τηρούνται οι προδια
γραφές των προϊόντων.

Β. Οικονομικοί 'Ελεγχοι

Οι οικονομικοί Έλεγχοι (Financial Audits), στοχεύουν στην επαλήθευση της α
κρίβειας, της ειλικρίνειας, της σωστής απεικόνισης και της αξιοπιστίας των οικονομι
κών καταστάσεων.

Γ. Διοικητικοί 'Ελεγχοι

Οι Διοικητικοί Έλεγχοι (Management Audits) έχουν ως στόχο να διαπιστώσουν 
το κατά πόσο ένα τμήμα διοικείται σωστά. Κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης 
διαφορετικό από αυτό των οικονομικών και Λειτουργικών Ελέγχων. Οι Διοικητικοί Έ
λεγχοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να αξιολογούν, βάσει αντικειμενικών επιστη
μονικών και τεχνικών μεθόδων τις επιμέρους λειτουργίες σε όλο το εύρος των. Αξιο
λογούν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και τη στρατηγική του φορέα ως 
προς την επίτευξη των στόχων, ως επίσης τη διαχείριση των παραγωγικών μέσων, 
του ανθρώπινου δυναμικού των διαθεσίμων πόρων και γενικά όλες τις δραστηριότη
τες του φορέα ως προς το διοικητικό σκέλος.

Δ. Λειτουργικοί 'Ελεγχοι

Οι Λειτουργικοί Έλεγχοι (Operational Audits) είναι Έλεγχοι που αποβλέπουν εις 
το κατά πόσο ένα τμήμα λειτουργεί σωστά, εάν έχει τις απαραίτητες διαδικασίες, εάν 
εφαρμόζονται και εάν λειτουργεί αποτελεσματικά.

Για την καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω κατηγοριών Ελέγχου και προκειμέ- 
νου αυτοί να γίνουν πιο κατανοητοί, θεωρούμε σκόπιμο ν’ αναφέρουμε ένα παρά
δειγμα:

Εκδίδεται αίτηση αγοράς, δίδεται παραγγελία στον προμηθευτή και την εκτελεί. 
Παραλαμβάνονται οι πρώτες ύλες, αποθηκεύονται και εξοφλείται το τιμολόγιο. Στο 
παράδειγμα αυτό, στόχος του Ελεγκτή είναι να ενεργήσει Έλεγχο από το αρχικό στά
διο «αίτημα για αγορά μέχρι και το οριστικό κλείσιμο αυτής που είναι η εξόφληση του 
τιμολογίου».

Εδώ, ο Οικονομικός Έλεγχος στοχεύει το κατά πόσο η πληρωμή έγινε σύμφω
να με το ύψος του ποσού που αρχικά είχε συμφωνηθεί. Ο Διοικητικός Έλεγχος στο
χεύει το κατά πόσο το τμήμα προμηθειών έλαβε τις σωστές αποφάσεις κατά το στά
διο της αγοράς, ενώ ο Λειτουργικός Έλεγχος επισημαίνει το κατά πόσο εφαρμόσθη
καν οι υπάρχουσες διαδικασίες.
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Δειγματοληπτικός έλεγχος
Ο Εσωτερικός Έλεγχος διενεργεί Δειγματοληπτικούς και μόνο Ελέγχους, ουδέ

ποτε ελέγχει ολόκληρο τον πληθυσμό.
Με το δειγματοληπτικό Έλεγχο υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος του δειγματοληπτι

κού σφάλματος και το δείγμα να μην είναι αντιπροσωπευτικό κατά 100%.
Το δείγμα θα πρέπει, όσο γίνεται, να έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με 

αυτά του πληθυσμού, ώστε οι εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα να προσεγγίζουν την 
πραγματικότητα.

Είδη δειγματοληψίας

Α. Στατιστική μέθοδος

Κινείται στο επιστημονικό επίπεδο, εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους και νόμους 
πιθανοτήτων και μας εξασφαλίζει μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας.

Β. Επιλογή δείγματος κατά κρίση

Είναι η μέθοδος που συνήθως χρησιμοποιούν οι Ελεγκτές. Δεν μας παρέχει τη 
δυνατότητα να μετρήσουμε την πιθανότητα ουσιαστικού λάθους. Η επιλογή του δείγ
ματος αυτού δεν είναι υποχρεωτικά και αμερόληπτη. Επίσης το δείγμα δεν είναι και 
κατ’ ανάγκη και αντιπροσωπευτικό.

Μέθοδοι που εφαρμόζονται κατά την επιλογή του δείγματος, συνήθως είναι:
Α. πίνακας τυχαίων αριθμών 
Β. Επιλογή δεσμίδων 
Γ. Τυχαία επιλογή

Κώδικας ηθικών αρχών (Δεοντολογία) του εσωτερικού ελεγκτή
Αναγνωρισμένα επαγγέλματα, για λόγους καθαρά δεοντολογικούς διαμόρφω

σαν επαγγελματικό Κώδικα με σκοπό την επαγγελματική συμπεριφορά των μελών, 
την προάσπιση και την προαγωγή του κύρους του κλάδου.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικών αρχών του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελε
γκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.), οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να έχουν κατά νου:
1. Το μέλος θα έχει την υποχρέωση να δείχνει τιμιότητα, αντικειμενικότητα και επι

μέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του και των ευθυνών του.
2. Το μέλος, έχοντας την εμπιστοσύνη του εργοδότη του, θα επιδεικνύει αφοσίωση 

σε όλα τα θέματα που αφορούν τις υποθέσεις του εργοδότη. Το μέλος δεν θα 
συμμετέχει ποτέ εν γνώσει του σε παράνομη ή ανάρμοστη δραστηριότητα.

3. Το μέλος θα αποφύγει να συμμετέχει σε οποιοδήποτε δραστηριότητα η οποία 
μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του εργοδότη του ή που θα
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επηρεάσει την ικανότητά του να φέρει σε πέρας, αντικειμενικά, τα καθήκοντα και 
τις ευθύνες του.

4. Το μέλος, δεν θα δεχθεί αμοιβή ή δώρο από υπάλληλο ή πελάτη ή επαγγελματι
κό συνεργάτη του εργοδότη του, χωρίς τη γνώση και την συγκατάθεση της Διοί
κησης.

5. Το μέλος, θα δείξει σύνεση στην χρήση πληροφοριών που απέκτησε κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Δεν θα χρησιμοποιήσει εμπιστευτικές πληροφο
ρίες για προσωπικό όφελος ή με τρόπο που μπορεί να βλάψει το συμφέρον του 
εργοδότη του.

6. Το μέλος, όταν εκφράζει γνώμη, θα ασκεί κάθε λογική φροντίδα να αποκτήσει 
επαρκή τεκμήρια που θα δικαιολογούν τη γνώμη αυτή. Όταν συντάσσει την έκ
θεση, θα αποκαλύπτει όλα τα σημαντικά στοιχεία που γνωρίζει, τα οποία αν δεν 
αποκαλυφθούν, θα μπορούσαν να παραποιήσουν την έκθεση των αποτελεσμά
των της λειτουργίας που εξετάζεται ή να αποκρύψουν παράνομες ενέργειες.

7. Το μέλος, θα προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει την ικανότητά του και την αποτε- 
λεσματικότητα των υπηρεσιών του.

8. Το μέλος θα μείνει πιστό στο Καταστατικό και του σκοπούς του «Ελληνικού Ινστι
τούτου Εσωτερικών ελεγκτών». Κατά την άσκηση του επαγγέλματος του, θα έχει 
πάντα υπόψη την υποχρέωση να διατηρεί υψηλό επίπεδο ικανότητας, ηθικής και 
αξιοπρέπειας, που το «Ελληνικού ινστιτούτου εσωτερικών ελεγκτών» και τα μέλη 
του, έχουν καθιερώσει.

Στελέχωση και προσόντα των εσωτερικών ελεγκτών
Η ποιότητα των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου εξαρτάται από την κατάλ

ληλη στελέχωση του τμήματος και την ικανότητα των στελεχών, γι’ αυτό η διαδικασία
επιλογής των Ελεγκτών πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, γιατί πρόκειται περί επιλο
γής συμβούλων.
Ειδικότερα, ως προσόντα των Εσωτερικών Ελεγκτών θα μπορούσαμε να αναΦέοουυε:
• Ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαιδευτική και να διακρίνονται για την οικονομική 

σκέψη, το οργανωτικό και διοικητικό πνεύμα.
• Επαγγελματική κατάρτιση με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες
• Ικανότητα αξιολόγησης, εκτίμησης και κριτική επί των συστημάτων λειτουργίας και 

όχι επί των προσώπων.
• Να είναι ψυχολόγοι, ώστε ακόμα και κατά τη συζήτηση με τους ελεγχόμενους να 

είναι σε θέση να διακρίνουν τις αδυναμίες των λειτουργιών και το μέγεθος αυτών.
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• Να διακρίνονται για την ικανότητα ανάλυσης των ευρημάτων, γεγονότων και κατα
στάσεων, δυνατότητα συνθέσεως αυτών και ερμηνεία των αιτιών που τα προκα- 
λούν.

• Να έχουν την ικανότητα και το θάρρος αν χρειασθεί, να καταλογίζουν ευθύνες 
προς όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, ανώτερα και κατώτερα.

• Να έχουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους, για αυτά που γράφουν 
ειδικά για θέματα που πρόκειται να ληφθούν υπόψη σοβαρές αποφάσεις.

• Να έχουν ακέραιο χαρακτήρα, εργατικότητα, υπομονή, επιμονή και επιμέλεια.
• Να είναι εχέμυθοι, ευθείς, τίμιοι, ειλικρινείς, ηθικοί και υπεύθυνοι.
• Να επιδεικνύουν λεπτότητα, διπλωματικότητα και διακριτικότητα στις επαφές τους.
• Να μην αποκρύπτουν ποτέ την αλήθεια και αν ακόμη υποστούν συνέπειες με κίν

δυνο να χάσουν την εργασία τους, κάτι που μπορεί να συμβεί.
• Να αντιστέκονται στα διάφορα γεγονότα και πειρασμούς που διαδραματίζονται γύ

ρω τους.
• Να έχουν την αίσθηση του κόστους και τους οφέλους για το κάθε τι που ελέγχουν, 

να το ποσοτικοποιούν και να το εκφράζουν σε αξία, που είναι και ο κύριος στόχος 
της επιχείρησης κλπ.

Αρμοδιότητες στελεχών της Υ.Ε.Ε.

Α. Διευθυντή
Οι κύριες αρμοδιότητες του Δ/ντή του Εσωτερικού Ελέγχου είναι:

• Συντάσσεται και υιοθετεί τον κανονισμό λειτουργίας της Υ.Ε.Ελέγχου.
• Καθιερώνει την πολιτική του Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την γενικότερη 

πολιτική και την κουλτούρα του οργανισμού
• Συντάσσει, υποβάλλει και συζητά με τη Διοίκηση το ετήσιο πλάνο Ελέγχου.
• Να προγραμματίζει και να συντονίζει τις δραστηριότητες του τμήματος
• Να οργανώνει της Υ.Ε.Ε. και να εξετάζει την αποτελεσματικότητα.
• Να παρακολουθεί τις εργασίες και να κατευθύνει τους Ελεγκτές.
• Να ελέγχει τις λειτουργίες της Υπηρεσίας
• Να εκπαιδεύει τους Ελεγκτές και γενικότερα να μεριμνά για την εκπαίδευση 

αυτών.
• Να αξιολογεί και να αξιοποιεί το στελεχιακό δυναμικό με γνώμονα την αύξηση 

της παραγωγικότητας.
• Να επεξεργάζεται τις τελικές εκθέσεις
• Να επικοινωνεί με τους επικεφαλείς των ελεγχόμενων τμημάτων για την ανά

πτυξη καλού πνεύματος συνεργασίας.
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• Να συμμετέχει σε συμβούλια και να παρέχει συμβουλές σε επίπεδο 
πιβηβοθίτίθηΐ.

• Να εισηγείται βελτιώσεις των διοικητικών Ελέγχων, προκειμένου να διασφαλι
στούν οι πόροι και τα μέσα της Εταιρείας

• Συντάσσει μηνιαίους, τριμηνιαίους, ετήσιους απολογισμούς προς τη Διοίκηση.

Β. Ελεγκτής
• Συντάσσει προγράμματα, αναθεωρεί τα παλιά και τα υποβάλλει στον Δ/ντή 

προς έγκριση
• Διενεργεί τους Ελέγχους σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης και τον κανο

νισμό λειτουργίας της Υ.Ε.Ε.
• Συντάσσει τις Εκθέσεις και πριν το τελικό στάδιο, τις υποβάλει στον αρμόδιο 

του τμήματος για συζήτηση.
• Συντάσσει μηνιαίο προγραμματισμό δράσης και απολογισμό και τον υποβάλει 

στον προϊστάμενο.

Γ. Γραμματέας
• Ασκεί καθήκοντα γραμματέως του Προϊσταμένου και του τμήματος
• Δακτυλογραφεί, διακινεί και αρχειοθετεί την αλληλογραφία.
• Οργανώνει το αρχείο της Υπηρεσίας και μεριμνά για την γραφική ύλη
• Φροντίζει για την καθαριότητα και την καλή εικόνα του χώρου στέγασης της 

Διεύθυνσης.
• Είναι υπεύθυνη για τις δημόσιες σχέσεις της Υπηρεσίας
• Μεριμνά για το κλείσιμο ξενοδοχείων, μέσων μεταφοράς και γενικά ότι αφορά 

τα ταξίδια με τη συνεργασία των Γενικών υπηρεσιών της Εταιρείας.
• Συντάσσει και διεκπεραιώνει τις αποδόσεις των ταξιδίων.
• Υποστηρίζει γραμματειακά, όταν συντρέχει λόγος και άλλες υπηρεσίες μετά 

από εντολή του Προϊσταμένου της
• Συντάσσει μηνιαίο προγραμματισμό και απολογισμό και τον υποβάλλει στον 

προϊστάμενο του τμήματος

Συμπεριφορά των ελεγκτών προς τους ελεγχόμενους
Ένα καλό εργασιακό κλίμα μεταξύ των Ελεγκτών και ελεγχομένων, είναι βασική 

προϋπόθεση μέσα σε ένα οργανισμό γι’ αυτό οι Ελεγκτές δεν πρέπει να τους διαφεύ
γει.
α. Οι ελεγχόμενοι είναι και αυτοί συνάδελφοι και αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα
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β. Έχουν και αυτοί τους ίδιους στόχους που είναι η καλή πορεία του φορέα που ερ
γάζονται

γ. Η επίτευξη των στόχων σε μια επιχείρηση είναι προσπάθεια όλων των εργαζομέ
νων και όχι μόνο των Ελεγκτών.

δ. Ο εσωτερικός Ελεγκτής πρέπει να εκτιμά περισσότερο τα συστήματα παρά τους 
ανθρώπους.

ε. Ο εσωτερικός Ελεγκτής είναι το εργαλείο των Ελεγχόμενων.

Φύλλα εργασίας (Φ.Ε.)
Όταν αναφερόμαστε στα φύλλα εργασίας, εννοούμε το αποδεικτικό εκείνο υλικό 

που συγκεντρώνεται πριν και κατά τη διάρκεια του Ελέγχου, προκειμένου ο Ελεγκτής 
να επαληθεύσει και τεκμηριώσει τα συμπεράσματά του.

Τα φύλλα εργασίας (Φ.Ε.) είναι γραπτά κείμενα, είδος πρακτικών με αναλύσεις, 
υπολογισμούς, εκτιμήσεις. Είναι προγράμματα εργασίας, αντίγραφα καταστάσεων, 
διαγραμμάτων, επιστολές, αναφορά απόψεων και αντιδράσεων των ελεγχομένων και 
κάθε τι που αποτελεί τεκμήριο για τον Έλεγχο. Στα Φ.Ε. καταγράφεται κάθε λεπτομέ
ρεια και επεξήγηση που θα αποτελέσει, έστω και το παραμικρό πειστήριο.

Τα Φ.Ε. είναι το σημείο αναφοράς απ’ όπου αντλείται το υλικό προκειμένου να 
στοιχειοθετηθεί ο Έλεγχος. Αποτελούν τη βάση όπου φαίνονται οι μέθοδοι, οι τεχνι
κές και οι διαδικασίες που εφαρμόσθηκαν κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Τα Φ.Ε. και μετά τη σύνταξη της Έκθεσης δεν καταστρέφονται. Φυλάσσονται 
για τυχόν διευκρινήσεις κατά τη συζήτηση του πορίσματος, καθώς και για μελλοντι
κούς Ελέγχους.

Χαρακτηριστικά των Φύλλων Εργασίας

• Σε κάθε φύλλο εργασίας σημειώνεται το αντικείμενο ελέγχου ως επικεφαλίδα 
για το οποίο και συντάχθηκε

• Είναι σελιδοποιημένα
• Είναι καθαρά και ευανάγνωστα
• Είναι ομοιογενή
• Το περιεχόμενό τους έχουν ολοκληρωμένα νοήματα
• Είναι συσχετιζόμενα μεταξύ τους
• Είναι ενυπόγραφα με ημερομηνία σύνταξης.
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Ελεγκτικά σύμβολα
Η καθιέρωση και η χρήση των Ελεγκτικών συμβόλων είναι απαραίτητα για τη 

διευκόλυνση του Ελεγκτή, ως τέτοια δε είναι μικρά σφραγιδάκια και μία σειρά συμβό
λων.

Ημερομηνία Σφραγίζεται κάθε παραστατικό απ’ όπου 
ελήφθησαν τα στοιχεία, ώστε ν’ αποφευχθεί 
ο διπλός έλεγχος του ίδιου παραστατικού

ΕΛΗΦΘΗ...........ΑΠΟ Χρησιμοποιείται για να γνωρίζουμε την πηγή 
που ελήφθη

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Σημειώνονται οι ημερομηνίες στο συγκεντρωτικό 
φύλλο εργασίας που έγινε η επεξεργασία των 
στοιχείων

Υπόδειγμα συμβόλων
Σ: Έγιναν οι αθροίσεις
V: Αντιπαραβολή αντιγράφου κατάθεσης με όλα τα «extrait» των Τραπεζών 
V: Ελέχθησαν οι εγκρίσεις δαπανών.
Ν: Έγινε αντιπαραβολή στοιχείων 
Ε: Επιβεβαίωση στοιχείων
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• CMA Management Accounting Guidelines
Στη θεωρία μια καθαρή διαφορά μπορεί να οριστεί ανάμεσα στον προγραμμα

τισμό και τον έλεγχο. Τα προγράμματα ορίζουν σκοπούς, πηγές και δεδομένα εκτέ
λεσης, ενώ ο έλεγχος είναι η διαδικασία διαβεβαίωσης πως τα δεδομένα εκτέλεσης 
είναι σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Στην πραγματικότητα, ο προγραμματισμός 
και ο έλεγχος είναι δύο αδιαχώριστες, συνυφασμένες διαδικασίες. Παρόμοια, στην 
θεωρία, το μέλλον είναι χωρισμένο σε διαφορετικές λειτουργικές περιόδους. Η διαφο
ρά μεταξύ βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρονικού ορίου, δεν είναι πάντοτε 
προφανής. Τα προγράμματα φτιάχνονται και για το άμεσο μέλλον αλλά και μακρο
πρόθεσμα, ελεγχόμενες κινήσεις γίνονται, ανάδραση λειτουργικών συμβαίνει, τα 
προγράμματα προσαρμόζονται, και ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται. Η διαφορά 
μεταξύ του προγραμματισμού και του ελέγχου και μεταξύ βραχυπρόθεσμου και μα
κροπρόθεσμου, είναι συνάρτηση της κάθε λειτουργίας και επαφίεται στη μελέτη (κατά 
περίπτωση). Οι διαφορές δεν είναι και τόσο καθαρές σε ένα δυναμικό περιβάλλον. Η 
διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, είναι ένα ειδικό τμήμα του γενικού συστήματος του 
management.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ορισμός του εσωτερικού ελέγχου

Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου, είναι το πλάνο της επιχείρησης και όλοι οι 
μέθοδοι και οι διαδικασίες που ακολουθεί το management μιας οντότητας για να πε- 
τύχει τους σκοπούς του management και να διασφαλίσει, όσο το δυνατόν, την πιο 
αποδοτική και (με σειρά) διεύθυνση της επιχείρησης, προσκολλώντας στην πολιτική 
του management, τη διασφάλιση του κεφαλαίου, την πρόληψη και τον εντοπισμό της 
απάτης και του λάθους, την ακρίβεια και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων, και 
την έγκαιρη προετοιμασία όλων των χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών. Το σύ
στημα του εσωτερικού ελέγχου ξεπερνά και άλλα ζητήματα και σχετίζεται και με λει
τουργίες του λογιστικού συστήματος.

Πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω στοιχεία του ορισμού του εσωτερικού ε
λέγχου:
• Περικλείει το σύνολο της δομής της επιχείρησης και των μεθόδων και διαδικασιών 

που υιοθετούνται από το management.
• Προϋποθέτει την ύπαρξη μιας σειράς από στόχους του management και μιας πο

λιτικής του
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• Περιλαμβάνει όχι μόνον τη διασφάλιση του κεφαλαίου και την πρόληψη και τον 
εντοπισμό της απάτης και του λάθους, αλλά και μια πιο θετική πλευρά του ελέγ
χου, σχεδιασμένη να προβάλλει τη λειτουργική χρήση των κεφαλαίων

• Οριοθετεί τον εσωτερικό έλεγχο, σαν να είναι τμήμα του συνολικού management 
και όντας έτσι, ξεφεύγει από τον παραδοσιακό έλεγχο που σχετίζεται με το λογι
στικό σύστημα.

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει παρουσιαστεί έτσι σε αυτό το φυλλάδιο (οδηγίες), 
ώστε να υπογραμμίσει τα κίνητρα που ενθαρρύνουν τη θετική συμπεριφορά και να 
αποθαρρύνουν την αρνητική, καθώς επίσης και να δείξει και διαχωρισμό των αρμο
διοτήτων, τον ορισμό των θεμάτων, τον καθορισμό των στόχων από το management, 
τον σχεδίασμά της εταιρίας και τη ροή των πληροφοριών.

Rationale for Guideline
Υπάρχει μεγάλη αποδοχή στο ότι οι αποδοτικοί έλεγχοι είναι θεμελιώδης στην 

καλή πρακτική του management. Επίσης υπάρχει η πεποίθηση ότι ο αποδοτικός έλεγ
χος είναι κομμάτι του ιστού που συνδέει το ανώτατο μάνατζμεντ (διεύθυνση) το οποίο 
έχει την γενικότερη ευθύνη του ελέγχου, με κάθε μία λειτουργική μονάδα και τμήμα της 
εταιρείας, στο οποίο γίνεται ο συγκεκριμένος έλεγχος και έχουν την ευθύνη.

Ο σκοπός αυτού του φυλλαδίου, είναι να θέσει τα όρια και τις γενικές αρχές του 
εσωτερικού ελέγχου, να ορίσει τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου, να εντοπίσει την 
βαρύτητα της συσχέτισης του κόστους των συγκεκριμένων ελέγχων με τα πλεονεκτή
ματα για τα οποία είναι σχεδιασμένοι να ανιχνεύσουν καθώς και την ανάγκη για πε
ριοδική αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων.

Scope
Σκοπός του φυλλαδίου, είναι να οριοθετήσει τους εσωτερικούς ελέγχους, παρά 

να προτείνει τους απαιτούμενους ελέγχους για κάθε τμήμα της εταιρείας ή να εντοπί
σει τον έλεγχο που απαιτείται για κάθε συγκεκριμένο κεφάλαιο, συναλλαγή ή υπο
χρέωση. Στο φυλλάδιο, ο εσωτερικός έλεγχος λαμβάνεται υπόψη ως τμήμα του συ
νολικού συστήματος μάνατζμεντ

Objectives of Internal Control (σκοπός)
Ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να γίνεται για να εξασφαλίζει ότι: 

α) Οι αποφάσεις που παίρνονται από το management πραγματικά εκπληρώνονται 
για να πετύχουν τους προσδοκούμενους σκοπούς 

β) Οι αποφάσεις που παίρνονται συμφωνούν με την τελική πολιτική και λαμβάνο- 
νται από αυτούς που πρέπει.
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γ) Αυτός που αποφασίζει λαμβάνει σχετικές πληροφορίες σε σωστά χρονικά περι
θώρια όσον αφορά τη λειτουργία για τους δηλωμένους στόχους, 

δ) Γίνονται οι σχετικές κινήσεις διόρθωσης ανεπιθύμητων λειτουργιών 
ε) Αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον χειρίζονται με συστηματικό τρόπο, με την 

επανάληψη των πλάνων και των προγραμμάτων, 
στ) Οι πηγές της εταιρείας κατανέμονται με τέτοιο τρόπο που να συμπίπτουν με τους 

στόχους της εταιρείας καθώς και με τις απαιτήσεις του νόμου 
ζ) Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε ρίσκα, εκτός εάν είχαν οριστεί προηγουμένως, εάν δεν 

είχαν οριστεί, συνετίζονται με τις κινήσεις του μάνατζμεντ.

Prerequisites for Controls to be Effective (Προϋποθέσεις)
Για να λειτουργήσει αποδοτικά ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, είναι βασικό 

όλοι οι στόχοι της εταιρείας, η δομή της και η πολιτική της να είναι κατανοητή από όλα 
της τα μέλη. Η διεύθυνση μπορεί να ορίσει τα πλαίσια μέσα στα οποία ο έλεγχος 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και να είναι αποδοτικός. Οι οδηγίες για τα πλαίσια του 
ελέγχου:
α) Οι βασικοί στόχοι της εταιρείας, είτε ποσοτικοί είτε ποιοτικοί, και τα χρονικά πλαί

σια μέσα στα οποία είναι να υλοποιηθούν, πρέπει να ξεκαθαριστούν, 
β) Όλα τα μέλη της εταιρείας πρέπει να αντιληφθούν τη δομή τους και να αναλά

βουν την ευθύνη και τις αρχές. Το αν θα χρειαστεί η δομή να δηλωθεί να περι- 
γραφτεί επίσημα μέσα από τυπωμένα σχεδιαγράμματα και γραπτές περιγραφές, 
ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο και το στυλ του πιβηβςβπιβηΐ, την πολυπλοκό- 
τητα και την σταθερότητα της εταιρείας.

γ) Οι κοινωνικοί και ηθικοί στόχοι, οι οποίοι μπορεί να συγκεκριμενοποιούνται ή όχι 
στην νομοθεσία, θα πρέπει να ξεκαθαριστούν από την διεύθυνση, ώστε να μην 
υπάρξει αβεβαιότητα σχετικά με τα όρια της αποδεκτής επαγγελματικής συμπε
ριφοράς.

δ) Μιας και ο εσωτερικός έλεγχος είναι διεισδυτικός από την φύση του, και βασίζεται 
σε συλλογικές προσπάθειες των υπαλλήλων, για να λειτουργήσουν αποδοτικά, 
θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας, και οριζόντια και κάθετα 
μέσα στην εταιρεία, για όλα τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου, περι
λαμβάνοντας τους στόχους και τον αποδεκτό τρόπο κατά τον οποίο αυτή η δρα
στηριότητα πρέπει να γίνει.

ε) Για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό για το μάνατζμεντ να έχει έναν επίσημο 
μηχανισμό επανόδου στο ότι οι έλεγχοι είναι ακριβείς και δουλεύουν όπως πρέ
πει, πρέπει να υπάρχει η πολιτική της καθαρής επικοινωνίας. Π.χ. μπορεί να εί
ναι αδύνατον να διαπιστωθεί η χρήση της δωροδοκίας από το προσωπικό των
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πωλήσεων για να κάνουν συμβόλαια. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη βαρύτητα 
του να ξεκαθαρίσει ότι η παραπάνω πρακτική δεν είναι αποδεκτή από το man
agement .

στ) To status της εταιρείας και η αρμοδιότητα εκείνων που επιβλέπουν τους εσωτε
ρικούς ελέγχους, θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και συγκεκριμένοι για να τους δι
ευκολύνουν να συνεχίσουν την απαραίτητη ανάλυση και να αναφέρουν από δω 
και πέρα. Η επιμονή της διεύθυνσης για τον εσωτερικό έλεγχο πρέπει να είναι 
ζωντανή και υποστηρικτική.

Responsibility for Internal Control
Η ευθύνη για τη διασφάλιση πως η εσωτερικοί έλεγχοι γίνονται σωστά ποικίλλει 

ανάμεσα στις εταιρείες για διάφορους λόγους, όπως, διαφορές στο στυλ του μάνα
τζμεντ (και το μέγεθος), τη δομή του και τον τύπο της λειτουργίας του. Στις μεγάλες 
εταιρείες, οι μονάδες που έχουν κάποια ευθύνη για τον εσωτερικό έλεγχο περικλείουν 
την ελεγκτική επιτροπή και το τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Ενώ η ευθύνη στις μικρό
τερες εταιρείες μπορεί να εμπιστευτεί στο μάνατζμεντ λογιστικό τμήμα, το πιθανό χά
σιμο του στόχου πρέπει να αναγνωριστεί.

Η έσχατη (τελευταία) λειτουργική ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου είναι στην δι
εύθυνση. Η εξουσιοδότηση για την υλοποίηση διάφορων θεμάτων σχετιζόμενων με 
τον εσωτερικό έλεγχο, μπορεί να αναθέτονται σε άλλους μέσα στην εταιρεία αλλά η 
διεύθυνση πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια να υποστηρίζει τις δραστηριότητες των άλλων 
και να είναι υπόλογη για την αποδοτικότητα των ελέγχων.

Evaluation of Internal Controls (Αξιολόγηση)
To μάνατζμεντ πρέπει να κάνει μια περιοδική αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου για 
να εξασφαλίσει ότι:
α) Οι εσωτερικοί έλεγχοι που διεξήχθηκαν ήταν σκόπιμοι 
β) Οι έλεγχοι είναι ακόμη σχετικοί με τις τρέχουσες λειτουργίες 
γ) Οι περιοχές και ο στόχος των ευθυνών είναι σχετικοί με αυτούς που σχεδιάστη

καν εξαρχής.
δ) Οι υφιστάμενοι λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των στόχων που τους εξουσιοδοτή

θηκαν και αυτή η εξουσιοδότηση δεν έχει μετατοπιστεί, 
ε) Σχετικές αναφορές του management ετοιμάζονται σε χρονική φόρμα για τη χρή

ση του μάνατζμεντ
στ) Όλοι οι εσωτερικοί έλεγχοι κοστίζουν
ζ) Οι λειτουργικοί στόχοι και οι δραστηριότητες είναι σχετικοί με τους συνολικούς 

στόχους του μάνατζμεντ
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The Role of External Auditor
Ο εξωτερικός ελεγκτής θα αξιολογήσει τους εσωτερικούς ελέγχους για να διευ

κρινίσει τον σκοπό του ελέγχου στην έκφραση της γνώμης στους δημοσιευμένους 
οικονομικούς όρους. Αυτή η αξιολόγηση θα μικρύνει περισσότερο από τη συνολική 
αξιολόγηση που το μάνατζμεντ απαιτεί φυσιολογικά.

Στις μεγάλες εταιρείες, η περισσότερη αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου για 
τους σκοπούς του μάνατζμεντ γίνονται εσωτερικά, συνήθως από τον εσωτερικό ελε
γκτή. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιτροπή ελέγχου του Συμβουλίου Διεύθυνσης έχει 
πρόσβαση στον εσωτερικό και τον εξωτερικό ελεγκτή και τις αναφορές τους και για να 
βοηθήσουν την κρίση για την ακρίβεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, τα οποία 
έχει καθορίσει το μάνατζμεντ.

Όσον αφορά την οικονομία και την αποδοτικότητα, θα πρέπει να υπάρχει σύ
μπνοια της δουλειάς που γίνεται για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των 
σκοπών.

Cost-Benefit and Internal Controls
Όλες οι εταιρείες εκτίθενται σε διάφορα επιχειρησιακά ρίσκα, τα οποία είναι η 

πιθανότητα ότι εξωτερικά γεγονότα τα οποία είναι πέρα από τον έλεγχο του μάνα
τζμεντ, όπως οι πράξεις των ανταγωνιστών, τα οποία θα κάνουν το αποτέλεσμα των 
λειτουργιών να ποικίλλουν από πλάνο σε πλάνο. Ο εσωτερικός έλεγχος σχετίζεται με 
αυτούς τους παράγοντες που το μάνατζμεντ μπορεί να ελέγξει. Το σύστημα εσωτερι
κού ελέγχου είναι το εργαλείο του μάνατζμεντ για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι παράγο
ντες, συμπεριλαμβανομένου και των κινήσεων των εργαζομένων, ότι λειτουργούν 
σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης. Η αποτυχία του συστήματος είναι αποτελέ
σματα των παρακάτω:
α) Απογοητευτικά αποτελέσματα συμβαίνουν συχνά όταν οι υπάλληλοι ή άλλοι που 

σχετίζονται με την εταιρεία, αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τους στόχους, να 
προστατέψουν το κεφάλαιο ή να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις πηγές. Παράλ
ληλα χρησιμοποιούν ελέγχους για να αποτρέψουν ανεπιθύμητες ενέργειες, 

β) Μέσα από λανθασμένο σχεδίασμά ή φτωχή ολοκλήρωση, το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου, μπορεί να αποτύχει να εντοπίσει λάθη ή ανεπιθύμητες συμπεριφορές ή 
να προμοτάρει τις επιθυμητές συμπεριφορές. Το δυνητικό για να συμβεί αυτό ονο
μάζεται control risk.

γ) Η αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου μπορεί επίσης να αποτύχει στον εντοπισμό 
ότι ο έλεγχος στον οποίο το μάνατζμεντ στοχεύει, δεν λειτουργεί. Αυτό ονομάζεται 
evaluation risk.
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Στο σχεδίασμά ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ του κόστους ολοκλήρωσης του ελέγχου και του αποτελέσματος που κερδί
ζουμε. Αυτή η ανάλυση κόστους-κέρδους φαίνεται στο εξής παράδειγμα:

Ποιοτικό παράδειγμα:

Έχουμε μια εταιρεία η οποία έπειτα από κάποιες διαδικασίες παράγει 500 μο
νάδες ενός προϊόντος κάθε μέρα, το οποίο έχει τελική αξία $50 το κάθε ένα. 10 μονά
δες προϊόντων, βρέθηκαν ελαττωματικές, στο τέλος της διαδικασίας. Οι ελαττωματι
κές μονάδες δεν έχουν ίχνος αξίας, οπότε το χάσιμο είναι $500 κάθε μέρα.

Ο μάνατζερ παραγωγής κάνει έλεγχο σε ένα αρχικό στάδιο της διαδικασίας, με 
κόστος $50, με αποτέλεσμα στο τέλος να βρεθούν 6 ελαττωματικά προϊόντα, και κό
στος $300 κάθε μέρα. Τα 4 ελαττωματικά που καταστρέφονται έχουν κόστος $100. 
Έχοντας $50, το κόστος ελέγχου + τα $100 το κόστος των ελαττωματικών προϊόντων 
δεν ξεπερνούν τα $200 (500-300) κάθε μέρα, υπολογίζονται σαν κέρδος, οπότε μπο
ρούμε να συνεχίσουμε στον περαιτέρω έλεγχο.

Το πρώτο βήμα στο σχεδίασμά του σωστού συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
είναι να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο των πιθανών ελλείψεων. Ο τύπος και η έκταση 
του εσωτερικού ελέγχου εξαρτάται από την περίπτωση και βασίζεται στις συνέπειες 
του αποτελέσματος, και την πιθανότητα το αποτέλεσμα να συμβεί στο προϋπολογι
σμένο κόστος της συγκεκριμένης πράξης.

Σαν παράδειγμα, υποθέστε ότι ένα άτομο, σαν επένδυση, αγοράζει ένα μαγαζί 
το οποίο θα διαχειρίζεται ένας μάνατζερ. Ο ιδιοκτήτης υποθέτει ότι υπάρχει το ενδε
χόμενο κλοπής των εμπορευμάτων από τον μάνατζερ. Ο ιδιοκτήτης υπολογίζει την 
πιθανότητα κλοπής κάθε χρόνο, υπολογίζοντας το μίνιμουμ επίβλεψης από τον man
ager. Η αναμενόμενη κλοπή από τον μάνατζερ είναι $ 1750 κάθε χρόνο. Ας υποθέ
σουμε ότι ο ιδιοκτήτης αυτό δεν το δέχεται. Το αναμενόμενο χάσιμο μπορεί να μειω
θεί, εάν ο ιδιοκτήτης κάνει αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο μαγαζί. Έτσι θα έχουμε (στο 
φυλλάδιο):

Το αναμενόμενο χάσιμο μειώθηκε στα $850 κάθε χρόνο.

Steps in Developing Internal Control
Πριν ξεκινήσει ο εσωτερικός έλεγχος, σε έναν συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να 

ακολουθηθούν τα παρακάτω:

α) Αναγνώριση των ορίων της περιοχής των εργασιών και των υπευθυνοτήτων

β) Αναγνώριση του αναμενόμενου στόχου ή κινδύνου χασίματος και το συσχετιζόμενο 
ρίσκο.
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γ) Αναγνώριση των εναλλακτικών ελέγχων που θα διαβεβαιώνονται ότι δεν θα υ
πάρξει χάσιμο, παρέχοντας ένα αποδεκτό επίπεδο παραγωγικότητας.

δ) Να υπάρχει η πιθανότητα να επαναληφθεί ο έλεγχος και οι συγγενείς δραστηριό
τητες

ε) Να καθοριστεί το κόστος ολοκλήρωσης των επιπέδων του ελέγχου, και των ε
ναλλακτικών του.

στ) Να συγκριθούν τα προϋπολογισμένα κόστη των εναλλακτικών ελέγχων με τα 
προϋπολογισμένα κέρδη (οφέλη), και έτσι να επιλεχθεί ο κατάλληλος έλεγχος 

ζ) Να ολοκληρωθεί ο εσωτερικός έλεγχος και να γίνονται περιοδικά επανέλεγχοι για 
να εξασφαλισθεί το γεγονός ότι οι έλεγχοι γίνονται σωστά, 

η) Να δοθεί η διαβεβαίωση, στην συνέχεια, ότι οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις 
γίνονται από το μάνατζμεντ ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν οριστεί από το 
σύστημα ελέγχου.

Πολλές από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έκβαση του ελεγκτικού 
συστήματος υπάρχουν στα συστήματα του management accounting. Στάνταρ κόστη, 
ευέλικτοι προϋπολογισμοί, προϋπολογισμοί κεφαλαίου, και άλλα γνωστά εργαλεία, 
σχεδιάστηκαν όχι μόνον για να επιτύχουν επίπεδα σωστής παρουσίασης, αλλά και 
για να παρακολουθούν πως οι στόχοι επιτυγχάνονται. Οι απαιτήσεις του εσωτερικού 
ελέγχου πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όταν σχεδιάζεται το σύστημα man
agement information.

35



• Risk management: the role of internal audit

Περισσότεροι από 50 εσωτερικοί ελεγκτές από πολλές εταιρείες μαζεύτηκαν 
στο Northampton για να συζητήσουν το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στο risk man
agement. Στο σεμινάριο-διάρκειας μιας μέρας πρόεδρος ήταν ο Pat Redrup, διευθυ
ντής του Εσωτερικού Ελέγχου στο Ταχυδρομείο και Πρόεδρος το CIMA’s group ελέγ
χου, υπήρχαν διαρκής συνεδριάσεις και πολλές παρουσιάσεις.

Τι εννοούμε με το risk management? Ο Chris Bedford, ελεγκτής-μάνατζερ στο 
Εθνικό γραφείο ελέγχου και μέλος του CIMA’S group ελέγχου, διατύπωσε 2 ορισμούς 
του risk:
• η πιθανότητα μιας χαώδους κατάστασης, η σοβαρότητά της και η συχνότητά της 

(Ορισμός του Ταμείου Ανθρώπινου Δυναμικού) και,
• το κέρδος ή η χασούρα που προκαλείται από απροσδόκητα μελλοντικά φαινόμενα.

Υπογραμμίστηκε πως τα ρίσκα είναι περισσότερα εξαιτίας ενός πιο περίπλοκου 
και καινοτόμου περιβάλλοντος όπου όλοι «ρίχνουν τις ευθύνες στους άλλους».

Οι συνεδριάσεις των «ρίσκων» περιελάμβαναν:
• Την κατανόηση των απειλών μιας επιχείρησης
• Την αναγνώριση των τμημάτων μιας επιχείρησης τα οποία είναι πιο επιρρεπή σε 

διάφορες απειλές π.χ. η απώλεια ενός σημαντικού πελάτη ή την αποτυχία του 
χρηματοοικονομικού συστήματος της επιχείρησης.

• Την αναγνώριση του απόηχου (της επίδρασης) των απειλών π.χ., δυσμενής δη
μοσιότητα, οικονομική χασούρα
Ο Chris απέδειξε ότι υπάρχουν 4 τρόποι αντιμετώπισης των ρίσκων:

• Να τα ελέγχεις
• Να ζεις με αυτά
• Να τα διασφαλίζεις
• Να μην τα παίρνεις (Να μην παίρνεις τα ρίσκα)

Οι εσωτερικοί έλεγχοι παίζουν σημαντικό ρόλο στο risk management και ο ρό
λος τους δεν θα πρέπει να έχει τον χαρακτήρα της αστυνόμευσης αλλά της συμβου
λής ως προς τους business managers. Αυτοί θα έπρεπε να εντάξουν το ρόλο τους 
στο risk management και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους. 
Καθώς και να κρατήσουν την ανεξαρτησία τους.

Η συνταγή για το επιτυχημένο risk management είναι τα καθαρά στοιχεία του 
περιβάλλοντος του ανώτερου μάνατζμεντ, ελεύθερη επικοινωνία, καλή συνεργασία 
μεταξύ όλων των μάνατζερς και συχνή αξιολόγηση της λειτουργίας του (μάνατζμεντ).
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Εσωτερικός Έλεγχος και Risk management

Το παράδειγμα του ταχυδρομείου

Ο Pat Redrup, διευθυντής του Εσωτερικού Ελέγχου στο Ταχυδρομείο, παρου
σίασε πως το risk management επέδρασε στο ταχυδρομείο και πως ο εσωτερικός 
έλεγχος βοήθησε σ’ αυτήν την διαδικασία. Το ταχυδρομείο ορίζει το ρίσκο ως «κάθε 
επεισόδιο που μπορεί να συμβεί και μπορεί να προκαλέσει χάσιμο ή αβεβαιότητα, 
που κατά συνέπεια επιδρά στους ιδιοκτήτες (της εταιρείας), στους πελάτες μας, 
στους οικονομικούς στόχους μας, στο κεφάλαιο, στο προφίλ και στη συνέχιση της λει
τουργίας μας». Αυτός ο ορισμός χρησιμοποιείται για όλες τις δραστηριότητες μιας ε
πιχείρησης. Τα καίρια θέματα ρίσκου για το ταχυδρομείο περιλαμβάνουν τον αυξανό
μενο ανταγωνισμό, την προσπάθεια να γίνει πιο επικοινωνιακό, τις επιπτώσεις της 
αποκέντρωσης, τις αλλαγές στο μάνατζμεντ, τις συνεχής αυξανόμενες ευθύνες της 
νέας νομοθεσίας και οι απαιτήσεις των πελατών.

Holism είναι ο καθοριστικός παράγοντας του παραδείγματος του ταχυδρομείου 
που εξελίσσεται ως:
- η στρατηγική του risk management κατά την οποία, υπάρχει ένα group καθοδήγη

σης κατά το οποίο όλες οι λειτουργίες (της εταιρείες) παρουσιάζονται
- από τους business risk managers που υπάρχουν μέσα στην εταιρεία.
- πιστοποιητικά εσωτερικού ελέγχου (διαδικασία αυτοπιστοποίησης)
- ειδική εκπαίδευση για αποφυγή ρίσκων από τους μάνατζερς καθώς και να θεω

ρούν το risk management μέρος του ρόλου τους.
- το ρόλο-κλειδί του εσωτερικού ελέγχου που είχε παρουσιαστεί στην επιτροπή του 

risk management από την αρχή, και λειτουργεί ως διευκόλυνση για αλλαγή.
Ο Pat συνόψισε τα πλεονεκτήματα του παραδείγματος του ταχυδρομείου για το 

risk management
- Η μεγάλη αφοσίωση - προσήλωση του συμβουλίου του ταχυδρομείου σημαίνει 

πως το risk management έχει σφηνωθεί στις καθημερινές του δραστηριότητες.
- Αποφάσεις πιο πολύ πληροφορημένες και πιο ποιοτικές
- Μείωση της επίδρασης των απρογραμμάτιστων δραστηριοτήτων
- Αύξηση της βεβαιότητας επίτευξης στόχων και πιο ποιοτικών και πιο οικονομικών.

Turning risk management and the internal auditor inside out
O Steve Powell, διευθύνων μάνατζερ των ειδικών ελέγχων και διευθυντής ελέγ

χων σε τρία μεγάλα μέρη «αναποδογύρισε το risk μάνατζμεντ» συγκρίνοντας το ρόλο 
του εσωτερικού ελεγκτή στο risk management, ο οποίος λειτουργεί μέσα σε μία επι-
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χείρηση με το ρόλο ενός εσωτερικού ελεγκτή που λειτουργεί (εργάζεται) σε εξωτερική 
βάση.

Εξήγησε πως σύμφωνα με την εμπειρία του, υπάρχουν πολλά θετικά και πολλά 
αρνητικά, στην συμπεριφορά μιας εταιρείας προς τον ελεγκτή (σε αυτόν που της πα
ρέχει υπηρεσίες). Ο εσωτερικός ελεγκτής ο οποίος έρχεται από εξωτερική πηγή λαμ- 
βάνεται υπόψη σαν ένας σύμβουλος ο οποίος δεν έχει χαρακτηριστεί σαν ένα τμήμα 
(μέλος) της εταιρείας. Η εμπειρία του Steve έχει δείξει πως ο πελάτης (εταιρεία), είναι 
πιο πρόθυμος να δεχτεί τις προτάσεις (όσον αφορά το ρίσκο και τον έλεγχο) από έ
ναν εσωτερικό ελεγκτή ο οποίος δουλεύει απ’ έξω (από την εταιρεία - εξωτερικός).

Υπάρχουν τόσα πολλά πλεονεκτήματα στο να μπορούν να σε βλέπουν σαν έ
ναν ανεξάρτητο άνθρωπο-ελεγκτή) και να μπορείς να κάνεις παράξενες ερωτήσεις.

Από την άλλη πλευρά ένα άλλο θέμα που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο από ε
λεγκτές από έξω είναι ότι πολύ πελάτες θέλουν του έχουν εμπιστοσύνη και απαιτούν 
να είναι ασφαλής σε θέματα διακριτικότητας και εμπιστοσύνης. Μόλις ξεπεραστεί το 
φράγμα, οι πελάτες (εταιρείας) είναι πολύ ανοιχτοί (προς τους ελεγκτές).

Σε ένα άλλο τομέα στον οποίο ο εσωτερικός ελεγκτής πλεονεκτεί, είναι η εκ των 
έσω γνώση της εταιρείας, για την οποία ο εσωτερικός ελεγκτής από εξωτερική βάση 
θα πρέπει να βρει την κατάλληλη μεθοδολογία ώστε να την διασφαλίσει (την γνώση). 
Ασχέτως με το αν ο εσωτερικός ελεγκτής λειτουργεί εσωτερικά ή εξωτερικά, ο Steve 
επικεντρώθηκε στο ότι θα πρέπει να αναμειχθεί πλήρως (ο ελεγκτής) με τη διαδικασία 
του risk management. Τοποθετούνται ανάμεσα στη διεύθυνση και τα διάφορα τμήμα
τα και λειτουργούν ως διευκολυντές, παρέχοντας μια ανεξάρτητη και αντικειμενική 
άποψη του risk management μέσα στην εταιρεία

Risk management the KPMG approach
O Neil Arnold από το KPMG risk management τμήμα, παρέθεσε ένα καλό πα

ράδειγμα του γιατί το risk management είναι τόσο σημαντικό, και παρουσίασε τις α
πόψεις ενός καπετάνιου του E.J. Smith ο οποίος ισχυρίστηκε πως τα 40 χρόνια του 
στη θάλασσα ήταν χωρίς κανένα σημαντικό γεγονός. Πέντε χρόνια μετά από την επι
σήμανση του καπετάνιου, το πλοίο του (SS Titanic), βούλιαξε χάνοντας μαζί του 
1.500 ζωές. Ο Niell υπογράμμισε τις αλλαγές στο περιβάλλον που ανάγκασαν το risk 
management να γίνει ένα αξιόλογο θέμα π.χ. οι μεγάλες εταιρείες καταρρέουν, η γενι
κή μόδα τείνει προς τις πιο φλατ εταιρείες με ενδυναμωμένες ομάδες που μπορούν 
να μανατζάρονται από μόνες τους με αλλαγές στις απαιτήσεις του μάνατζμεντ.

Οι ανώτεροι μάνατζερς θέλουν ποιοτικές πληροφορίες όσον αφορά τον έλεγχο 
και το ρίσκο και θέλουν εργαζόμενους που είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να διατη
ρήσουν αυτά τα αποδοτικά συστήματα.
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Ο ορισμός του KPMG’S του ρίσκου περιλαμβάνει όχι μόνον τη γνώση των α
πειλών της επίτευξης ενός συγκεκριμένου στόχου, αλλά επίσης περιλαμβάνει και την 
αποτυχία της εταιρείας να αναγνωρίσει και να εξερευνήσει τις ευκαιρίες καθώς και να 
ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες συγκυρίες.

Πάνω σ’ αυτό ο Neill, εξήγησε το πλαίσιο του control και του risk management 
του KPMG.

Το πρώτο στάδιο του επιχειρησιακού ρίσκου, περιλαμβάνει
- την αναγνώριση όλων των ρίσκων
- να τα βάλουν σε μια σειρά προτεραιότητας
- κατανομή των πρωταθλητών (ρίσκων)

Το παραπάνω ακολουθείται από control και αυτοεκτίμηση του ρίσκου π.χ.
- αξιολόγηση ελέγχων για να μανατζάρουμε τα ρίσκα
- αναγνώριση παραλειπόμενων ρίσκων
- ανάπτυξη πλάνων δράσης
- αναφορά

Οι εταιρείες αποστασιοποιούνται από το παραδοσιακό μοντέλο, π.χ. την πολιτι
κή και την οριοθέτηση πλαισίου λαμβάνοντας υπόψη μικρό αριθμό εργαζομένων. 
Οδηγούνται προς την κουλτούρα τις συνεχούς βελτίωσης των ενδυναμωμένων και 
υπολογίσιμων εργαζομένων.

Ο Neil σύγκρινε το ρόλο του εσωτερικού ελέγχου, σε αυτά τα δύο μοντέλα, 
στην «νέα οπτική» των εταιρειών και στο παραδοσιακό π.χ.
- επικέντρωση στην πρόληψη παρά στην ανίχνευση.
- καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να επαναλαμβάνεις
- επιχειρησιακός συνεργάτης και όχι αστυνομικός
- επικέντρωση στον πελάτη

What keeps you awake at night in terms of r.m.?
Μια σειρά από θέματα κρατούσε ξύπνιους τους απεσταλμένους, και ανέκυψαν 

από τις συνεδριάσεις του συνδικάτου, και ήταν:
- το πρόβλημα του 2000
- τα συνεχή πλάνα των επιχειρήσεων
- το μεγάλο σχεδιαστικό πρόβλημα
- το μάνατζμεντ του ρευστού και του κεφαλαίου

Οι απεσταλμένοι παρακολούθησαν τα ρίσκα που εμπεριέχονταν σε αυτά τα θέ
ματα και βρήκαν τρόπους για να τα αντιμετωπίσουν. Το χαρακτηριστικό κλειδί της 
άσκησης ήταν να τους δοθεί η ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις 
τους.
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Key messages
To risk management είναι ένα καίριο θέμα-κλειδί για όλες τις εταιρείες και οι 

εσωτερικοί ελεγκτές καλούνται να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο:
- εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να πάρουν μέρος σε όλα τα στάδια διαδικασίας του 

risk management
- ο ρόλος τους θα πρέπει να είναι συμβουλευτικός (σαν επιχειρησιακός συνεργάτης) 

παρά σαν αστυνομικός
- οι εταιρίες οφείλουν να το υιοθετήσουν.
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• Independence days

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους, η λογιστική επιστήμη της Αγγλίας θα 
έπρεπε να εισακουστεί διεθνώς. Ένας από αυτούς είναι οι λογιστές της Αμερικής, της 
Ευρώπης και της Αγγλίας δεν λειτούργησαν ποτέ κατά τον ίδιο τρόπο. Η δουλειά 
τους, η εκπαίδευσή τους και η αμοιβή, καθώς και η φήμη τους διαφέρει τραγικά σε 
όλον τον κόσμο και αυτοί στην Αγγλία θα χάσουν αν τα Αμερικανικά ή Ευρωπαϊκά 
μοντέλα κερδίσουν προτεραιότητα.

Οι Άγγλοι λογιστές έχουν μεγαλύτερο κύρος από την κοινωνία, εργάζονται σε 
πολύ περισσότερους τομείς και είναι κατά πολύ, πιο καλοπληρωμένοι από όλους 
τους συναδέρφους τους στην Αμερική και Ευρώπη. Αυτές οι διαφορές μας βοηθούν 
να εξηγήσουμε το θέμα της ανεξαρτησίας ειδικά στην Αμερική.

Είτε μας αρέσει ή όχι, η επιστήμη της Αμερικής επηρεάζει την επιστήμη της Αγ
γλίας. Οι εταιρείες εκεί τείνουν να εξερευνούν την Αμερική και χρειάζονται μια αμερι
κάνικη λίστα για να εξασφαλίσουν οι λογιστές τους, τους κανόνες του SEC (Επιτροπή 
Εγγυήσεων - Ασφάλειας και Ανταλλαγών). Μια σειρά σκανδάλων, έκαναν την κοινή 
γνώμη να χάσει την εμπιστοσύνη της προς τους ελεγκτές και την ικανότητά τους να 
υπογραμμίσουν την διαφθορά στις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και το SEC 
θέλει να είναι οι ελεγκτές και να φαίνονται ανεξάρτητοι.

Για χρόνια το Big Five παρακολουθούσε τα συμβουλευτικά τους χέρια να μαζεύ
ουν λεφτά με την σέσουλα, πολύ περισσότερα από τις ελεγκτικές τους πρακτικές, 
πράγμα που δεν τους δίνει τη δυνατότητα να είναι πειστικοί για τα κινέζικα τείχη. Οι πε
ρισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη πουλήσει τις συμβουλευτικές τους εταιρείες, όλοι 
είναι στη διαδικασία πώλησής τους, και άλλοι σκοπεύουν να τις κλείσουν.

To SEC σκέφτεται να λανσάρει μια σειρά από πολύ-πειθαρχικές πρακτικές για 
τις εταιρείες. Δεν υπάρχει λόγος να πρέπει να δούμε διαφορετικά το γεγονός ότι δου
λεύουν μαζί ελεγκτές και δικηγόροι καθώς και ελεγκτές που δουλεύουν μαζί με τους 
συμβούλους. Το θέμα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο, όταν υπάρχουν αποδείξεις πως 
ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στο Big Five στην Αμερική έχει επενδύσει σε ε
ταιρείες πελατών, καθώς από την άλλη στην Αγγλία ένας συνεργάτης της 
PricewaterhouseCoopers αναγκάστηκε να παραιτηθεί πριν από μερικούς μήνες επει
δή η αδερφή του, παντρεύτηκε τον CFO του Renters, έναν πελάτη του 
PricewaterhouseCoopers.

To SEC έχει αποφασίσει πως πρέπει να γίνει κάτι σχετικά με την κοινή γνώμη 
και το χάσιμο της εμπιστοσύνης των πελατών ως προς τον έλεγχο. Η ανεξάρτητη Ε
πιτροπή (ISB), που ιδρύθηκε πριν 3 χρόνια από το SEC και από το Αμερικάνικο Ιν
στιτούτου Ορκωτών Λογιστών (AICPA), εξέδοσε οδηγίες σχετικά με τις οικογενειακές 
σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες των ελεγκτών, και ένα σύνολο από
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διάφορα αλληλοεξαρτώμενα θέματα. Όλες οι παραπάνω αλλαγές, επηρέασαν και τον 
τρόπο με τον οποίο τα θέματα γίνονται και στην Αγγλία. Οι μεγαλύτερες εταιρείες πα
ρακολουθούσαν από κοντά τις εξελίξεις στην Αμερική - η επιτροπή ορκωτών λογι
στών κοινής Ηθικής, ανακατασκεύασε τον «Οδηγό επιστημονικής Ηθικής», και το 
ICAEW δημιούργησε έναν ανεξάρτητο οργανισμό που θα παρακολουθεί την ανεξαρ
τησία των ελεγκτών.

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη, έχουν επίσης μεγάλο αντίκτυπο, το μεγαλύτερο μέ
ρος των αγγλικών νόμων που αφορούν τις εταιρείες, ξεκινούν από ευρωπαϊκές κα
τευθύνσεις. Η Αγγλία επηρέασε την εξέλιξη αυτών των κατευθύνσεων, η ιδέα της «α
λήθειας και δικαιοσύνης» για παράδειγμα, βρίσκεται στην τέταρτη κατεύθυνση έπειτα 
από αγγλική πίεση αλλά οι απαιτήσεις για μια νομοθετική φόρμα λογιστική, η διαφορά 
μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων εταιριών και πολλά άλλα προέρχονται από τον γαλλι
κό και γερμανικό νόμο.

Προς το παρόν οι κατευθύνσεις δεν επικεντρώνονται στην ανεξαρτησία, βασικά 
γιατί διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, αλλά οι πιέσεις για καθοδή
γηση είναι ογκώδης. Τα τελευταία 5 χρόνια η κομισιόν μαζί με τη βοήθεια της (FEE), 
προσπάθησε να κατευθύνει και την ανεξαρτησία των ελεγκτών και την ιδιοκτησία των 
ελεγκτικών εταιρειών, σε μια προσπάθεια να ανοίξει το μονοπώλειο και να αποσοβή
σει Αμερικανούς όπως ο Amex, αλλά με μικρή επιτυχία.

Ο μόνος τρόπος για να συμβιβαστούν οι διαφορετικές απαιτήσεις είναι να χρη
σιμοποιηθούν οι χαμηλότερες κοινές αξίες και υποθετικά, οι χώρες με τις πιο άκα
μπτες απαιτήσεις να κλείνουν προς αυτό. Χώρες όπως η Γερμανία θεωρούν την αγ
γλική συμπεριφορά της ανεξαρτησίας αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι και να απο- 
φασιστεί στις Βρυξέλες αυτόματα θα δέσει και την Αγγλία.

Οι διαφορετικές λογιστικές διαφορές στην Ευρώπη, την Αγγλία και την Αμερική 
ξεκινούν από πολύ παλιά και κατανοούνται έπειτα από μια ιστορική αναδρομή. Μέχρι 
τελευταία, η Αγγλία είναι μοναδική στο να απαιτεί από τις εταιρείες όλων των μεγε
θών να υποστούν τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει πως μικρές και μεγάλες λογιστικές πρα
κτικές προσφέρουν προετοιμασία λογαριασμών και οι ελεγκτικές υπηρεσίες προσφέ- 
ρονται στις εταιρείες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η απαίτηση του εξωτερικού ελέγχου σήμαινε πως η Αγγλία δεν χρειαζόταν ποτέ 
μια στρατιά εξευρωπαϊσμένων ελεγκτών φόρου. Οι ελεγκτές παρέμειναν απαραιτήτως 
λογιστές με ελεγκτική άδεια, και κανείς δεν μπορούσε να εκπαιδεύει σαν λογιστής α
σχέτως εάν το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο ήταν σε business, σε φιλοσοφία ή βοτανο- 
λογία. Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι αρκετά διαφορετική. Μέχρι τα 1980 όταν η αρ
χή της 7* και 8^ νομοθετικής κατεύθυνσης της εταιρείας απαιτούσε όλες οι εταιρείες 
του παραπάνω μεγέθους να κάνουν ολοκληρωμένους λογαριασμούς και ελέγχους, με-
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ρικές Ευρωπαϊκές εταιρείες ετοίμασαν ολοκληρωμένους λογαριασμούς ή αφήνονταν 
στις απαιτήσεις του εξωτερικού ελέγχου.

Αυτό συνέβαινε γιατί πολλές εταιρείες ήταν υπό την καθοδήγηση των οικογε
νειών τους και το εξωτερικό κεφάλαιο ερχόταν όχι από την κοινή αγορά αλλά από τις 
τράπεζες. Η τράπεζα ή η οικογένεια θα έστελναν τους δικούς τους ελεγκτές όταν θα 
το ήθελαν. Οπότε, υπήρχαν λίγοι εξωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι έλεγχαν τις μεγάλες 
εταιρείες.

Υπήρχε ωστόσο, σημαντικός αριθμός ελεγκτών φόρου, κάποιος έπρεπε να δει 
πως οι εταιρείες φορολογούνταν σωστά. Η βασική ευθύνη του ελεγκτή φόρου στις πε
ρισσότερες χώρες είναι να εξασφαλίσει πως η λογιστική εφαρμόζεται σε συνδυασμό με 
τα νομοθετικά πλαίσια. Η λογιστική και ο έλεγχος στην Ευρώπη ήταν πάντοτε διαχωρι
σμένα- ένας λογιστής δεν μπορεί να δουλέψει ως ελεγκτής. Ένας γάλλος ελεγκτής ε
λέγχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν του επιτρέπεται να προσφέρει υπηρε
σίες σε άλλους πελάτες. Ελεγκτές που παύουν να είναι ελεγκτές, σταματούν να είναι 
μέλη του επαγγελματικού τους σώματος αλλά και θα πρέπει να περιμένουν 5 χρόνια 
για να μπορούν να δουλέψουν για οποιονδήποτε εξω-ελεγκτικό πελάτη.

Στη Γερμανία οι περισσότεροι ελεγκτές δεν αποκτούν προσόντα μέχρι τα 30 
τους. Στην Ιταλία υπάρχει μια υποχρεωτική περιστροφή γύρω από ελεγκτικές εργασί
ες. Όπου και να πας στην Ευρώπη εξυπακούεται ότι θα έχεις ένα business ή οικονο
μικό πτυχίο, πριν εκπαιδευτείς για να γίνει λογιστής ή ελεγκτής, και μόλις αποκτήσεις 
τα προσόντα δεν επιτρέπεται να παρέχεις σημαντικά στοιχεία φόρου, χρεοκοπίας και 
ομαδικής ανακατασκευής εργασίας που έχει γίνει από τους Αγγλους συναδέλφους 
σου, γιατί αυτή η δουλειά γίνεται από τους δικηγόρους.

Η Αμερική είναι πάλι διαφορετική. Αν και επαγγελματικά βασίζεται στο αγγλικό 
μοντέλο, πήρε το δικό της δρόμο από το 1920. Ποτέ δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση 
για τις εταιρείες για να τις επιβάλλουν τον έλεγχο -μια λίστα εταιρειών ελέγχονταν για 
να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του SEC- και από κει και πέρα όλες οι άλλες εταιρεί
ες των τραπεζών, και για να κρατούν χαρούμενες και τις φορολογικές αρχές.

Δεν παίρνει πολύ να γίνεις CPA στην Αμερική. Οι περισσότεροι απόφοιτοι δί
νουν τις CPA εξετάσεις μέσα σ’ ένα χρόνο από την αποφοίτησή τους, και το σύστημα 
υποθέτει πως τα περισσότερα λογιστικά ελεγκτικά και φορολογικά τα έχουν μάθει στο 
κολέγιο. Πολλοί μαθητές πάνε σε εντατικά μαθήματα τα απογεύματα. Όπως και οι 
Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους, δεν τους επιτρέπεται να δουλέψουν σε χώρους που 
δρουν δικηγόροι.

Αυτό είναι φυσικά μια υπεραπλούστευση της κατάστασης και οι μεγάλες εται
ρείες είναι πολύ επιδέξιες στο να καταφέρουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις, ώστε να
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μπορούν να συνεχίζουν τις εταιρείες τους όπως αυτές θέλουν. Αλλά βοηθά να εξηγή
σεις τη βαρύτητα της ανεξαρτησίας.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα της συγχώνευσης 
της λογιστικής, του φόρου και του ελέγχου. Η ιδέα του λογιστή ως του συμβούλου όλων 
των τομέων της εταιρείας είναι μια περίεργη αγγλική ιδέα, η αγωνία της Ν. Υόρκης ώ
στε να γίνονται όλα πάνω σε μια συγκεκριμένη γραμμή, είναι ανησυχητική.

Το γεγονός ότι η επιστήμη της Αγγλικής λογιστικής επιθυμείται από ένα μεγάλο 
αριθμό από τους καλύτερους αποφοίτους, ενώ αυτό δεν συμβαίνει στην Αμερική και 
στην Ευρώπη δείχνει κάτι για το prestige της λογιστικής αυτής της χώρας. Οι λογιστές 
της Αγγλίας θα πρέπει να αρνηθούν την κάθε απόπειρα συμμαχίας της δουλειάς του, 
με αυτή των συναδέλφων τους στην Αμερική ή την Ευρώπη.

44



A Freeh Approach Part 1 

Μέτρα για την απόδοση
Μάνατζερ από το Γραφείο επιχειρήσεων του Υπουργείου ενεργείας των 

Η.Π.Α. (DOE/AL) και του Εθνικού Εργαστηρίου Σαντια (SNL), όπου υπήρχε τμήμα 
εσωτερικού ελέγχου, αποδοτικό, σε λειτουργία πάνω στις οικονομικές διαδικασίες, 
παρόλα αυτά, ένα νέο σύστημα αξιολόγησης θα αναπτυσσόταν. Οι λόγοι του γιατί 
επενδύσαμε σ’ αυτό το πρόγραμμα χαίρει εκτίμησης για το ελεγκτικό περιβάλλον, και 
θα οδηγήσει δια μέσου των 4 φάσεων του σχεδίου.

Πιο ευρύ από έναν απλό έλεγχο
Το πρόγραμμα θα οδηγούσε στην κοινή κατανόηση ανάμεσα στις 2 εταιρείες 

σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου του προϋπολογισμού και τις λειτουργίες των λογαρια
σμών. Ο έλεγχος αξιολόγησης θα προσέγγιζε την Sandia γιατί θα ήταν η πρώτη φο
ρά, σαν συνοπτική ανασκόπηση του χρηματοοικονομικού ελέγχου, για τις ανάγκες 
που είχε το μοντέλο καταλληλότητας.

Ένας λόγος είναι ότι τον έλεγχο δεν τον έλεγαν στους manager, παρά μόνο τους 
γενικούς και στατιστικούς, δεκτό στις δραστηριότητες, και φυσικά ότι εντοπίζουν τις α
δυναμίες. Εάν οι manager θέλουν να γνωρίζουν τους ελέγχους, όπως χρειάζεται τότε 
το μεγαλύτερο ερώτημα είναι. Τι μοντέλο? Εμείς θέλουμε η ανασκόπηση να παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στο οικονομικό 
σύστημα, εκτός εάν αυτοί χρησιμοποιούν ελέγχους, εφαρμογές ή αποβλέπουν αυτό.

Καθώς εμείς γνωρίζουμε υπάρχει ζωντανό το μοντέλο, συνήθως εμπεριέχει έ
ρευνα, ερωτηματολόγιο, ή πρόγραμμα ελέγχου, αλλά όλα αυτά είχαν διαφορετικά χα
ρακτηριστικά. Τα ερωτηματολόγια και τα προγράμματα ελέγχων είναι τυπικά σχεδια
σμένα να παρέχουν την κατανόηση του συστήματος, διαδικασίες και έλεγχο και να 
δείχνουν τη φύση της πειραματικής δουλειάς που πραγματοποιούν.

Αλλά ούτε το ερωτηματολόγιο ούτε ο έλεγχος προγράμματος είναι κατάλληλος 
για συνοπτική ανασκόπηση για τον εσωτερικό έλεγχο δηλ. ανασκόπηση ότι περιλαμ
βάνει λεπτομερή εντοπισμό και σύνδεση με αντικειμενικούς στόχους για μαλακό πε
ριβαλλοντικό έλεγχο. Εν συντομία, εμείς δεν έχουμε συναίσθηση από την πολυδιά
στατη εικόνα κατάλληλη για μια λεπτομερή ανασκόπηση -ώστε το business model θα 
προσαρμοστεί στους δικούς μας στόχους. Εμείς δεν γνωρίζαμε τα άλλα εργαστήρια 
της εταιρείας τι είχαν εκτελέσει, τι εμείς είχαμε ρωτήσει για να κάνουμε : Να εντοπί
σουμε και καταγράψουμε τους εσωτερικούς ελέγχους και τη μετρική τους απόδοση.

Φυσικά στη Sandia δεν είναι άγνωστες οι ανασκοπήσεις. Καθώς ο εργολήπτης 
για την κυβέρνηση, λειτουργία σε πολύ αυστηρό οικονομικό περιβάλλον. Το συμβό
λαιο με τη DOE απαιτεί η εταιρεία να επανελέγχει τα συστήματα του management και
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εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα προγράμματα και διοικητικές 
περιοχές για να επιβεβαιώνει ότι αυτά είναι αρκετά για να παρέχουν λογικές διαβε
βαιώσεις, ότι οι στόχοι του συστήματος επιτυγχάνουν, και ότι αυτά τα συστήματα και 
οι έλεγχοι δουλεύουν αποτελεσματικά.

Εμείς έχουμε κόψει δική μας εργασία και είχαμε μερικά πραγματικά οφέλη:
1. Η DOE και Sandia μπορούσαν να συναντηθούν για να προσδιορίσουν κοινούς 

οικονομικούς στόχους
2. Η Sandia θα ξαναεπιβεβαίωνε την αξία του ελέγχου και θα πρότεινε ευκαιρίες για 

βελτίωση
3. Ο εσωτερικός έλεγχος θα φιλτράρει το ελεγκτικό σύμπαν και διευκολύνει μελλοντι

κούς ριψοκίνδυνους στόχους για οικονομικές δραστηριότητες και εσωτερικούς ε
λέγχους

4. Της Sandia ο οικονομικός έλεγχος θα ξαναεκδοθεί σ' ένα καινούργιο (μαντείο) πε
ριβάλλον

5. Ο εσωτερικός έλεγχος θα επιδείξει τις ικανότητες να προσφέρει για εναλλακτικές 
υπηρεσίες μέσα στην εταιρεία.

Το σχέδιο συνεπές με το πνεύμα σταθερότητας και συνεργασίας όπως εκφρά
στηκε ανάμεσα στις GFO και Sandia

Αυτή η συμφωνία προκαλεί «τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν κοινές διαδι
κασίες ότι μπορούν να βελτιωθούν, να ευθυγραμμίσουν και να παρέχουν μια «σχέση α
νανεωτική, προλαβαίνοντας και να επικεντρώνεται στην ικανοποίηση του πελάτη.

Σ’ αυτό το περιεχόμενο, το σχέδιο γρήγορα εξελίχθηκε σε μια ανασκόπηση της 
SNL, του οικονομικού ελέγχου στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δημιουργήθηκε 
πρόσφατα στα εργαστήρια, η εφαρμογή στο (oracle) διεισδύει στο οικονομικό σύστημα.

Διοικητικές και ελεγκτικές απόψεις ενός εθνικού επιστημονικού εργαστηρίου
Ένα πολυπρογραμματικό εργαστήριο λειτουργεί από τη Sand. Όπως δηλώνεται 

στην ιδρυτική δήλωση, η εταιρεία παρέχει επιστημονικές και μηχανικές λύσεις να κα
λύψει εθνικές ανάγκες σε πυρηνικά όπλα και σχετικά αμυντικά συστήματα ασφάλεια 
ενέργειας, και περιβαλλοντική ακεραιότητα να καλύψει εθνικές προκλήσεις που προ
κύπτουν για την κυβέρνηση και τη βιομηχανία.

Πρώτα και κύρια η Sandia είναι ένα τεχνολογικό εργαστήρι. Παρόλο που (SNL) 
ο κυριότερος στόχος είναι η τεχνολογική αποστολή διατηρούμε ρωμαλέα τα διοικητικά 
συστήματα για να επιτύχουν ποιοτικά αποτελέσματα σε τομείς διοικητικής υποστήρι
ξης τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικούς, λογιστικούς και λειτουργίες πληροφορικής 
τεχνολογίας. Αυτό δεν είναι εύκολο εξαιτίας της Sandia, του αυστηρά οικονομικού πε
ριβάλλοντος, υπάρχουν συχνά η δυναμική ένταση ανάμεσα στους τεχνολογικούς και
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διοικητικούς τομείς μέσα στο εργαστήρι. Εμείς διαρκώς ψάχνουμε για υγιή ισορροπία 
ανάμεσα στην τεχνολογική ικανότητα και αποτελεσματικότητα της ρυθμιστικής συμ
μόρφωσης και έντονους και ήπιους ελέγχους.

Στη Sandia κάνουν τέτοιους αυτοελέγχους από το 1995. Εκείνο το έτος η DOE 
συμπλήρωσε ένα ετήσιο από κοινού πλάνο, συμπεφωνημένης απόδοσης ανάμεσα 
στους εμπλεκόμενους τομείς δραστηριοτήτων των εργαστηρίων στο management για 
τη διοίκηση, την αποστολή, την επιστήμη και τα τεχνολογικά προγράμματα καθώς και 
τις υποστηρικτικές λειτουργίες. Γνωρίζει ότι τα προγράμματα συνολικού ελέγχου της 
διοίκησης και του μοντέλου εκτίμησης ήταν σχεδιασμένο και εφαρμόσθηκε από τη 
DOE.

Οι οικονομικές, δραστηριότητες που είναι γνωστές ως Financial Stewardship 
plan, ενσωμάτωσαν τους εσωτερικούς ελέγχους στο πλαίσιο αντίληψης και υιοθετή
θηκαν από την (COSO) χτίστηκαν πάνω σε 4 πυλώνες: 1) εκτίμηση απόδοσης, 2) 
επιχειρηματική συναίσθηση, 3) μέτρα κατά τη διαδικασία και 4) μέτρα απόδοσης.

Το ΙΙΑ προσδιορίζει τη μεθοδολογία σαν μια συστηματική βήμα προς βήμα 
ανάλυση και αντιμετωπίζει την επάρκεια του ελέγχου στις πολλαπλές διαστάσεις της 
δουλειάς.

Το σημείο εκκίνησης για αυτό το (Fincial Stewardship plan) σχέδιο ήταν μια ρι
ψοκίνδυνη άσκηση. Ο σκοπός ν’ αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για ν’ αξιολογηθούν τα συ
στήματα οικονομικής διοίκησης σε κάθε περίπτωση με δραστηριότητες ελεγχόμενου 
κινδύνου για ολόκληρο τον οικονομικό οργανισμό.

5. Βασικοί κίνδυνοι κυβερνούν την διαδικασία:
1. Παράνομη διαχείριση (απορρόφηση) κυβερνητικών πόρων
2. Υπερσπατάλη συγκεκριμένων κονδυλίων
3. Άλλες παραβιάσεις νόμου καταλληλότητας (δεοντολογία)
4. Απώλεια κυβερνητικών κονδυλίων
5. Το κόστος ανεπαρκών δραστηριοτήτων

Βασισμένοι στην αποτίμηση του ρίσκου, θα αξιολογούσαμε δύο διαφορετικές 
οικονομικές δραστηριότητες κάθε έτος πάνω από κύκλο 5 ετών.

Για τους στόχους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπάρχουν 10 κύριες οικονο
μικές διαδικασίες.

47



1. Κατάρτιση προϋπολογισμού (Budget formulation)
2. Εκτέλεση προϋπολογισμού (Budget execution)
3. Λογαριασμοί που γίνονται αποδεκτοί (Accounts receivable)
4. Λογαριασμοί που πρέπει να πληρωθούν (Accounts payable)
5. Μισθοδοσία διαχείρισης (Payroll)
6. Διαχείριση μετρητών (Cash management)
7. Έσοδα (Assets)
8. Άλλες υποχρεώσεις (Other liabilities)
9. Λογαριασμός κόστους (Cost accounting)
10. Αναφορά (Reporting)

Figure 1. Σύνδεση με τους στόχους 

Ανασκόπηση Εσωτερικού Ελέγχου

Στόχοι
4

Περιβάλλον ελέγχου

Φόροι Επανατοποθέτηση Οφέλη
4

1. Έλεγχοι διαδικασίας προόδου
2. Δραστηριότητα ελέγχου 

Διαχωρισμός τομείς δραστηριότητας 
4

Μετρική απόδοση
4

Αναφορά
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Η φάση της ετήσιας αναφοράς θα αποτελείται από τον εντοπισμό και από την 
καταγραφή των μετρικών απόδοσης, συμφωνήθηκε ανάμεσα σε DOE και Sandia και 
οι άλλες απαιτήσεις της αναφοράς σχεδιασμού ώστε να δώσει αξία στην συνολική 
υγεία των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Μέσα από αλλαγές που έγιναν στα εργαστήρια προέκυψαν καινούργια ρίσκα, 
και η εκτίμηση των ρίσκων έπρεπε ν’ αναθεωρηθεί.

Μετά τις αλλαγές που προέκυψαν στη συνεργασία και προέκυψε καινούργιο 
πρόγραμμα, στο οποίο απαιτείται η ετήσια αναφορά για τα εργαστήρια στην Sandia. 
Οι 4 άλλες πλευρές των συνεργατών από αυτούς (DOE/AV) καθώς επίσης και η 
συμμετοχή αυτών.

Το καινούργιο αυτό πρόγραμμα είναι μία συμπυκνωμένη, ευκίνητη και βασισμέ
νη στο ρίσκο προσέγγιση για να επιβλέπει τους συμβαλλομένους (οικονομικές διαδι
κασίες) η οποία κυρίως βασίζεται πάνω σε πληροφορίες που δίνονται από τον συμ
βαλλόμενο πάνω στο DOE. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο δυνατό πρόγραμμα συνερ
γασίας, που καθιερώνει ένα προοδευτικά απαιτητικό πρόγραμμα που μοιάζει με εσω
τερικό έλεγχο. Βραβεύτηκαν από τον ALGOR για την συνεισφορά τους στην 
υποστήριξη των αρχών εθνικής απόδοσης οι οποίες είναι:
1. Ακούμε τους πελάτες
2. Επικεντρωνόμαστε στα αποτελέσματα
3. Υποστήριξη των εργατών πρώτης γραμμής
4. Επιστροφή στα βασικά
5. Βοηθάμε τις κοινωνίες να λύσουν τα δικά τους προβλήματα

To camp άλλο μοντέλο, αποτελείται από ένα πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου, 
που απαιτούσε τον προσδιορισμό των διαδικασιών και ελέγχους κλειδιά. Εκτίμηση 
του κινδύνου για τους βασικούς ελέγχους, βασισμένη σε δεδομένα κριτήρια, και τυ
χαία δειγματοληψία για έλεγχο των δοσοληψιών.

Έλεγχος - αυτοεκτίμηση
Το ιδιαίτερα ευέλικτο εργαλείο το οποίο διδάσκει το ΙΙΑ είναι βασισμένο στην 

αντίληψη ότι οι ομάδες εσωτερικού ελέγχου μπορούν να προσθέσουν αξία πέρα από 
το φάσμα των δεξιοτήτων και υπηρεσιών που τυπικά συνδέονται με την παραδοσιακή 
λειτουργία των εσωτερικών ελέγχων.

Η Sandia γνώρισε καλά αυτό το σύστημα.
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Αναπτύσσοντας μια μεθοδολογία προστιθέμενης αξίας
Το Δεκέμβριο του 1999 η διοίκηση του DOE προτείνει ανασκόπηση των Εσωτερικών 
ελέγχων που αναλήφθηκαν και η διοίκηση εσωτερικών ελέγχων της Sandia ζήτησε 
από αυτούς ν’αναλάβουν την ανασκόπηση και προέκυψαν κάποια ερωτήματα.
1. Με τι μοιάζει μια ανασκόπηση εσωτερικού ελέγχου;
2. Ποιο ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα;
3. Πως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις υπάρχουσες πηγές;
4. θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μοντέλα και να τα προσαρμόσουμε στις 

ανάγκες του
Μετά τα παραπάνω ξεκινήσαμε τη φάση του σχεδιασμού.

Θέματα της ανασκόπησης
Ο σχεδιασμός του project βασίστηκε στην ιδέα των συνδέσμων

1. Οι στόχοι
2. Έλεγχοι διεύθυνσης
3. Έλεγχοι της διαδικασίας
4. Μετρική της παράστασης (performance met)
5. Αναφορά

Η Sandia χρησιμοποίησε μια διοικητική αντίληψη που λέγεται «Γραμμή όρα
σης» που να εκφράσει τη σχέση ανάμεσα στην αποστολή της δουλειάς ενός εργαζό
μενου και την αποστολή του εργαστηρίου ενσωματώνοντας αυτή την ιδέα στο πρό- 
τζεκτ μας και χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη στους στόχους, η αντίλη
ψή μας για το τι θα έπρεπε να περιλάβουμε στην ανασκόπηση των ελέγχων άρχισε 
να παίρνει σχήμα.

Καθώς ερμηνεύαμε το project
1. Θα κάναμε ανασκόπηση των ελέγχων, ενσωματώνοντας τις ιδέες που βρέθηκαν 

στην αναφορά του COSO
2. Ενσωματώνουμε τις απαιτήσεις των πελατών από τη Sandia και το Υπουργείο ε- 

νεργείας των ΗΠΑ.
3. Θα υποστηρίζαμε την ανάπτυξη της βελτιωμένης αναφοράς μετρικών για την διεύ

θυνση και τη διαδικασία εκτίμησης.
Η ιδέα της ενδυνάμωσης των μετρικών, είναι σημαντική γιατί, αν σχεδιαστούν 

σωστά τα μετρητά απόδοσης θα μπορούσαν να δείξουν με αξιοπιστία ότι όχι μόνο οι 
έλεγχοι είναι σωστοί, αλλά ότι είναι και αποτελεσματικοί και αν παρουσιαστούν προ
βλήματα λύνονται με έγκαιρο τρόπο.

Τα μετρικά θα πρέπει να υπολογίζουν σημαντικά σημεία της διαδικασίας της 
προόδου ή αποτελέσματα της εργασίας που δίνουν στον συμβαλλόμενο και στη DOE 
βεβαιότητα για την αξιοπιστία των λειτουργικών διαδικασιών και συμβαδίζουν με τον 
νομοθετικό στόχο του κογκρέσου.
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Καθώς συμπληρώνουμε το σχεδίασμά του project περιόρισαν την προοπτική 
στους παρακάτω τομείς
1. Ανάπτυξη ενός συμπεφωνημένου στόχου για το σύστημα οικονομικών πληροφο

ριών της Sandia
2. Καταγραφή οικονομικών ελέγχων.
3. Παροχή ανάλυσης κενού της τρέχουσας κατάστασης των μετρικών απόδοσης
4. Εκτέλεση μιας συνολικής εκτίμησης των ελέγχων, και
5. Αναφορά στη διοίκηση

ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 3 ΦΑΣΗ 4

DOE
Ταυτοποίηση στόχων

Κοινή ανάθεση ευθυ
γράμμιση στόχων

Ανασκόπηση ελέγχων 
και ευθυγράμμιση

Παρακολούθηση 
Βελτιώσεις της διαδικα-

με την αναφορά σίας

SINL

Ταυτοποίηση στόχων

Χωρισμός βοηθητικών 
εργαεπηρίων για να κα

ταγράφει και καθορισμός 

προτεραιοτήτων στόχων 
που έχει σαν αποτέλεσμα 
δύο λίστες προτεραιοτή
των των στόχων

Κοινό βοηθητικό εργα
στήρι για να ευθυγραμ

μιστούν οι στόχοι της 

DOE/SNL που έχει σαν 
αποτέλεσμα τώρα μια 
λίστα με τις προτεραιό

τητες των κοινών στό
χων

Μια ανασκόπηση του ελέγ

χου, και σύγκριση των απο
τελεσμάτων με τρέχουσες 

αναφορές (RMOR) που διε- 
νεργείται από π)ν ΙΑ, και έχει 
σαν αποτέλεσμα την ευθυ
γράμμιση στόχων των ελέγ

χων και της αναφοράς μετρι
κής απόδοσης

Εκτίμηση της ανάλυσης 

κενού από την CFO και 
την ΙΑ που έχει σαν 

αποτέλεσμα, π|ν εφαρ
μογή της αναφοράς των 
μετρικών απόδοση

COST

Πρακτική εξάσκηση

1. Ανεξάρτητοι συμμετέχο- 
ντες 2 ώρες ο καθένας

2. Ανάτττυξη ανεξάρτητων 
στόχων 2 ώρες ο κάθε 
συμμετέχων 8/3/00

3. Εργαστήρια 3 ώρες ο 
κάθε συμμετέχων

Εργαστήρι
3 ώρες ο κάθε 
συμμετέχων

Ανασκόπηση
Οι ώρες που απαιτούνται 

από τον κάθε POC θα διαφέ
ρει ανάλογα με τη διαδικασία 
που ανασκοπείται

Εφαρμογή

Συναλλαγές συζήτησης 
αποδοχής από το DOE 
2 ώρες άγνωστες

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση της φάσης Ολοκλήρωση Ολοκλήρωση Ολοκλήρωση
Την εβδομάδα 20/3/2000 Την εβδομάδα 10/4/00 Από 1/6/μέχρι 15/6/00 Πριν από την ανάπτυξη 

μετρικών απόδοσης της 

BMOR του 2001 31/8/00
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Ερωτηματολόγιο δήλωση των στόχων
Μοίρασμα ερωτηματολόγιο μετά συγκεντρώσεις για πληροφορίες πάνω στη 

δήλωση των στόχων καταγραφή δήλωσης στόχου, ανασκόπηση των ελέγχων, ανα
φορά των αποτελεσμάτων και συζήτησή τους με διοίκηση.
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A Fresh Approach Part 2

Όταν το DOE ήθελε να διαβεβαιώσει πως το περιβάλλον του SNL’s ήταν υγιές 
παρείχε πληροφορίες στο DOE μαζί με προσωπικό και μάνατζερς. Ο τυπικός έλεγχος 
δεν ήταν λύση.

Το ανεξάρτητο περιβάλλον ελέγχου ήταν ευρύτερο, βαθύτερο και πιο πολύπλο
κο από τον παραδοσιακό έλεγχο, οπότε έπρεπε να ανακαλύψουμε υπάρχοντα μο
ντέλα και πηγές να καλύψουμε τις ανάγκες του Εσωτερικού Ελέγχου (ICR). Πως θα 
φτάναμε την επάρκεια του ελέγχου? Έπρεπε να βρούμε το δικό μας μοντέλο. Μαζί με 
τους μάνατζερς του Εσωτερικού Ελέγχου αρχίσαμε τη σκέψη και βρήκαμε μία νέα 
ιδέα για την ανανέωση των ελέγχων. Χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο COSO καθώς και 
το CSA. Το ινστιτούτο εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στο COSO σαν «το συστημα
τικό βήμα προς βήμα μοντέλο ανάλυσης επάρκειας του ελέγχου σε πολλούς τομείς 
μιας εταιρείας». Τελευταίως, το καθορίσαμε μέσω σκέψης και επιστημονικής πρακτι
κής. Μαζί με πρόσφατα μοντέλα μέσα στην εταιρεία όπως DOE’S FSP και Lookheed- 
Martin Company), αναπτύξαμε μια πιο σύνθετη εκδοχή του Sandia’s μοντέλου 
«γραμμή όρασης» που ξεκινά από τους υψηλούς στόχους και καταλήγει στις χαμηλές 
υποδιαδικασίες (Η έκφραση “line of sight" χρησιμοποιήθηκε από τους μάνατζερς του 
Sandia για να εκφράσουν τη σχέση μεταξύ υπαλλήλων και αποστολής του ινστιτού
του).

To ICR project είχε 4 φάσεις: 1) δημιουργία ερωτηματολογίου και συλλογή 
πληροφοριών σε μία «πρόταση - στόχος», 2) καταγραφή της «πρότασης - στόχου» 
και επανέλεγχος, αναφορά του αποτελέσματος και συζήτηση με τη διοίκηση. Παρα
κάτω εξετάζουμε ICR model, την αναφορά μας, στη διοίκηση και τα μαθήματα που 
πήραμε.

TWO TIERS
Έλεγχοι που βοηθούν την εταιρεία να βρει τον στόχο της. ΓΓ αυτό εμβαθύναμε 

στον στόχο που ήρθε από 3 πηγές του SNL7DOE, από το Χρηματοοικονομικό Επιμε
λητήριο και από τον στόχο του μάνατζμεντ για κάθε διαδικασία. Για παράδειγμα, ο 
σκοπός της Λογιστικής του Κόστους, είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα κόστη είναι χω
ρισμένα σε άμεσα ή έμμεσα κόστη, τα οποία κατανέμονται σε άμεσα projects ή έμμε
σα κόστη και στην συνέχεια κατανέμονται στα άμεσα projects την κατάλληλη μεθοδο
λογία κατανομής γενικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων και την κατάλληλη βάση 
κατανομής. Για κάθε τμήμα (της εταιρείας), υποστηρίξαμε τους στόχους ανιχνεύοντας 
πρώτα τα θεσπισμένα και τα επιχειρηματικά ρίσκα που υπάρχουν σε κάθε διαδικασί
α. Στη συνέχεια, ψάξαμε την επιχειρησιακή διεύθυνση π.χ. το μάνατζμεντ και στις
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συγγενείς κατηγορίες, τον αριθμό του προσωπικού σε κάθε τμήμα και τις πρωταρχι
κές ευθύνες τους. Στην συνέχεια ακολούθησε η αναγνώριση των βασικών λειτουργι
κών συστημάτων που υπάρχουν σε κάθε τμήμα.

Το μοντέλο μας είχε δύο βαθμίδες (σκάλες). Η πρώτη βαθμίδα επιθεωρούσε 
τον έλεγχο σε κάθε τμήμα, και η δεύτερη ανίχνευε ελέγχους στο διαδικαστικό επίπεδο 
και συνέδεε το δικαστικό σκοπό και τον έλεγχο του σκοπού της συναλλαγής. Αυτή η 
μέθοδος μας έδινε την ευχέρεια να παρατηρούμε κάθε τμήμα και να εμβαθύνουμε 
στις διαδικασίες. Το μοντέλο περιλάμβανε, χρηματοοικονομικές διαδικασίες ελέγχου, 
και δεν περιελάμβανε τις μη χρηματοοικονομικές.

Πως δούλευε η πρώτη βαθμίδα:
Για να δούμε τον έλεγχο στις οικονομικές διαδικασίες, χρειαζόμασταν μία λίστα 

με όλους τους γενικούς ελέγχους που υπήρχαν σε κάθε οικονομικό τμήμα π.χ. διαπι
στώσαμε τα προϋπολογιστικά, τα διαδικαστικά, τα συμβιβαστικά, τα γραφειοκρατικά 
και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, οι 
αναφορές των τμημάτων, οι μετρικοί έλεγχοι, ήταν κοινά για όλα τα τμήματα. Όσο ο
λοκληρώνουμε την έρευνα, εντοπίσαμε διαχωρισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα 
διάφορα τμήματα, όπως επίσης και μέσα σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. Στη μισθοδοσία 
π.χ. ο χρόνος εργασίας μετριέται ηλεκτρονικά, τα εργασιακά θέματα τα διαχειρίζονται 
ανθρώπινοι παράγοντες, το μισθολόγιο κρατάει αρχεία διαδικασίας και το ταμείο πα
ρουσιάζει έξοδα. Εμείς υπογραμμίσαμε τις βασικές διαδικασίες σε κάθε τμήμα, περι
λαμβάνοντας όλες τις πηγές εσόδων καθώς και την απόσταση των εξόδων.

Η δεύτερη βαθμίδα, εστίαζε σε βασικές διαδικασίες όπως η διαδικασία μισθο
δοσίας. Αναφέραμε τον σκοπό της διαδικασίας και αναφέραμε και τους τύπους κατα
γραφής που είχε η κάθε διαδικασία. Κάναμε μια λίστα με όλους τους προληπτικούς 
και ανιχνευτικούς ελέγχους και τους συνδέσαμε με 7 σκοπούς ελέγχου συναλλαγών: 
Ακρίβεια, ολοκλήρωση, έγκαιρος διαχωρισμός τοποθέτηση και συνοψισμός, διαχωρι
σμός αρμοδιοτήτων και διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων. Εάν συγκεκριμένα 
μετρικά ήταν μέρος της διαδικασίας τα περιλαμβάναμε και αυτά. Τέλος κάναμε μια 
λίστα με όλες τις προδιαδικασίες-κλειδιά σε συνδυασμό με συγκεκριμένα έσοδα και 
έξοδα από τις διαδικασίες. Αυτό το κάνουμε για κάθε διαδικασία που εντοπίσαμε στην 
πρώτη βαθμίδα. Φυσικά χρειαζόμασταν υποστήριξη, γι’ αυτό δημιουργήσαμε εργα
σιακούς συνδέσμους σε κάθε τμήμα οι οποίοι μας παρείχαν έγγραφα για όλες τις λει
τουργίες του κάθε τμήματος. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυτά τα 
άτομα. Όταν δεν είχαμε τα κατάλληλα έγγραφα, κάναμε συνεντεύξεις, για να αποκο
μίσουμε πληροφορίες, και οι σύνδεσμοι (ανθρώπινοι) του κάθε τμήματος στη συνέ
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χεια κάνανε μια ανασκόπηση των πληροφοριών και εγκρίνανε τη συλλογή των πλη
ροφοριών που παίρναμε από τις συνεντεύξεις.

Ήμασταν σε θέση να εκτιμήσουμε τα στοιχεία μας, να βελτιώσουμε την κατα
νόηση και την ολοκλήρωση της άποψής μας, να δουλέψουμε με τους εργασιακούς 
συνδέσμους και να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες μας, όπως και να κατανοήσουμε 
πως αυτό που κάναμε είχε αξία ή όχι. Οι ενδείξεις έδειχναν πως ήμασταν στη σωστή 
κατεύθυνση.

Ένα παράδειγμα της φόρμας που χρησιμοποιήσαμε φαίνεται στο σχήμα 1. Α
φορά τον προϋπολογισμό.

Αυτή η μέθοδος, της διπλής βαθμίδας, δεν είναι πάντοτε μιας ευκρινής και απλή 
διαδικασία, γιατί η Sandia Laboratories’ business επιχείρηση, είναι σε διαρκή εξέλιξη: 
υπήρχαν αλλαγές από το DOE, από το Κογκρέσο και από εσωτερικές πρωτοβουλίες 
βελτίωσης. Η εταιρεία συνεχώς αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Όταν αρχίσαμε το 
ICR project, ξέραμε ότι θα συναντήσουμε διαδικασίες υφισταμένων αλλαγών, ειδικά 
έπειτα από την ολοκλήρωση του Oracle -διαχωρισμένου οικονομικού συστήματος, 
οπότε αποφασίσαμε να δεχθούμε τη διαδικασία ορισμού, με αναγνωριστικό έλεγχο 
βασισμένο στους ήδη υπάρχοντες ελέγχους .Αυτό έγινε έχοντας συνειδητοποιήσει ότι 
αυτό που εντοπίσαμε σήμερα, μπορεί ή ενδέχεται να είναι διαφορετικό αύριο. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, η καταγραφή ήταν υπό εξέλιξη, αλλά δεν ήταν αρκετή ώστε 
να μπορούμε να κάνουμε μια εξονυχιστική εξέταση, γι’ αυτό δεν κάναμε επανεξέταση. 
Εν αντιθέσει, συνοψίσαμε το ήδη υπάρχον σενάριο, επειδή η υπάρχουσα κατάσταση 
του ελέγχου, ήταν αυτό που χρειαζόμασταν να αιχμαλωτίσουμε (να καταλάβουμε να 
αποζωμήσουμε).

Performance Metrics and Gap Analysis
Όσο η ανασκόπηση (επιθεώρηση) προχωρούσε εμείς εντοπίσαμε μετρικά και 

τα ευθυγραμμίσαμε με τις διαδικασίες. Κάναμε μια ανάλυση για να εντοπίσουμε που 
υπήρχαν μετρικά και να εξετάσουμε τις δυνατότητες για βελτίωση. Συγκρίναμε τα με
τρικά που εντοπίσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ανασκόπησης με τα μετρικά που υ
πήρχαν στην ετήσια DOE αποτίμηση που βασιζόταν στις απαιτήσεις του FSP. Τα με
τρικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθούν η αποδοτικότητα των ελέγ
χων. Σαν αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυσης, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσου
με μια ξεχωριστή ομάδα που θα σχεδίαζε καινούργια ή θα ενδυνάμωνε τα ήδη υπάρ
χοντα μετρικά.
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Reporting on Financial Controls (Αναφορά σε χρηματοοικονομικούς ελέγχους)
Η αναφορά μας για το μάνατζμεντ αποτελούνταν από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος 

περιελάμβανε μια περίληψη των αποτελεσμάτων μας σε κάθε ένα από τους χρημα
τοοικονομικούς τομείς και επίσης σκιαγραφούσε μια γενική γραφική περίληψη αναφέ- 
ροντας κάθε κύρια χρηματοοικονομική διαδικασία σε ένα σκελετό που ήταν προσαρ
μοσμένος στο μοντέλο COSO (COSO model). Με τη βοήθεια μιας μικρής λίστας που 
αποτελούνταν από 3 σύμβολα - ένα μπλε τρίγωνο για ελέγχους που είχαν αναγνω- 
ρισθεί, έναν μισογεμάτο κόκκινο κύκλο για την απώλεια ελέγχου- το σχέδιο συνόψιζε 
τα αποτελέσματα από την αναγνώριση ελέγχου σ’ αυτές τις σχεδιασμένες κατηγορίες. 
Για παράδειγμα, ένα μπλε τρίγωνο (υποδήλωνε την παρουσία της μετρικής εκτέλε
σης) δηλαδή που μπορούσε να μετρήσει την απόδοση, ήταν σημειωμένο στην Ac
counts Payable λειτουργία μέσα στην Monitoring κατηγορία, και ένας μισογεμάτος 
κόκκινος κύκλος, που υποδήλωνε την ευκαιρία για βελτίωση στις πολιτικές και στις 
διαδικασίες, ήταν σημειωμένο στην Budget Execution Fuction (Προϋπολογιστική Ε
κτέλεση Λειτουργίας), μέσα στην Control Activity (Διαδικασία Ελέγχου) κατηγορία. Το 
δεύτερο μέρος παρουσίαζε πραγματικά αποτελέσματα από τις διαφορετικές περιοχές 
(τομείς), που έδειχναν ότι ο χρηματοοικονομικός οργανισμός της Sandia διατηρεί ένα 
δυνατό σύστημα από εσωτερικούς ελέγχους που συμβάδιζε με τη σκέψη της Commit
tee of (Sponsoring) Organizations, και της Treadway Commissions στους εσωτερι
κούς ελέγχους. Βασισμένοι σ’ αυτήν την ολοκληρωμένη προσπάθεια μπορέσαμε να 
εξάγουμε κάποια συμπεράσματα.
• Επαρκής και δυνατοί έλεγχοι υπάρχουν στους περισσότερους λειτουργικούς το

μείς
• Ευκαιρίες για τη βελτίωση των εσωτερικών ελέγχων υπάρχουν για μερικές διαδι

κασίες που βρίσκονται μέσα στους πολλούς λειτουργικούς τομείς
• Αν και υπάρχουν αποδείξεις γραπτές που αποδεικνύουν ότι οι πολιτικές, οι διδαδι- 

κασίες και οι πληροφορίες είναι καλές, υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση σε κά
ποιους τομείς. Αυτή η έλλειψη αποδείξεων σ’ αυτούς τους τομείς, οφείλεται στο ότι 
πολλές από τις επεξεργασίες στο περιβάλλον Orade βρισκότανε σε περίοδο αλλα
γών, λόγω εξέλιξης με αποτέλεσμα να μην μπορέσουνε να κρατήσουνε επαφή με 
το γρήγορο σύστημα ανάπτυξης.

• Παρόλο που βρεθήκανε τρόποι για τη μέτρηση της απόδοσης υπάρχουν ευκαιρίες 
για βελτίωση αυτών των τρόπων μέτρησης, για κάποιες διαδικασίες στους περισ
σότερους λειτουργικούς τομείς.

• Ενώ το IRC πρωταρχικά επικεντρώθηκε στην αναγνώριση και απόδειξη για τους 
σκληρούς ελέγχους. Αυτά τα 2 αλληλοσυνδέονται με αποτέλεσμα όταν το ένα α
ποτυγχάνει να δουλέψει το άλλο μπορεί να λειτουργήσει για να διατηρήσει τον έ
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λεγχο στο περιβάλλον, άρα είναι λογικό να αφοσιωθούμε στο πως θα ενισχύσουμε 
τους μαλακούς ελέγχους.

• Δώσαμε πολύ σημασία γι’ αυτά που μάθαμε στις αποδείξεις δηλαδή να μπορέ
σουμε όλα αυτά που βρήκαμε στηριγμένα σε έγγραφα, και όλα αυτά για ένα σημα
ντικό λόγο: Γιατί ένας ποιοτικός τρόπος πιστοποίησης και απόδειξης είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη λειτουργικότητα μιας επιχείρησης. Ο 
ποιοτικός τρόπος πιστοποίησης διαβεβαιώνει την ποιότητα δουλειάς και την ακε
ραιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων (δεδομένων), γιατί αν κάτι είναι πι
στοποιημένο (αποδεδειγμένο), μια καινούργια διαδικασία γίνεται ένα πολύ σημα
ντικό επιχειρηματικό εργαλείο, για τον έλεγχο των εργασιών διαδικασιών και των 
λειτουργικών βημάτων. Επειδή η αναποτελεσματικότητα και η μη παραγωγικότη
τα, δεν μπορούν να εξαλειφθούν με την βοήθεια κάποιων οδηγιών που έχουν 
παρθεί σε γραφείο, μπορεί κάποιος να καταλάβει καλύτερο το Control Environ
ment (Έλεγχος Περιβάλλοντος), και να υλοποιήσει ευκολότερα βελτιώσεις σε δια
δικασίες όταν αυτές οι επιχειρηματικές διαδικασίες πιστοποιούνται και είναι άρρη
κτα συνδεδεμένες με τους στόχους και τον σκοπό της επιχείρησης.

• Ευθυγραμμίζω το έργο που εκτελείται με την αποστολή και την πολιτική
• Ορίζω τα όρια της επιχειρηματικής διαδικασίας
• Δηλώνω τις προσδοκίες που έχει ένας μάνατζερ από το μεμονωμένο έργο (δου

λειά) που εκτελεί.
• Διευκολύνω τον τρόπο για την καταμέτρηση (μέτρηση) της ατομικής παραγωγικό

τητας (απόδοσης).
• Παρέχω ένα εργαλείο εκπαίδευσης για καινούργιους υπαλλήλους
• Επιτρέπω τα αποτελέσματα της δουλειάς να κατανοηθούν πλήρως
• Διευκολύνω διαδικασίες, μεθόδους βελτίωσης
• Διευκολύνω αλλαγές, ή συστήματα αναβάθμισης
• Ορίζω τους κατάλληλους ελέγχους για να επιτύχω τους επιχειρηματικούς στόχους 

(σκοπούς)
Είδαμε ότι οι αποτελεσματικοί έλεγχοι είναι σε θέση να ελέγξουν το ρίσκο και να

βοηθήσουνε στην πραγματοποίηση των επιχειρηματικών στόχων στα εθνικά εργα
στήρια Sandia. Άλλα μαθήματα που γνωρίζαμε ήδη, αλλά αυτό το project μας θύμισε
ξανά την αξία τους είναι τα παρακάτω:

• Διαβεβαίωση ότι το μάνατζμεντ υποστηρίζει το project

• Μην υποτιμούμε τη φάση του σχεδιασμού
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• Διαβεβαίωση μιας κοινής κατανόησης του ορισμού του COSO και της φύσης των 
εσωτερικών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα συμμετοχής, κυρίως κατά τη διάρκεια των 
πρώτων σταδίων της έρευνας.

• Χρησιμοποίησε ικανούς και ανθρώπους με γνώσεις για να ολοκληρώσουμε μια 
Labor-lntewive review of controls.

• Απόφυγε να εξαρτάται το προϊόν της δουλειάς από τους χρονικούς περιορισμούς 
του project

• Όπου είναι δυνατόν, προσάρμοσε υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και πηγές 
για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες σου.

• Θεώρησε το φάσμα των επαγγελματικών επιρροών, επιχειρηματική γνώση και α
τομικές ικανότητες, ήδη πράγματα που εμφανίζονται στην επιχείρηση σου σαν πο
λύτιμες (ανεκτίμητες) πηγές.

• Διατήρησε ελαστικότητα (ευκολία να αλλάζεις) επειδή μερικές διαδικασίες έχουν 
εύκολο και καθαρό έλεγχο, ενώ άλλες είναι πιο συμβουλευτικές ή εξειδικευμένες 
και μπορεί να είναι δύσκολο να τις περιγράφεις.

Να θυμηθείς ότι είναι IRC, μπορεί να χρειαστεί IRC, μπορεί να χρειαστεί όπως 
κάθε άλλο project, χρόνο και αγαθά (πηγές). Οι εταιρείες είναι πολύπλοκες. Το επι
χειρηματικό περιβάλλον είναι τοπικό και παγκόσμιο (σφαιρικό). Οι στόχοι διαφέρουν. 
Η μόρφωση κυμαίνεται από γραφειοκρατική σε αυτοκατευθυνόμενες εργασιακές ο
μάδες. Εργαζόμενοι και μάνατζμεντ περιστρέφονται διαρκώς. Συγχωνεύσεις και α
πορροφήσεις είναι συνηθισμένα φαινόμενα.

WHAT’S NEXT

Οι ενδείξεις είναι ότι η ανασκόπηση για τον εσωτερικό έλεγχο συνεχίζει να εξε
λίσσει την κατανόηση των χρηματοοικονομικών ελέγχων στα εθνικά εργαστήρια της 
Sandia και θα είναι χρήσιμα και σαν εργαλεία σχεδιασμού, και σαν σημείο αναφοράς 
από χρηματοοικονομικό και από ελεγκτικό αναφορά στο μέλλον. Ένα από τα σημα
ντικότερα κατορθώματα της έρευνας αυτής ήταν η σημαντική βελτίωση στην μέτρηση 
της αποδοτικότητας. Με το IRC σαν ίδρυμα είχαμε καλό μάνατζμεντ με πρωτοπορια
κές μεθόδους. Οι έλεγχοι θα γίνουν πιο ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί.

58



Figure 1: Budget formulation example (σελ. 31)

Ανασκόπηση Ελέγχου: Διατύπωση προϋπολογισμού SNL/DOE: Ευθυγράμμιση 
οικονομικού σκοπού: επιτρέπει την επιτυχή αποστολή του πελάτη μέσω αποδοτικών 
και αποτελεσματικών οικονομικών εξυπηρετήσεων και (1) με την διακινδύνευση να 
επιτευχθεί συμβιβασμός με τους κατάλληλους νόμους, νομοθεσίες, συμβολαιογραφι
κές απαιτήσεις και καθοδήγηση (2) με την ελάφρυνση της εργαστηριακής επιχείρησης 
και τα νομοθετικά ρίσκα (3) με τη διατήρηση της επιχειρηματικής ακεραιότητας, ακρί
βειας, χρονικής εγκαιρότητας των πληροφοριών και των αναφορών (4) με την παρο
χή περισσότερων υπολογίσιμων οικονομικών υπηρεσιών όπως την εκτέλεση οικονο
μικών συναλλαγών και παρέχοντας στρατηγική επιχειρησιακή αυθεντία.

Πλάνο οικονομικού επιμελητηρίου
Να παρέχει την διαβεβαίωση ότι οι προγραμματισμένες και προϋπολογισμένες 

ανάγκες υπολογίζονται σωστά, με τρόπο εντός χρονικών και κοστολογικών ορίων, 
και αξιολογούνται ανεξάρτητα με επάρκεια και εξασφάλιση.

Ο σκοπός του Μάνατζμεντ
Να αναπτύξει την εξωτερική υποβολή προϋπολογισμού, βασισμένο στις οδηγί

ες του DOE προγράμματος, και να παραδώσει το 100% των εγγράφων του προϋπο
λογισμού στην ώρα τους ή πιο πριν από την ημερομηνία λήξης, στην ενδεδειγμένη 
μορφή, και συμμορφωμένη κάτω από τις επίσημες οδηγίες.
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Σκοπός της διαδικασίας

Ευθυγράμμιση με τα DOE 

κριτήρια ρίσκου

Παραβίαση κατάλληλων νόμων - 

Αντιατέλειες

Αύξηση κεφαλαίου

Επιχειρησιακός έλεγχος και 
έλεγχος project

Μάνατζερ και Project Μάνατζερ 

Επιχειρησιακές μονάδες και pro
gram managers διοικητική υποστή

ριξη

Προσωπικό

Προσωπικό

Υπευθυνότητα αποστολής: 
Επιχειρησιακές Εργασίες

- Αναλυτής Προϋπολογισμού/ Οικο
νομικός Αναλυτής

- Προσωπικό

- BU Program Managmers 

(και οι απεσταλμένοι τους)
- BU οργανωτικά + επιχειρησιακά γραφεία
- Σημεία συμβολαίου

Συστήματα κρίσης - Οικονομικό σύστημα
- Εσωτερικό πλάνο εξόδων
- Αντικείμενα επιχείρησης
- Μάνατζμεντ/Οικονομικό 
Σύστημα πληροφοριών

- Συνοπτικές επιχειρησιακές αναφορές

- Εργοστασιακός εξοπλισμός και κεφάλαιο
- Επιτόπιος εργασία

Γενικοί έλεγχοι - Οικονομικό εγχειρίδιο στο Internet
- Οικονομικά TIPS

- Εγχειρίδιο από το Internet
- Project διαδικασίας υποβολής 

προϋπολογισμού, περιλαμβάνει: 

πρόγραμμα εργασιών, συμβόλαια 

αναλυτή προϋπολογισμού, και η
μερομηνίες υποβολής

- Εσωτερικοί
- Β 4 R Αριθμοί Ελέγχου

- Διορθωτική κατανομή

Δομή Εργασίας (project, τομείς, επιμέ- 

ρους τομείς, πολλαπλά επίπεδα.
- Παρουσίαση μετρικών που μετρούν την 

εμφάνιση των υποβολών

-FWP

- Έγκριση καινούργιων projects(Program, 
Project Manager, Budget Analyst)

- Διαδικασία ετήσιας αποτίμησης
- Επανεξέταση και έγκριση από του Ργο- 

gramm Manager

- Sandia Business School Training

Πληροφορίες/Χρήσιμες Διαδικασία Αποτελέσματα
- Χρονοδιαγράμματα, Σχεδιαγράμ

ματα Pons και μαθήματα από 
προηγούμενες αποστολές

- Οδηγίες του Σπόνσορα
- Προβλέψεις έμμεσων τόκων
- Υπολογισμός τόκων

- Τόκοι κέντρου Service

- Δείκτης Πληθωρισμού

- Προβολή του project

- Οδηγίες Συμβουλίου Υποδομών

- Συμπληρωματικά προϋπολογιστι- 
κά υλικά

- Δουλειά για άλλους
- Έμμεση παραμετροποίηση
- Γενικά έξοδα χωρίς τον υπολογι

σμό τόκων

- Υποστήριξη Κέντρου

- Projects κεφαλαίων 

(εξοπλισμός και κατασκευή)

- Διάφορα προγράμματα κόστους
- Project ανακυκλώσιμες εργασίες
- Φυλλάδια-Πληροφορίες Δραστη

ριοτήτων
- Προτάσεις Επιτόπιος Εργασίας
- Διαφορά Προγράμματα

- Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων

- Προτάσεις WFO

Figure 1 continued
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Program XYZ
Σκοπός: Να δημιουργηθεί το Πρόγραμμα ΧΥΖ προϋπολογισμού, βασισμένο στην 
κατάλληλη

Διαδικασία
Έγγραφα - Οικονομικές διαδικασίες

- Φυλλάδια υποστήριξης
- Πρόγραμμα

Έλεγχος - Κλειδιά Προϋπολογιστικοί Έλεγχοι Έλεγχοι σκοπών
- Να παρέχει τις κατάλληλες 

οδηγίες για την προετοιμα
σία του προϋπολογισμού

- Να πραγματοποιήσει τον 
σκοπό του project man
ager

- Να πραγματοποιήσει τον 
σκοπό του program man
ager

- Να ελέγχει την ολοκλήρω
ση, την ακρίβεια και το 
σωστό timing
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Stanford Uni

Αποστολή

Αποστολή του τμήματος εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθήσει τη διαχείριση του Πα
νεπιστημίου και το συμβούλιο να αναγνωρίσουν, να αποφύγουν και όπου είναι απα
ραίτητο να μετριάσουν τους κινδύνους

Καταστατικό

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τη διαχείριση και το 
συμβούλιο στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Το τμήμα είναι υ
πεύθυνο να ελέγχει και να αξιολογεί την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των:
1) συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και τους σχετικούς μ’ αυτά κανονισμούς (λογιστι
κούς, οικονομικούς και λειτουργίας) και 2) διαδικασιών για παρακολούθηση και ανα
φορά των οικονομικών και της συνεργασίας.
Ο διευθυντής του Τμήματος ελέγχου θα έχει δικαίωμα να κάνει συγκεκριμένες αναφο
ρές κατευθείαν στον πρόεδρο του Πανεπιστημίου και θα έχει απευθείας επαφή με την 
επιτροπή ελέγχου καθώς και κατευθείαν πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και αρχεία του 
Πανεπιστημίου.

Αρμοδιότητες (καθήκοντα)

Περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κανονισμών, διαδικασιών και συ
στημάτων που υπάρχουν για να εξασφαλίζουν:
■ την αξιοπιστία και ακεραιότητα της πληροφόρησης
■ συμμόρφωση με την πολιτική, σχέδια, διαδικασίες, νόμους και κανονισμούς
■ σωστή και αποτελεσματική χρήση των πηγών και
■ επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για λειτουργίες και προγράμματα

Πρωταρχικοί «πελάτες»

■ Εσωτερικοί
Συμβούλιο
Σχολή, προσωπικό και σπουδαστές 
Κεντρική επιτροπή 
Διαχείριση του Πανεπιστημίου

■ Εξωτερικοί
Τμήμα ελεγκτού ενέργειας 
Δωρητές
Ανεξάρτητοι λογιστές 
Γραφείο ερευνών 
Πρακτορείο χρηματοδότησης
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■ Τύποι υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

- Συστάσεις
Εσωτερικοί έλεγχοι
Σωστή και αποτελεσματική χρήση πόρων

- Γνώμες
Βαθμό συμμόρφωσης 
Πληρότητα των λογιστικών αρχείων

- Μετρήσεις συμμόρφωσης και συνεργασίας
Πανεπιστημιακές πολιτικές (κανονισμοί) ή διαδικασίες 
Κυβερνητικοί νόμοι και κανονισμοί 
Χρηματοδοτημένες υποτροφίες και απαιτήσεις συμβολαίων 
Περιορισμοί-Όροι των δωρητών για τη χρήση των χρημάτων που 

δωρίζει κληροδοτήματα
- Ειδικά προγράμματα (projects)

Εκτίμηση κινδύνων
Υπηρεσίες συμβουλευτικές της διαχείρισης 
Ανασκοπήσεις αντικρουόμενων συμφερόντων 
Ανασκοπήσεις οικονομικών ανωμαλιών

- Επαγγελματική ανάπτυξη
Τεχνικές εσωτερικού ελέγχου
Αναγνώριση κινδύνων και έλεγχοι αυτό-αξιολόγησης

Απαντήσεις σε τυπικές ερωτήσεις

1) Ποιοι είναι οι ελεγκτές στο Stanford

Εσωτερικοί ελεγκτές είναι υπάλληλοι του Stanford που δίνουν αναφορά στον διευ
θυντή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Εξωτερικοί ελεγκτές περιλαμβάνουν ανεξάρτητες λογιστικές εταιρείες, και άλλοι 
που πραγματοποιούν τον έλεγχο της ετήσιας οικονομικής αναφοράς, τις ανασκοπή
σεις για τη συμμόρφωση του Stanford με τους κυβερνητικούς κανόνες ή κανονισμούς, 
και ελέγχους των έμμεσων εξόδων που έχουν σχέση με ερευνητικά προγράμματα 
χρηματοδοτημένα από την κυβέρνηση.

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιεί τις συνδετικές λειτουργίες για τους 
εξωτερικούς ελεγκτές που δουλεύουν στο χώρο του πανεπιστημίου.
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2) Πως είναι προγραμματισμένοι οι εσωτερικοί έλεγχοι

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιεί περιοδικά αξιολόγηση όλων των λει
τουργικών μονάδων του Πανεπιστημίου και των λειτουργιών ελέγχου ώστε να ανα
γνωριστούν περιοχές πιθανού κινδύνου. Βασισμένος σ’ αυτές τις αξιολογήσεις και με 
συζήτηση με τη διαχείριση, ο Διευθυντής Εσωτερικού ελέγχου προτείνει ένα ετήσιο 
πρόγραμμα ελέγχου το οποίο εγκρίνει η Επιτροπή ελέγχου του Συμβουλίου.

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου επίσης ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερες αιτήσεις από 
μέρους του Πανεπιστημίου και του τμήματος διαχείρισης, σε ερωτήσεις που δέχεται 
από μέλη της κοινότητας του Stanford μέσω του Πανεπιστημιακού Κώδικα Συμπερι
φοράς για Επιχειρησιακές Δραστηριότητες και σε ιδιαίτερες αιτήσεις για έλεγχο από 
εξωτερικές (πρακτορεία) εταιρείες.

3) Τι περιέχει ένας τυπικός εσωτερικός έλεγχος

Συνήθη στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
■ Ο προγραμματισμός μιας ανοιχτής συνέλευσης ώστε να συζητηθούν οι αντικειμε

νικοί σκοποί, ο χρόνος και η επιθυμητή μορφή και διανομή της αναφοράς του ε
λέγχου

■ Αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
■ Δοκιμή για εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας αυτών των συστημάτων
■ Ανάπτυξη συμπερασμάτων βασισμένων στα αποτελέσματα των δοκιμών
■ Εξέταση των θεμάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο και των πρώτων αδρών 

αναφορών με τη διαχείριση και προσωπικό.
■ Προετοιμασία και διανομή μιας αναφοράς η οποία κατά κανόνα περιέχει και την 

απάντηση της διαχείρισης στα προβλήματα που εντοπίστηκαν.
■ Παρακολούθηση για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα θέματα που τέθηκαν στις αναφο

ρές ελέγχου αντιμετωπίζονται

4) Πως μπορώ να συνεργαστώ καλύτερα με τους ελεγκτές στο Stanford?

Κάθε δέσμευση ελέγχου έχει συγκεκριμένη σκοπιά ή αντικειμενικούς στόχους. 
Κάθε ελεγκτής που ζητά πληροφορίες από σας πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τον 
σκοπό του ελέγχου ώστε να καταλάβετε τους λόγους για τις ερωτήσεις που γίνονται 
και να δώσετε ακριβείς απαντήσεις.

Όταν καταλαβαίνετε το σκοπό του ελέγχου μπορείτε να βοηθήσετε είτε δίνοντας 
σχετικές πληροφορίες είτε - εάν δεν είστε η καλύτερη πηγή για τη συγκεκριμένη πλη
ροφορία, υποδεικνύοντας στον ελεγκτή το κατάλληλο πρόσωπο ή γραφείο.

64



Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιφυλάξεις για την πληροφορία που σας ζητείται είναι 
σωστό να το συζητήσετε με τον ελεγκτή, έναν διαχειριστή εσωτερικού ελέγχου ή του 
Διευθυντή εσωτερικού ελέγχου.

5) Ποιος ελέγχει το Τμήμα εσωτερικού ελέγχου;

Το Τμήμα εσωτερικού ελέγχου ακολουθεί τις προδιαγραφές του Ινστιτούτου Εσω
τερικών Ελεγκτών. Έτσι, περιοδικά μια ομάδα εξωτερικών ελεγκτών κανείς μια η α
νασκόπηση και αξιολογεί την ποιότητα των λειτουργιών μας κάνει συστάσεις κατευ
θείαν στην Πανεπιστημιακή επιτροπή για τον έλεγχο.

6) Πωςβοηθείται να εξασφαλισθεί. Η ποιότητα στις υπηρεσίες πελατών;

Με την ολοκλήρωση κάθε δέσμευσης ελέγχου, ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου 
ζητά από τους πελάτες να συμπληρώσουν και να δώσουν στο Τμήμα ένα έντυπο α
ξιολόγησης υπηρεσιών ώστε να εντοπίσει περιοχές βελτιώσεις. Ο Διευθυντής Εσω
τερικού Ελέγχου επίσης επιζητά σχόλια ανεξαρτήτως χρόνου που αφορούν στην 
ποιότητα, συνέχεια και ανταπόκριση των εσωτερικών και εξωτερικών δεσμεύσεων 
ελέγχου.

7) Πώς μπορώ νσ επικοινωνήσω με το τμήμα εσωτερικού ελέγχου;

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου είναι οργανωμένη με στελέχη και προσωπικό αρμό
διο για το Πανεπιστήμιο, την εταιρεία διαχείρισης του Stanford.
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Β. ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ

Πολιτική τμήματος

Το τμήμα μεταφορών της Β. Καρολίνας υποστηρίζει τον Ε.Ε. σαν ανεξάρτητη λει
τουργία αποτίμησης για να εξετάζει και να εκτιμά τις δραστηριότητες του τμήματος ως 
υπηρεσία της Διοίκησης. Ο στόχος του Ε.Ε. είναι να βοηθήσει τα μέλη του οργανι
σμού στην αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους με το να τους παρέχει 
αναλύσεις, εκτιμήσεις, προτάσεις και συμβουλές, πληροφορίες που αφορούν στις 
δραστηριότητες που ελέγχονται και με το να προωθεί τον αποτελεσματικό έλεγχο με 
λογικό κόστος.

Αποστολή

Ο Ε.Ε. έχει το καθήκον να παρέχει κάλυψη ελέγχου όλων των τομέων -τμημάτων του 
τμήματος μεταφορών και με γραπτό συμβόλαιο με τη διοίκηση των ομοσπονδιακών 
σιδηροδρόμων -σαν προϋπόθεση για συνεχή χρηματοδότηση- πραγματοποιεί ελέγ
χους και στις δικές τους περιοχές εντός αρμοδιότητας του τμήματος μεταφορών της 
Β. Καρολίνας.

Οργάνωση

Ο διευθυντής Ε.Ε. αναφέρει στον Γραμματέα του τμήματος μεταφορών μέσω του 
γραμματέα διοίκησης και είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, αναθεώρηση και ανα
τροπή των πολιτικών ελέγχου, διαδικασιών και στόχων για τη διεξαγωγή ελέγχου. 
Όποτε χρειάζεται ο διευθυντής Ε.Ε. οργανώνει ελέγχους σε συνεργασία με ομοσπον
διακά και πολιτειακά τμήματα ελέγχου.
Μία φορά το χρόνο ο διευθυντής Ε.Ε. καταθέτει στον γραμματέα διοίκησης μια ανα
φορά με τη δράση του Ε.Ε. κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις

Ο Ε.Ε. έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει όλα τα μέρη του τμήματος μεταφορών και 
πρέπει να έχει πλήρη και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα αρχεία και στην ιδιοκτησία 
του οργανισμού και το προσωπικό που έχει σχέση με τον έλεγχο.
Έγγραφα και πληροφορίες που δίνονται στους ελεγκτές κατά τη διάρκεια προγραμ
ματισμένου ελέγχου θα διαχειρίζονται με τον ίδιο προσεκτικό τρόπο όπως και από 
τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά. Ο Ε.Ε. θα κάνει ιδιαίτερες προσπά
θειες να μην εμποδίζει την κανονική λειτουργία του τμήματος κατά τον προγραμματι
σμό και διεξαγωγή του ελέγχου.
Ο Ε.Ε. δεν έχει άμεση ευθύνη ή αρμοδιότητα για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή λει
τουργία ελέγχει. Δεν πρέπει να διακινδυνεύουν την ανεξαρτησία του τμήματος με το
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να οργανώνουν και να εγκαθιστούν διαδικασίες, να φτιάχνουν αρχεία ή να εμπλέκο
νται σε δραστηριότητες που φυσιολογικά ελέγχονται από τον Ε.Ε. Επιπλέον ο Ε.Ε. 
δεν μπορεί με κανένα τρόπο να απαλλαγεί άλλα άτομα του τμήματος μεταφορών από 
τις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί.

Ο ορισμός του Ε.Ε. περικλείει

Το αντικείμενο του Ε.Ε. περιλαμβάνει την εξέταση και εκτίμηση της καταλληλότητας 
και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού και 
την ποιότητα εκτέλεσης ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων.
Το πεδίο του Ε.Ε. περιλαμβάνει:
■ Εξέταση της αξιοπιστίας και ακεραιότητας των πληροφοριών σχετικά με τα οικο

νομικά και τη λειτουργία του οργανισμού, καθώς και των μέσων που χρησιμο
ποιούν για να εντοπίσουν, να μετρήσουν, να κατηγοριοποιήσουν και να αναφέ
ρουν τις πιο πάνω πληροφορίες.

■ Εξέταση των συστημάτων που υπάρχουν για να εξασφαλίσουν συμβατότητα με 
εκείνες τις πολιτικές, σχέδια, διαδικασίες, νόμους και κανονισμούς που θα μπο
ρούσαν να έχουν σημαντική επίπτωση σε λειτουργίες και αναφορές, και να καθο
ρίζουν εάν ο οργανισμός λειτουργεί σύμφωνα με αυτές.

■ Εξέταση των μέσων εξασφάλισης περιουσιακών στοιχείων οργανισμού και όπου 
είναι απαραίτητο να επιβεβαιώνει την ύπαρξη τέτοιων στοιχείων

■ Εξέταση και εκτίμηση του οικονομικού και αποτελεσματικού τρόπου με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται οι πηγές του οργανισμού.

■ Εξέταση των λειτουργιών και των προγραμμάτων για να εξασφαλίσει το κατά πό
σο τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τους στόχους και τους αντικειμενικούς 
σκοπούς που έχουν τεθεί και εάν οι λειτουργίες και τα προγράμματα γίνονται ό
πως είχαν προγραμματιστεί - σχεδιαστεί.

Ευθύνες αναφοράς

Μια γραπτή αναφορά ετοιμάζεται και διανέμεται από το διευθυντή Ε.Ε. μετά την ολο
κλήρωση κάθε ελέγχου. Ο υπεύθυνος του τμήματος ή της δραστηριότητας που ελέγ
χθηκε με το που λαμβάνει την αναφορά απαντά στις προτάσεις που γίνονται μέσα σε 
30 ημέρες και στέλνει αντίγραφο της απαντήσεις του και σε αυτούς που περιλαμβά
νονται στη λίστα διανομής της αναφοράς. Η απάντηση δίνει ενδεικτικά ποιες ενέργειες 
έγιναν σχετικά με τα ευρήματα και τις συστάσεις του συγκεκριμένου ελέγχου. Αν δεν 
σταλεί απάντηση στο χρόνο αυτό (30 ημέρες) ο διευθυντής Ε.Ε. επικοινωνεί με τον 
γραμματέα διοίκησης για να αντιμετωπίσουν από κοινού το θέμα.
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Κώδικας ηθικής

Το προσωπικό του Ε.Ε. πρέπει να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε η καλή τους
πίστη ή ακεραιότητα δεν θα αμφισβητούνται. Τα στάνταρ της επαγγελματικής συμπε
ριφοράς βασίζονται στον κώδικα ηθικής του Ινστιτούτου Ε.Ε. που λέει τα εξής:
■ Ασκείτε ειλικρίνεια, αντικειμενικότητα και επιμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων 

σας
■ Επιδεικνύετε πίστη στον οργανισμό σε όλα τα θέματα pertaining στις υποθέσεις 

του Τμήματος Μεταφορών Β. Καρολίνας και μη συμμετέχετε εις γνώσιν σας σε 
παράνομες ή ανάρμοστες πράξεις.

■ Αποφύγετε να συμμετέχετε σε δραστηριότητες που μπορεί να έρθουν σύγκρουση 
με τα συμφέροντα του οργανισμού ή που μπορεί να δημιουργήσει προκαταλήψεις 
και να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά σας.

■ Αρνηθείτε πληρωμή ή δώρα από τους ελεγχόμενους
■ Να είστε συνετοί στη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνετε κατά την άσκηση 

καθηκόντων σας και να μη χρησιμοποιείτε εμπιστευτικές πληροφορίες για προ
σωπικό όφελος ή με τρόπο που ξέρετε ότι θα είναι αρνητικός για τον οργανισμό.

■ Προσέχετε ώστε να έχετε αρκετές και χειροπιαστές αποδείξεις για να στηρίξετε τα 
συμπεράσματά σας και στην αναφορά σας να αποκαλύπτετε αυτά τα στοιχεία που 
ξέρετε ότι η απόκρυψή τους θα μπορούσε να αλλοιώσει την τελική αναφορά απο
τελεσμάτων των λειτουργιών που ελέγχονται, ή να συγκαλύψει παράνομη πράξη.

■ Να προσπαθείτε συνεχώς να βελτιώνεται την πρόοδο και την αποτελεσματικό- 
τητα της υπηρεσίας σας.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Κεφάλαιο 3

Εσωτερικός Έλεγχος - θεωρητικό

Εσωτερικός έλεγχος είναι αυτός ο έλεγχος που οργανώνεται μέσα στην επιχεί
ρηση και διενεργείται από υπαλλήλους της. Με τον όρο εσωτερικός έλεγχος δεν ανα
φερόμαστε μόνο στην ιδιαίτερη υπηρεσία ελέγχου στην επιχείρηση ή τους υπαλλή
λους που έχουν αναλάβει αυτή την εργασία παράλληλα με τα άλλα καθήκοντά τους, 
αλλά εννοούμε και το όλο σύστημα οργάνωσης της διαδικασίας εκτέλεσης των δια
χειριστικών πράξεων και της λογιστικής απεικόνισής του (αρμοδιότητες προσωπικού, 
εκδιδόμενα δικαιολογητικά, διαδρομή).

Η βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου είναι ότι καμία διαχειριστική πράξη και 
λογιστική καταχώριση δεν επιτρέπεται να ολοκληρώνεται από ένα μόνο υπάλληλο 
αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να συμπληρώνει, οπωσδήποτε, την εργασία 
τουλάχιστον ενός άλλου και να ελέγχεται από κάποιον τρίτο.

Δεδομένου ότι οι διοικούντες-ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης δεν είναι πάντα δυνα
τόν να έχουν την άμεση παρακολούθηση όλων των εργασιών της, την αυτοπρόσωπη 
επίβλεψη των ενεργειών του προσωπικού, αλλά την αναθέτουν σε στελέχη που με
σολαβούν, ο κίνδυνος ανακολουθιών και παρεκκλίσεων σε σχέση με ό,τι έχει προ- 
βλεφθεί, και με αυτό που πραγματοποιείται είναι προφανής.

Τις παρεκκλίσεις αυτές οι διοικούντες θα συνειδητοποιήσουν καθυστερημένα, 
από τις δυσμενείς συνέπειες. Στις περιπτώσεις αυτές η διοίκηση εισάγει ορισμένα ορ
γανωτικά μέτρα, το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που υποκαθιστούν όσο το δυνα
τόν το σύστημα της άμεσης εποπτείας των λειτουργιών της επιχείρησης. Τα μέτρα 
αυτά αποσκοπούν:
1. Στη συστηματική προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από 

φθορές, κλοπές, σπατάλες.
2. Στην πλήρη εξασφάλιση της λειτουργίας του λογιστικού της συστήματος σύμφωνα 

με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής.
3. Στην άμεση εφαρμογή από το προσωπικό των εντολών της διοίκησης της επιχεί

ρησης.
4. Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της επιχείρησης.
5. Στη συνεχή συμμόρφωση της διοίκησης προς τους νόμους.

Επιπλέον ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου δια
σφαλίζει την ανάγκη της διατήρησης της "Φήμης και Πελατείας" η οποία αποτελεί έ
ναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ύπαρξης μιας επιχείρησης, και την προ
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στασία που παρέχει στους εταίρους, μετόχους, πελάτες, προμηθευτές, αλλά και τους 
ίδιους τους εργαζόμενους. Το σύστημα αυτό αποτελείται από εσωτερικές διαδικασίες, 
είναι το νευρικό σύστημα της επιχείρησης. Συνδέει όλα της τα μέλη, έμψυχα και 
πράγματα έτσι που να αποτελούν ένα αρμονικό σύνολο. Οι εσωτερικοί έλεγχοι που 
προβλέπονται από το σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιούνται με ε
σωτερικές διαδικασίες σε δύο στάδια.

Πρώτο στάδιο: Οι έλεγχοι γίνονται κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών και πριν 
ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία. Τους ονομάζουμε Προληπτικούς Ελέγχους 
και είναι το σύνολο των μέτρων που έχουν σχεδιασθεί και έχουν υιοθετηθεί από την 
εταιρία προκειμένου να παράσχουν σχετική εξασφάλιση, διαβεβαίωση ότι θα επιτευ
χθούν οι στόχοι όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα των λειτουρ
γιών, αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και συμμόρφωση με την κείμενη νο
μοθεσία.

Δεύτερο στάδιο: Πραγματοποιούνται από ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα που 
έχουν καθορισθεί με σχετικές αποφάσεις της διοίκησης της επιχείρησης από την ο
ποία παίρνουν εντολές και σε αυτή απευθύνονται. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται 
μετά τη διεκπεραίωση των εργασιών μιας παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς να υπάρ
χει δυνατότητα παρέμβασης σε αυτήν. Τους ελέγχους αυτής της μορφής τους ονομά
ζουμε "κατασταλτικούς", με κύριο στόχο να διαπιστώνουν κατά πόσο λειτουργεί σω
στά το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που είναι επιφορτισμέ
νοι με αυτά τα καθήκοντα είναι συνήθως υπάλληλοι της εταιρίας χωρίς να αποκλείεται 
να συμμετέχουν και επαγγελματίες Ελεγκτές. Ο θεσμός του Εσωτερικού Ελέγχου με 
ειδική Υπηρεσία Ελέγχου μέσα στο οργανόγραμμα αφορά συνήθως μεγάλες Επιχει
ρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες. Σε αυτές τις Επιχειρήσεις υπάρχει οργανόγραμμα 
που προβλέπει την αποκέντρωση της διοικητικής εξουσίας (π.χ. δικαίωμα υπογρα
φής των επιταγών) και ευθύνης, τη χρησιμοποίηση τυποποιημένων εντύπων στοι
χείων όπου θα προκύπτει κάθε πράξη και υπεύθυνος, καθιέρωση τυποποιημένων 
διαδικασιών, αγορών, πωλήσεων, προσλήψεων, απολύσεων, κοστολόγησης, εσό
δων, εξόδων, καθιέρωση τακτικών εκθέσεων και αναφορών κλπ.

Συνήθως το παραπάνω σύστημα όπως περιγράφηκε σε γενικές γραμμές είναι 
γραπτό και επομένως η επαλήθευσή του και η αξιολόγησή του μπορούν εύκολα να 
επιτευχθούν.

Όλα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, αφο
ρούν τις μεγάλες και καλά οργανωμένες επιχειρήσεις.

Η εξέταση του Εσωτερικού Ελέγχου αποβλέπει σε τρεις σημαντικούς αντικειμε
νικούς στόχους.
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1. Να εξηγήσει την έννοια και την σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου.

2. Να υπογραμμίσει τα στάδια που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη διατήρηση 
ισχυρού εσωτερικού ελέγχου και

3. Να δείξει τον τρόπο που οι ελεγκτές μελετούν και αξιολογούν το σύστημα εσωτε
ρικού ελέγχου.
Ο βασικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η προώθησης της αποτελεσμα

τικής λειτουργίας μιας οργάνωσης, και όχι τα μέτρα που εφαρμόζονται από την επι
χείρηση για να προλάβει τις καταδολιεύσεις των υπαλλήλων. Το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου συνίσταται από όλα τα μέτρα, που χρησιμοποιούνται από μια οργάνωση:

1) για να προστατευθούν τα περιουσιακά στοιχεία από σπατάλη, καταδολίευση και 
μη αποτελεσματική χρήση

2) για να προωθηθούν η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών καταγραφών

3) για να ενθαρρυνθεί και να μετρηθεί η συμφωνία με τις πολιτικές της εταιρίας και

4) για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εργασιών. Ο εσωτερικός έλεγχος 
αποτελείται από όλα τα μέτρα που παίρνονται για να διασφαλισθεί η διοίκηση ότι 
το καθετί λειτουργεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται.
Ο εσωτερικός έλεγχος εκτείνεται πέραν από τις λογιστικές και οικονομικές λει

τουργίες, καλύπτει όλο το πλάτος της εταιρίας και άπτεται όλων των δραστηριοτήτων 
της οργάνωσης. Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους με τις οποίες η ανώτατη διοίκηση 
εκχωρεί αρμοδιότητες και ευθύνες για ορισμένες λειτουργίες, όπως είναι οι πωλήσεις, 
οι αγορές, η λογιστική και η παραγωγή. Ο εσωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 
το πρόγραμμα προπαρασκευής, επαλήθευσης και κατανομής των διαφόρων μορφής 
επίβλεψης πάνω στις τρέχουσες αναφορές και αναλύσεις, που επιτρέπουν στα εκτε
λεστικά στελέχη να διατηρούν τον έλεγχο πάνω σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων και 
λειτουργιών, που ασκούνται από μια μεγάλη μετοχική εταιρία. Η εφαρμογή προϋπο- 
λογιστικών μεθόδων, προτύπων παραγωγής, εποπτείας των εργαστηρίων, μελετών 
χρόνου, κινήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων των υπαλλήλων, απέχουν κατά 
πολύ από τις λογιστικές και οικονομικές δραστηριότητες. Όλα τα παραπάνω είναι μέ
ρος του μηχανισμού που ονομάζεται εσωτερικός έλεγχος.

Ελληνική Πραγματικότητα

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός δη
μιούργησαν νέες συνθήκες για όλες τις επιχειρήσεις και για τις διοικήσεις τους. Οι υ
πηρεσίες και τα νέα προϊόντα που καθημερινά και με μεγάλη ταχύτητα δημιουργού- 
νται, αν δεν συνοδεύονται ή και δεν συμβαδίζουν με αντίστοιχα "συστήματα εσωτερι
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κού ελέγχου" μπορεί να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις αυτές σε μικρές ή μεγάλες κρί
σεις.

Ο εσωτερικός έλεγχος στην Ελλάδα άρχισε να εμφανίζεται δειλά-δειλά στο τέ
λος της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80. Μάλιστα το 1985 με την απόφαση 
1457/7-6-85 του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών.

Το 1986 και μετά τα γνωστά φαινόμενα που παρουσιάσθηκαν στον Τραπεζικό 
Τομέα, ο Εσωτερικός Έλεγχος άρχισε να αναπτύσσεται και να αποκτά υπόσταση.
Οι υφιστάμενες νομοθεσίες γύρω από τον Εσωτερικό Έλεγχο είναι:
1) Με την πράξη 2438/6-8-98 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για την απο

τελεσματικότερη λειτουργία του Τραπεζικού συστήματος καθιερώνεται ο εσωτερι
κός έλεγχος στα πιστωτικά ιδρύματα.

2) Η απόφαση 5/204/14-11-00 με την οποία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο άρθρο 
11 και 12, υποχρεώνει τις Εταιρίες που είναι εισηγμένες να έχουν κανονισμό εσω
τερικής λειτουργίας, καθώς και τμήμα εσωτερικού ελέγχου.

3) Ο νόμος 3016/2002 που αναφέρεται στην εταιρική διακυβέρνηση.
4) Ο νόμος 2190/20 που αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο των Α.Ε. από ορκωτούς 

Λογιστές, όπου με βάση τα πρότυπα καλής εκτέλεσης της εργασίας τους, πρέπει 
να προβαίνουν στην πλήρη εκτίμηση του εσωτερικού ελέγχου και

5) Με τον νόμο 2477/ΦΕΚ 59/18-4-97 τεύχος πρώτο, καθιερώνεται ο Ελεγκτικός 
Θεσμός "Συνήγορος του πολίτη", πρόκειται περί ενός εξωδικαστικού μηχανισμού 
ελέγχου για την επίλυση των διαφορών, μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων 
υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των επι
χειρήσεων κοινής ωφέλειας για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την 
καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας.

Τι υπάρχει στην Ελλάδα

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης εσωτερικού ελέγχου σε μια επιχείρηση είναι α
ναμφισβήτητη, γιατί αποτελεί εργαλείο της Διοίκησης. Τα μέτρα που λαμβάνονται και 
εφαρμόζονται έχουν αρχικά ως στόχο να προστατέψουν τους παραγωγικούς πόρους 
της επιχείρησης από φθορές, δόλιες πράξεις και αντιοικονομική διαχείριση. Η εφαρ
μογή του εσωτερικού ελέγχου βοηθάει ακόμη στην προώθηση της ακρίβειας και της 
αξιοπιστίας των λογιστικών και επιχειρηματικών πληροφοριών. Επίσης συμβάλει 
στην ανάπτυξη της πολιτικής της επιχείρησης και κρίνει την αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας όλων των τμημάτων της. Συντελεί με τον τρόπο αυτό στην προστιθέμενη 
αξία της επιχείρησης ή του οργανισμού. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, 
διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα. Τόσο ο συστηματικός όσο και ο ε
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πιστημονικός τρόπος προσέγγισης βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της επιχεί
ρησης και τον τρόπο διοίκησής της.

Η Ελληνική πραγματικότητα επιβάλλει στις ημέρες μας την ύπαρξη εσωτερι
κού ελέγχου σε όλες τις εταιρίες που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστή
ριο Αξιών Αθηνών (αρθ. 12 της αριθ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Η μακροχρόνια τάση για τις μετοχικές 
επιχειρήσεις να εξελιχθούν σε οργανώσεις μεγάλου μεγέθους και προοπτικής, περι
λαμβάνοντας μια μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων τεχνικών λειτουργιών και εκατοντά
δες εργαζομένων, έχει καταστήσει αδύνατη στα εκτελεστικά στελέχη την άσκηση 
προσωπικής επίβλεψης των λειτουργιών. Το εκτελεστικό στέλεχος, μη μπορώντας να 
βασισθεί στην προσωπική παρατήρηση για την αξιολόγηση των λειτουργικών αποτε
λεσμάτων και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, εξαρτιέται εξ ανάγκης από την 
ροή των λογιστικών και στατιστικών εκθέσεων. Αυτές οι εκθέσεις συνοψίζουν τις τρέ
χουσες εξελίξεις και τις συνθήκες σε ολόκληρη την επιχείρηση. Οι χρησιμοποιούμενες 
μονάδες μέτρησης δεν είναι μόνο τα ευρώ, αλλά οι εργατοώρες, το βάρος των υλι
κών, οι κλήσεις των πελατών, οι αποχωρήσεις των υπαλλήλων και μια ποικιλία άλ
λων παραγόντων.

Η πληροφόρηση που παρέχεται από αυτή τη ροή εκθέσεων, επιτρέπει τη 
διοίκηση να ελέγχει και να κατευθύνει την επιχείρηση. Κρατάει επίσης την διοίκηση 
ενήμερη αν και κατά πόσο εφαρμόζεται η πολιτική, που καθορίσθηκε από την επιχεί
ρηση, αν λαμβάνονται υπόψη οι κυβερνητικές ρυθμίσεις, αν η οικονομική θέση είναι 
υγιής, οι λειτουργίες αποδοτικές και οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων αρ
μονικές.

Οι αποφάσεις που παίρνονται από τη διοίκηση γίνονται πολιτική της εταιρίας. 
Αυτή η πολιτική για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να ανακοινωθεί σε όλους τους 
εργαζομένους στην εταιρία και να ακολουθηθεί με συνέπεια. Ο εσωτερικός έλεγχος 
υποβοηθεί στην διασφάλιση της συμμόρφωσης με την πολιτική της εταιρίας. Η διοί
κηση έχει επίσης άμεση ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και την κα
τάρτιση οικονομικών εκθέσεων, που πρέπει να είναι επαρκής και αξιόπιστη. Ο εσω
τερικός έλεγχος παρέχει τη βεβαιότητα ότι αυτή η ευθύνη εκπληρώνεται.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελληνική 
πραγματικότητα

Η Νομοθεσία
- Το Π.Δ. 2438/98
- Οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης (3016/2000)
- Η Απόφαση 204 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
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Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι.
Είναι οδηγίες, μη υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους οι οποίες έχουν 

σαν στόχο να διευκολύνουν την πρακτική εφαρμογή των προτύπων και να δώσουν 
καθοδήγηση σε πρακτικά θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίησή τους (συνε
χώς εμπλουτίζεται).

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

Ιδρύθηκε το 1985 και αριθμεί περίπου 400 μέλη. Αποτελεί το Ελληνικό "παρα
κλάδι" του ΙΙΑ και τον μοναδικό επίσημο φορέα εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα (Η 
πλειοψηφία των μελών είναι οικονομολόγοι).

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών οργανώνει τις εξετάσεις του C.I.A., καθώς 
και σεμινάρια εσωτερικού ελέγχου. Πρέπει να αναφέρουμε τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την επαγγελματική πιστοποίηση του εσωτερικού ελεγκτή.

Πτυχίο Ανώτατης Σχολής
- Εξετάσεις (Αποτελούνται από 4 ενότητες, κάθε ενότητα αποτελείται από 80 ερω

τήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται σε 3,5 ώρες. Βάση 
75%).

- Προϋπηρεσία 24 μηνών στο χώρο
- Συστατική Επιστολή
- Αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας και των Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου
- Υποβολή 80 CPD Credits ανά 2 χρόνια 

(πρόγραμμα επιμόρφωσης κάθε χρόνο 40 ώρες).

Κεφαλαιαγορά

Η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθ. 5/204/14-11 - 
2000 για τους κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές 
τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων, 
στο Κεφάλαιο Ε (πρόσθετες υποχρεώσεις των εταιριών και της διοίκησής τους) στο 
άρθρο 11 και 12 σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο αναφέρει:

Στο άρθρο 11 σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας κάθε εταιρία 
οφείλει να καταρτίζει επαρκή κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος θα αντα- 
ποκρίνεται στο μέγεθος, στο αντικείμενό της, στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης, κα
θώς και στο οργανόγραμμα της εταιρίας.

Επίσης στο άρθρο 12 για το τμήμα εσωτερικού ελέγχου η Επιτροπή Κεφαλαια
γοράς αποφάσισε:
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1. Κάθε εταιρία οφείλει να διαθέτει τμήμα εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα αποσκο
πεί στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρίας και θα έχει την ευ
θύνη να ενημερώνει εγγράφως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το διοικητικό συμ
βούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας.

2. Ο επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου διορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρίας, αναφέρεται σε αυτό και είναι πρόσωπο με επαρκή προ
σόντα και εμπειρία.

3. Στις αρμοδιότητες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται επι
προσθέτους και οι εξής:
α) Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα, 
β) Ο έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά 

δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας σχετικά με τη χρήση των κε
φαλαίων που αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο, 

γ) Ο έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς 
τα μέλη της διοικήσεων αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
της εταιρίας.

δ) Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με 
αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του ν. 
2190/1920, καθώς και των σχέσεων της εταιρίας με τις εταιρίες στο κεφάλαιο 
των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρίας, ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στα μέλη του Τμήματος 
όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και απο
δοτικού εσωτερικού ελέγχου.

5. Στον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρίας πρέπει να περιγράφονται με 
ακρίβεια οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, ο τρόπος επικοινωνίας με τα λοιπά τμήματα 
της Εταιρίας και οι όροι λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.

Ια) Εσωτερικός ελεγκτής

Αυτός βρίσκεται σε σχέση μίσθωσης εργασίας με την οικονομική μονάδα όπου 
προσφέρει την υπηρεσία τους, δηλαδή είναι υπάλληλός της, το δε έργο του έχει κύρια 
προληπτικό χαρακτήρα και συνίσταται στο να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διαχει
ριστικές πράξεις και τις λογιστικές καταχωρίσεις, με σκοπό την άμεση επισήμανση 
θελημένων ή αθέλητων σφαλμάτων ή αντικανονικών και παράνομων ενεργειών.

Ο εσωτερικός ελεγκτής με βασική αποστολή την πρόληψη ακούσιων ή εκούσιων 
λαθών και γενικά επιζήμιων ενεργειών ασκεί τα καθήκοντά του πριν ή στη διάρκεια
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της πράξης οικονομικής διαχείρισης καθώς και της λογιστικής καταχώρισης χωρίς 
όμως να αποκλείεται και ο έλεγχος ειδικών θεμάτων μεταγενέστερα (π.χ. επιθεώρηση 
επαρχιακών υποκαταστημάτων κλπ). Η ιδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή μπορεί να 
είναι με σαφήνεια διακεκριμένη όπως γίνεται συνήθως στις μεγάλες επιχειρήσεις ό
που υπάρχει ειδική υπηρεσία (που ονομάζεται π.χ. Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώ
ρησης) και όπως συμβαίνει στο Δημόσιο και τους μεγάλους Δημόσιους Οργανισμούς 
(Ελεγκτικό Συνέδριο, Επιθεωρητές δημοσίων υπολόγων κλπ. Είναι δυνατό όμως το 
ρόλο εσωτερικού ελεγκτή να μην παίζει ιδιαίτερο πρόσωπο αλλά οι προϊστάμενοι 
διαφόρων υπηρεσιών, παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους.

Στη θέση του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να τοποθετούνται πρόσωπα κατάλληλα 
που να διακρίνονται για τη μόρφωση, την πείρα και το ήθος τους, γιατί αλλιώς όπως 
είναι φυσικό, δεν είναι δυνατό να ασκήσουν τα καθήκοντα του ελεγκτή με τον τρόπο 
που επιβάλλεται.

Χωρίς να παραγνωρίζεται ή να υποτιμάται η σπουδαιότητα του έργου του εσωτε
ρικού ελεγκτή πρέπει παράλληλα να τονιστούν και τα σοβαρά μειονεκτήματα που ο
φείλονται στο γεγονός ότι αυτός είναι υπάλληλος στην οικονομική μονάδα όπου ασκεί 
τα καθήκοντά του και από αυτό το γεγονός, είναι φυσικό, ο έλεγχός του.
■ Να ασκείται γενικά, σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που έχει θεσπίσει η 

διοίκηση της οικονομικής μονάδας και όχι σύμφωνα με τους κανόνες της ελεγκτι
κής

■ Δεν ενημερώνεται για τις πράξεις των διοικούντων, συνήθως δε και των ανωτέ- 
ρων του στην ιεραρχία ή ο έλεγχός του σ’ αυτούς είναι περιορισμένος, αναγκαστι
κά, ή τέλεια τυπικός.

■ Απασχολούμενος με πράξεις συναδέλφων του, πολλές φορές από συναδελφική 
αλληλεγγύη, ο έλεγχός του δεν είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός, ενώ με το 
πέρασμα του χρόνου και τη στενότερη φιλική σχέση κλπ, η προσοχή και η διε- 
ρευνητικότητα μειώνονται βαθμιαία και ο έλεγχος γίνεται πια τυπικός.
Επειδή ασχολείται διαρκώς με τα ίδια θέματα και με τον ίδιο τρόπο η δουλειά του 

γίνεται ρουτίνα με επακόλουθο την εξασθένηση σιγά-σιγά τόσο της επαγρύπνησης 
όσο και της διερευνητικότητάς του.

1β) Εξωτερικός ελεγκτής

Αντίθετα προς τον εσωτερικό, ο εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει καμία υπαλληλι
κή ή άλλη εξάρτηση προς την επιχείρηση που καλείται να ελέγξει. Είναι λοιπόν εντε
λώς ανεξάρτητος και αδέσμευτος προς την οικονομική μονάδα που ελέγχει και κατά 
συνέπεια καθόλου δεν επηρεάζεται από τη διοίκησή της με αποτέλεσμα να μην υ
πάρχει κανένα από τα μειονεκτήματα που βαρύνουν τον εσωτερικό ελεγκτή. Αυτό το
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γεγονός είναι εγγύηση για τη διενέργεια αντικειμενικού και ανεπηρέαστου ελέγχου, με 
αποτέλεσμα να αποκτάει ιδιαίτερο κύρος το έργο του εξωτερικού ελεγκτή και τα πορί- 
σματά του να είναι ευρύτατα χρήσιμα.

Αντίθετα από τον εσωτερικό ελεγκτή που η δράση του περιορίζεται μέσα στην ε
πιχείρηση όπου είναι υπάλληλος, ο εξωτερικός ελεγκτής έχει πολλά και ποικίλα πεδία 
δράσης (πιστοποίηση για την αλήθεια και την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσε
ων των επιχειρήσεων, για την πιστοληπτική ικανότητά τους κλπ) και από το γεγονός 
αυτό ξεκινάει η ανάγκη οργάνωσης του εξωτερικού ελέγχου σε ανεξάρτητο λειτούρ
γημα που έχει αποκτήσει θεσμικό χαρακτήρα σ’ όλες τις οικονομικά ανεπτυγμένες 
χώρες.

Ο ορκωτός ελεγκτής για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις μεγάλες και ποικίλες 
απαιτήσεις του τόσο σπουδαίου και λεπτού έργου του, πρέπει να έχει και τα ανάλογα 
προσόντα που αναφέρονται τόσο στην προσωπικότητά του, όσο και στην επαγγελ
ματική του συγκρότηση. Πρώτο και κύριο προσόν θεωρείται το ανεπίληπτο ήθος και η 
ακεραιότητα του χαρακτήρα, προσόν που απαιτείται από όλους τους εξωτερικούς ε
λεγκτές σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά προσόντα που επίσης απαιτούνται είναι 
η άρτια επιστημονική κατάρτιση, η εξειδικευμένη πείρα, η ικανότητα ταχείας αντίλη
ψης και βαθιάς και σίγουρης κρίσης, η επινοητικότητα, η αυτοπεποίθηση η αναγκαία 
λεπτότητα (και κάποτε διπλωματικότητα) για την εκτέλεση του λεπτού έργου του ε
λέγχου της εργασίας των άλλων, η ικανότητα σωστής έκφρασης στον προφορικό και 
γραπτό λόγο, η επιμέλεια και εργατικότητα.
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 4_________________________________________________________________

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ)

Η ελεγκτική είναι κλάδος της οικονομικής των επιχειρήσεων και πραγματεύεται 
τους γενικούς κανόνες, όρους και προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε 
οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας

Η ελεγκτική εξετάζει κυρίως τα εξής:
■ Το αντικείμενο του ελέγχου
■ Το υποκείμενο του ελέγχου και
■ Τις ελεγκτικές διαδικασίες, δηλαδή τη τεχνική του ελέγχου

Αντικείμενο του ελέγχου είναι, κατά κανόνα, οι οικονομικές καταστάσεις που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές. Βασικός 
σκοπός του ελέγχου είναι η έκφραση γνώμης, αν οι καταστάσεις αυτές εμφανίζουν ή 
όχι μία ακριβοδίκαιη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού, όπως και των αποτελεσμάτων των εργασιών της για το 
οικονομικό έτος που έληξε την ίδια ημερομηνία, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και 
των συνθηκών της χώρας κάτω από τα οποία η επιχείρηση λειτουργεί.

Υποκείμενο του ελέγχου είναι ο ελεγκτής, δηλαδή το πρόσωπο που διενεργεί 
τον έλεγχο. Ο ελεγκτής ανάλογα με την εξάρτησή του από την οικονομική μονάδα, 
που ελέγχει και τον ειδικότερο σκοπό στον οποίο αποβλέπει το έργο του, διακρίνεται 
σε εσωτερικό και εξωτερικό ελεγκτή. Ο εξωτερικός ελεγκτής, αντίθετα από το εσωτε
ρικό ελεγκτή, είναι τελείως ανεξάρτητος και αδέσμευτος από την οικονομική μονάδα, 
που ελέγχει και συνεπώς δεν επηρεάζεται -και δεν πρέπει- από τη Διοίκηση αυτής. 
Το επάγγελμα του εξωτερικού ελεγκτή απαιτεί άρτια επιστημονική κατάρτιση, εξειδι- 
κευμένη πείρα, ανεπίληπτο ήθος και ακεραιότητα χαρακτήρα.

Τα καταλληλότερα πρόσωπα για την άσκηση του εξωτερικού ελέγχου είναι οι 
Ορκωτοί. Λογιστές με την επιστημονική και τεχνική κατάρτισή τους, την εμπειρία και 
το κύρος, αλλά και με την αμεροληψία, ευθυκρισία, το ήθος και την εχεμύθειά τους.

Η σύγχρονη οικονομική συγκρότηση και το μέγεθος των Ανώνυμων Εταιριών - 
μεταξύ των οποίων και οι Τράπεζες- αλλά το πλήθος και η πολυπλοκότητα των συναλ
λακτικών και οικονομικών πράξεων γενικότερα, επέβαλαν τη διεξαγωγή του εξωτερικού 
ελέγχου αυτών από τους ορκωτούς λογιστές. Ο κύριος όγκος των καθημερινών τρα
πεζικών συναλλαγών διεκπεραιώνεται από το Κεντρικό Κατάστημα, τα υποκαταστήμα
τα και τις θυρίδες μιας Τράπεζας. Η περιουσία και οι επενδύσεις γενικότερα μιας Τρά
πεζας αποτελούν, συνήθως, μαζί με άλλες εξειδικευμένες αρμοδιότητες και εξουσίες 
αντικείμενα εργασιών και δραστηριοτήτων της Διοικήσεως μιας Τράπεζας.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο όρος έλεγχος χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια της εξέτασης που γίνεται 
από τον ορκωτό λογιστή με σκοπό να εκφράσει τη γνώμη του πάνω στις οικονομικές 
καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας και στην περίπτωσή μας, μιας Τράπεζας. Η 
κυριότερη, η σπουδαιότερη αλλά και η ουσιαστικότερη οικονομική κατάσταση είναι ο 
ισολογισμός, με τα δύο σκέλη του, ενεργητικό και παθητικό.

Ο έλεγχος σε ότι αφορά το ενεργητικό του ισολογισμού επιδιώκει τα εξής: 
Επιβεβαίωση ότι τα περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στο ενεργητικό 
του ισολογισμού υπάρχουν και βρίσκονται σε λειτουργία για τους σκοπούς της 
τράπεζας.
Επιβεβαίωση των ποσοτήτων των περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. χρεο
γράφων, που κατέχονται από την Τράπεζα ή βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λο
γαριασμό της, καθώς και του ποσού των εμφανιζομένων απαιτήσεων. 
Επιβεβαίωση ότι η Τράπεζα έχει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας των περιουσιακών 
στοιχείων και ότι μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία τρί
των που έχουν δοθεί στην Τράπεζα ως ενέχυρο, εγγύηση κλπ.
Επιβεβαίωση ότι τα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο κόστος, ή στην αξία 
που επιβάλλει η νομοθεσία ή άλλες συνθήκες.
Επιβεβαίωση ότι τα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται κατά κατηγορίες στον 
ισολογισμό, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται η κατά κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων αποτίμηση, όπως και κάθε βάρος ή εκχώρηση αυτών σε τρίτους.

Οι ίδιες επιδιώξεις ανάλογα προσαρμοσμένες, ισχύουν και για το παθητικό του ι
σολογισμού, ειδικότερα:

Επιβεβαίωση της επάρκειας των προβλέψεων 
Επιβεβαίωση των απεικονιζόμενων υποχρεώσεων
Επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν άλλες μη απεικονιζόμενες υποχρεώσεις ή ενδε
χόμενες τοιαύτες.
Η χρησιμοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από την Τράπεζα δεν επηρεάζει 
τις αντικειμενικές επιδιώξεις του ελέγχου. Μια καλά οργανωμένη υπηρεσία Η/Υ 
περιλαμβάνει κατάλληλο διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, καθόσον η προσπέλα
ση του προσωπικού του κέντρου Η/Υ στα περιουσιακά στοιχεία ή η παρέμβαση 
της Διοίκησης με τη συνεργασία υπαλλήλων του κέντρου, μπορεί να δημιουργή
σουν τεράστια διαχειριστικά προβλήματα ή και απάτες.
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ΕΝΤΟΛΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δεδομένου ότι η Τράπεζα λειτουργεί με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, η 
Γενική συνέλευση των μετόχων, εκλέγει δύο ή ένα τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους 
αναπληρωματικούς από πίνακα με έξι ορκωτούς λογιστές, που χορηγεί τουλάχιστον 
πριν από πέντε ημέρες τον εποπτικό του Σώματος Ορκωτών Λογιστών σύμφωνα με 
το άρθρο 36 Ν 2190/20.

Η εκλογή της Γενικής συνέλευσης γνωστοποιείται στους ελεγκτές, μέσα στις 
προθεσμίες που ορίζει το άρθρο 36 Ν 2190/20. Το εποπτικό συμβούλιο κοινοποιεί 
στους εκλεγμένους την ανωτέρω γνωστοποίηση, οπότε και έχουν όλες τις ευθύνες 
και υποχρεώσεις του άρθρου Ν 2190/20 που περιγράφει το αντικείμενο και τον σκο
πό του ελέγχου των ορκωτών λογιστών ως τακτικών ελεγκτών της Τράπεζας.

Ο εξωτερικός ελεγκτής (ορκωτός λογιστής) διενεργεί διαχειριστικό και λογιστι
κό έλεγχο, χωρίς να υπεισέρχεται σε έλεγχο της σκοπιμότητας των πράξεων της Διοί
κησης της Τράπεζας και των εξουσιοδοτημένων οργάνων αυτής.

Οι υποχρεώσεις του ορκωτή λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν 2190/1920 είναι 
οι ακόλουθες:
1. Να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης τη λογιστική και διαχειριστική κα

τάσταση της Τράπεζας. Για το λόγο αυτό έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση 
οποιονδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου καθώς και των πρακτικών του 
Δ.Σ. και των Γενικών συνελεύσεων.

2. Έλεγχος του ορκωτού λογιστή, περιορίζεται στη διαπίστωση της πληρότητας και 
της νομιμότητας των δικαιολογητικών, στην ορθή λογιστική καταχώρησή τους και 
στη νομιμότητα των πράξεων της Διοίκησης και δεν επεκτείνεται στην σκοπιμό
τητα αυτών. Οφείλει να εξετάζει αν τηρούνται οι διατάξεις του Ν 2190/1920, οι 
διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις Τράπεζες ή τη συγκεκριμένη 
Τράπεζα.

Οι διατάξεις του καταστατικού της Τράπεζας, όπως οι σχετικές διατάξεις των νομι
σματικών αρχών και των φορολογικών νόμων.

3. Να αναφέρει στο Δ.Σ της τράπεζας κάθε αναγκαία υπόδειξη
4. Να αναφέρει στον ασκούντο την εποπτεία Υπουργό τις παραβάσεις του Νό

μου και του καταστατικού της Τράπεζας.
5. Να αναφέρει τις παραβάσεις των φορολογικών νόμων στον Υπουργό Οικονο

μικών.
6. Να ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις κατά τη λήξη της χρήσεως, να συ

ντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα ελέγ
χου του.
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7. Είναι υποχρεωμένος να παραστεί στη Γενική Συνέλευση και να παράσχει σε
αυτή κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο, όταν του ζητηθεί.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο όρος φύλλα εργασίας είναι περιληπτικός, περιλαμβάνει όλο το αποδεικτικό 
υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι ελεγκτές για να δείξουν την εργασία που έκαναν, τις 
μεθόδους και τις διαδικασίες που εφάρμοσαν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέ
ληξαν. Τα φύλλα εργασίας αποτελούν τη βάση για τη σύνταξη της εκθέσεως και του 
πιστοποιητικού, το αποδεικτικό υλικό για την έκταση των ερευνών τους καθώς και την 
απόδειξη της επαγγελματικής ευσυνειδησίας που έδειξαν κατά τη διεξαγωγή του ε
λέγχου. Είναι πολύ σημαντικό, τα φύλλα εργασίας να έχουν ουσιαστικές πληροφορίες 
και όχι άχρηστο υλικό.

Οι κατηγορίες των φύλλων εργασίας είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
σχέδια ελέγχου, προγράμματα ελέγχου, ερωτηματολόγια εκτιμήσεως εσωτερικού ε
λέγχου, διαγράμματα ροής συναλλαγών, συγκεντρωτικά φύλλα, αναλύσεις λογαρια
σμών, αντίγραφα πρακτικών, επιστολές ή άλλα έγγραφα, το σχέδιο της έκθεσης, οι 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις κλπ. Οι ελεγκτές συνήθως τηρούν δύο φακέλους 
για τα φύλλα εργασίας, το μόνιμο φάκελο και το φάκελο ελέγχου της χρήσης. Οι φά
κελοι αυτοί πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες εξωτερικές ενδείξεις για το ακριβές πε
ριεχόμενό τους. Ειδικότερα στις Τράπεζες πρέπει, ο μόνιμος φάκελος να υποδιαιρεί
ται σε τμήματα, για να διευκολύνεται ο ελεγκτής κατά τον έλεγχό του αλλά και κατά 
την ενημέρωση του φακέλου αυτού. Τα τμήματα που πρέπει να υποδιαιρείται ένας 
μόνιμος φάκελος ορίζονται ανάλογα με το μέγεθος της Τράπεζας και την έκταση των 
πληροφοριών που χρειάζεται να έχουμε.

Ο φάκελος της χρήσης δεν μπορεί να είναι ένας γιατί ελέγχονται και υποκατα
στήματα. Είναι αναγκαίο για κάθε έλεγχο υποκαταστήματος, να τηρείται ιδιαίτερος 
φάκελος ελέγχου, ενώ οι φάκελοι ελέγχου της χρήσης για τη Διοίκηση ή το Κεντρικό 
μιας Τράπεζας μπορεί να είναι περισσότεροι από ένα, λόγω όγκου ελεγκτικής εργα
σίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αρίθμηση των φακέλων που αφορούν μια χρήση 
και μάλιστα από την αρίθμηση αυτή να προκύπτει και ποιος είναι ο συνολικός αριθ
μός των φακέλων.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από όλα εκείνα τα μέτρα 
που χρησιμοποιούνται από μία οργάνωση για να προστατευθούν τα περιουσιακά 
στοιχεία από σπατάλη και καταδολίευση ή μη αποτελεσματική χρήση, για να προω
θηθούν η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών εγγράφων και για να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα των εργασιών. Ο εσωτερικός έλεγχος επεκτείνεται πέραν από τις 
λογιστικές και οικονομικές λειτουργίες και καλύπτει όλο το πλάτος της εταιρείας και 
άπτεται όλων των δραστηριοτήτων της οργάνωσης

Οι ελεγκτές ενδιαφέρονται πρωταρχικά για τους εσωτερικούς λογιστικούς ε
λέγχους. Οι εσωτερικοί έλεγχοι που δεν έχουν στόχο τις οικονομικές λειτουργίες, δεν 
ενδιαφέρουν άμεσα τον ορκωτό λογιστή. Οι έλεγχοι αυτοί χαρακτηρίζονται συνήθως 
ως εσωτερικοί διοικητικοί έλεγχοι.

Η επάρκεια ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο διαχειριστικό και λογι
στικό τομέα εξαρτάται από την εφαρμογή ορισμένων βασικών αρχών και προϋποθέ
σεων που είναι: επαρκής λογιστική οργάνωση, κατάλληλη μηχανογραφική οργάνω
ση, διαχωρισμός λειτουργικών διαδικασιών, κατανομή αρμοδιοτήτων, ικανότητα και 
ακεραιότητα του προσωπικού, παραστατικά στοιχεία και μέτρα προστασίας των πε
ριουσιακών στοιχείων. Πρέπει η οργάνωση των Τραπεζών και το σύστημα εσωτερι
κού ελέγχου αυτών να είναι άρτια.

Ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών διενεργείται από τους υπαλλήλους των 
καταστημάτων μιας Τράπεζας και συμπληρώνεται από τον έλεγχο της επιθεώρησης. 
Η επιθεώρηση είναι στην πραγματικότητα ένα μέρος του όλου συστήματος του εσω
τερικού ελέγχου της Τράπεζας. Έτσι ο εσωτερικός έλεγχος μιας Τράπεζας διακρίνεται 
σε προληπτικό που διεξάγεται κατά το χρόνο της συναλλαγής και της αντίστοιχης λο
γιστικής πράξης, και σε κατασταλτικό που διεξάγεται από την επιθεώρηση μετά τη 
διενέργεια των συναλλαγών και γενικότερα των λογιστικών πράξεων.

Προκαταρκτικές ελεγκτικές διαδικασίες

Τα πρώτα βήματα ενημέρωσης του εξωτερικού ελεγκτή (ορκωτού λογιστή) εί
ναι τα σχετικά με την εντολή, το αντικείμενο και το σκοπό του ελέγχου. Ο ορκωτός 
λογιστής οφείλει να ενημερωθεί πριν από το σχεδίασμά ενάρξεως του ελέγχου του 
από το μόνιμο φάκελο ελέγχου, ή αν πρόκειται για πρωτοελεγχόμενη Τράπεζα είναι 
υποχρεωμένος να σχηματίσει το μόνιμο φάκελο. Η ενημέρωση αυτή αφορά τη μελέτη 
του καταστατικού της Τράπεζας, της διέπουσας αυτής νομοθεσίας του συστήματος 
οργανώσεως και διοικήσεως αυτής, όπως και στη μελέτη των οικονομικών καταστά
σεων της προηγούμενης και της ελεγχόμενης χρήσεως. Είναι αναγκαίο επίσης να ε
νημερωθεί και σε πληθώρα διοικητικών, οικονομικών, διαχειριστικών και λογιστικών
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θεμάτων, αλλά αυτό μπορεί να γίνει κατά την έναρξη και τη διάρκεια του ελέγχου. Η 
ενημέρωση του ορκωτού λογιστή σχετικά με την οργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής 
του εσωτερικού ελέγχου την Τράπεζα αποτελεί ουσιαστικό βήμα στο σχεδίασμά του 
ελέγχου.

Η επίσκεψη των χώρων εργασίας, ιδίως του Κεντρικού Λογιστηρίου και του 
μηχανογραφικού κέντρου, βοηθούν στην κατανόηση ορισμένων προβλημάτων της 
οργανώσεως. Πρέπει να γίνεται ενημέρωση του ορκωτού λογιστή και για τα πορίσμα
τα άλλων ελέγχων, όπως της Τράπεζας της Ελλάδας, της οικονομικής εφορίας των 
ασφαλιστικών οργανισμών, ακόμη και της επιθεώρησης της ίδιας της Τράπεζας. Ο 
έλεγχος των διαφόρων καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή θυρίδων διεξάγεται πα
ράλληλα με τον έλεγχο της διοίκησης.

Πριν την επίσκεψη ελεγκτών σε ένα κατάστημα ή μια μονάδα της Τράπεζας 
πρέπει να έχει προηγηθεί κατάλληλη ενημέρωσή τους για τη λογιστική οργάνωση και 
λειτουργία της μονάδας. Επίσης εξοικείωση των ελεγκτών με τις λογιστικές και άλλες 
καταστάσεις του μηχανογραφικού κέντρου της Τράπεζας και γενικότερα με το σύστη
μα αυτό. Ενημέρωση των ελεγκτών πριν από την έναρξη του ελέγχου τους, αν υπάρ
χουν, λειτουργούν και έχουν διαχειριστική εξάρτηση, οποιοσδήποτε μορφής από την 
ελεγχόμενη μονάδα αυτοκινητοθυρίδες, χρηματοθυρίδες, ανταλλακτήρια συναλλάγ
ματος. Επίσης αν η ελεγχόμενη μονάδα είναι κέντρο συγκεντρώσεως ξένων τραπεζο
γραμματίων ή άλλων αξιών από άλλες μονάδες της ευρύτερης περιοχής της.

Κατά την έναρξη ελέγχου σε μια μονάδα της Τράπεζας οι ελεγκτές πρέπει να 
ζητήσουν την τελευταία έκθεση εσωτερικού ελέγχου ή της επιθεώρησης από τον αρ
μόδιο διευθυντή αυτής ή να ενημερωθούν από τη διοίκηση της Τράπεζας. Για κάθε 
ελεγχόμενη μονάδα της Τράπεζας πρέπει να συντάσσεται σχετική έκθεση, ανεξάρτη
τα αν υπάρχουν ή όχι παραλείψεις, διαφορές, παρατηρήσεις, κλπ και να υποβάλλεται 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Οικονομικές καταστάσεις και πορίσματα ελέγχου

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που βεβαιώνει, σύμφωνα με το νόμο, ο 
Ορκωτός Λογιστής, είναι ο ισολογισμός, η ανάλυση το λογαριασμού, αποτελέσματα 
χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως των κερδών. Στις οικονομικές αυτές καταστάσεις 
θα προστεθεί κατά την εφαρμογή της οδηγίας 86/635 ΕΟΚ και το προσάρτημα.
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Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των Τραπεζών

Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων για τις 
Τράπεζες είναι διαφορετική από αυτήν που καθιερώνει ο νόμος για τις άλλες ανώνυ
μες εταιρίες. Η διάταξη των στοιχείων του ενεργητικού είναι αντίστροφη της αντίστοι
χης των άλλων ανωνύμων εταιριών, δηλαδή ακολουθείται η σειρά του βαθμού ρευ- 
στοποιήσεως.

Η δομή του ισολογισμού, του λογαριασμού των αποτελεσμάτων και το περιε
χόμενο του προσαρτήματος καθορίζονται στην οδηγία 86/635 ΕΟΚ. Επίσης πρέπει ν’ 
ακολουθείται η προβλεπόμενη δομή στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και 
το σύμφωνο της δομής των οικονομικών καταστάσεων με το καταστατικό ή άλλους 
κανονισμούς της Τράπεζας.

Στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται είναι:
1. Αν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 43 παρ. 7 Ν 2190/20 όπως αυτό ισχύει για 

τις Τράπεζες, δηλαδή αν στην έκθεση, του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. των μετόχων, πέραν 
των άλλων στοιχείων, περιλαμβάνονται και τα εξής:

■ Είδος, ποσότητα και τιμή μονάδας για τα χρεόγραφα
■ Οικοδομές, ακίνητα της Τράπεζας κατά μονάδα, είδος και τόπο που βρίσκο

νται με την τιμή κτήσεως ή κατασκευής τους αναφερομένων και των εμπραγ
μάτων βαρών.

■ Σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονι
κό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της έκθε
σης του Δ.Σ.

2. Αν οι οικονομικές καταστάσεις που κατάρτισε η Τράπεζα έχουν καταχωρηθεί στο 
βιβλίο απογραφών και ισολογισμών καθώς και ότι έχουν εγκριθεί από το Διοικητι
κό Συμβούλιο και έχουν υπογράφει νομίμως από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

3. Αν έγινε η κατάλληλη ομαδοποίηση των λογαριασμών των διαφόρων μονάδων 
στο εσωτερικό της χώρας και της διοίκησης της Τράπεζας (ομοιογενές περιεχόμε
νο), εμφάνιση στις οικονομικές καταστάσεις κάτω από τον κατάλληλο τίτλο λογα
ριασμών.

4. Οι λογιστικές καταστάσεις (ισοζύγια Γενικού Καθολικού των διαφόρων μονάδων 
και της Διοικήσεως, με βάση τις οποίες γίνεται η ομαδοποίηση των λογαριασμών, 
πρέπει να έχουν συμφωνηθεί λογιστικά από τις διάφορες μονάδες και τη Διοίκηση.

5. Οι λογιστικές οικονομικές καταστάσεις των μονάδων του εξωτερικού και τις σχετι
κές εκθέσεις και πιστοποιητικά ελέγχου αυτών.

6. Τις λογιστικές εγγραφές ενσωματώσεως -ενοποιήσεως των διαφόρων μονάδων 
εσωτερικού, της Διοικήσεως και των μονάδων του εξωτερικού, αν η ενσωμάτωση
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γίνεται λογιστικώς. Αν η ενσωμάτωση γίνεται εξωλογιστικά, με σχετικές καταχω
ρήσεις στο οικείο εξωλογιστικά βιβλίο, στον τρόπο ενσωμάτωσης για τις εξασφα
λίσεις που παρέχει από λάθη ή παραλείψεις, εκούσια ή ακούσια.

7. Αν εφαρμόστηκαν ομοιόμορφα και στην ελεγχόμενη χρήση όπως και την προη
γούμενη, ο παραδεγμένες λογιστικές αρχές και μέθοδοι, κατά την κατάρτιση των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, περιπτώσεις εφαρμογής τους είναι ενδεικτικά 
οι παρακάτω:

α) Ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων των μονάδων εξωτερικού στις αντί
στοιχες της έδρας (μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ) 

β) Αποτίμηση παγίων στοιχείων στην τιμή κτήσεως ή στην αναπροσαρμοσμένη κατά 
νόμο τιμή κτήσης. Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν με την ίδια μέθοδο και τους ί
διους συντελεστές, όπως κατά την προηγούμενη χρήση 

γ) Αποτίμηση χρεογράφων όπως ορίζει η νομοθεσία 
δ) Αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσων σε ξένο νόμισμα 
ε) Κριτήρια διαχωρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες
στ)Αποτίμηση απαιτήσεων και διενέργεια σχετικών προβλέψεων για επισφαλείς α

παιτήσεις
ζ) Τρόπος λογισμού και λογιστικής απεικονίσεως των τόκων και των άλλων εσόδων 

(Δεδουλευμένα και μη έσοδα).
Αν υπάρχουν μεταβολές στη δομή ή στο περιεχόμενο των λογαριασμών των 

οικονομικών καταστάσεων από χρήση σε χρήση, αν δικαιολογούνται και αν πρέπει 
να γίνει σχετική σημείωση στις οικονομικές καταστάσεις.

Πορίσματα ελέγχου

Ύστερα από κάθε έλεγχο, που γίνεται με βάση τις σχετικές οδηγίες ή με βάση 
τον Οδηγό καταμετρήσεων και λογιστικών επαληθεύσεων, και ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη ή όχι παρατηρήσεων πρέπει να καταρτίζεται σχετική έκθεση, η οποία υπο
βάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Ιδιαίτερη έκθεση υποβάλλεται για 
τον έλεγχο του Κεντρικού Καταστήματος.

Για τον έλεγχο της «Διοίκησης» συντάσσεται ιδιαίτερη έκθεση ή καταρτίζεται μια 
ενιαία για τη «Διοίκηση» και το Κεντρικό Κατάστημα, εφόσον επιβάλλεται από τις 
συνθήκες οργάνωσης της Τράπεζας. Η τελευταία αυτή έκθεση, που αναφέρεται στη 
Διεύθυνση της Τράπεζας καταρτίζεται και υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του ε
λέγχου για όλη την Τράπεζα, δεδομένου ότι η έκθεση αυτή αναφέρεται ουσιαστικά 
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας.
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Για την κατάρτιση και υπογραφή του κατά νόμο πιστοποιητικού ελέγχου των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μιας τράπεζας πρέπει να διαπιστωθούν τα ακό
λουθα.
1. Να έχουν εφαρμοσθεί οι σχετικές οδηγίες για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Η Τράπεζα να έχει παραδώσει στον έλεγχο τις απαραίτητες επιβεβαιωτικές επι

στολές της Διοίκησης και του Νομικού Συμβούλου της.
3. Να έχουν παραδοθεί από την Τράπεζα οι εκθέσες ελέγχου των αλλοδαπών ελε

γκτών για τις οικονομικές καταστάσεις των μονάδων (καταστημάτων) εξωτερικού.
4. Να έχουν αναγνωσθεί τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
5. Να έχουν συγκεντρωθεί σε ειδικό φύλλο εργασίας οι σημαντικότερες παρατηρή

σεις από τον έλεγχο των διαφόρων μονάδων (καταστημάτων) εσωτερικού και εξω
τερικού όπως και της Διοίκησης.

Κατά τη σύνταξη οποιοσδήποτε έκθεσης ελέγχου που αφορά κάποια μονάδα 
(κατάστημα) εσωτερικού της Τράπεζας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
1. Οι σημειώσεις των φύλλων εργασίας και το ανακεφαλαιωτικό σημείωμα παρατη

ρήσεων
2. Οι σχετικές γραπτές επεξηγήσεις ή πληροφορίες που παρασχέθηκαν στον έλεγχο.
3. Οι πιο πρόσφατες εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου ή και της επιθεωρήσεως της 

Τράπεζας.
4. Οι πιο πρόσφατες εκθέσεις των Νομισματικών και Φορολογικών αρχών.

Στο φάκελλο κάθε ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνεται ανακεφαλαιωτικό σημεί
ωμα των παρατηρήσεων που προέκυψαν από τον έλεγχο με παραπομπή στα οικεία 
φύλλα εργασίας, καθώς και των σημαντικότερων παρατηρήσεων από τις εκθέσεις 
άλλων ελέγχων (Νομισματικών, Φορολογικών, επιθεώρησης κλπ).

Η έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στη 
Διοίκηση της Τράπεζας ή και στον έλεγχο του Κεντρικού Καταστήματος, καταρτίζεται 
αφού ληφθούν υπόψη:
1. Οι σημειώσεις των οικείων φύλλων εργασίας
2. Ανακεφαλαιωτικά σημειώματα των παρατηρήσεων από τα ανωτέρων φύλλα εργα

σίας.
3. Οι γραπτές επεξηγήσεις ή πληροφορίες που παρασχέθηκαν στον έλεγχο
4. Οι πιο πρόσφατες εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου ή και της επιθεώρησης της 

Τράπεζας.
5. Πιο πρόσφατες εκθέσεις των Νομισματικών και Φορολογικών αρχών.
6. Στην έκθεση γίνεται μνεία των εκθέσεων που έχουν υποβληθεί στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Τράπεζας από τους ελέγχους των διαφόρων μονάδων αυτής.
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Πριν από την υποβολή της έκθεσης πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχουν παρα
βάσεις νόμου που πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν 2190/1920 να γνωστοποιη
θούν στον Υπουργό Ανάπτυξης ή στον εποπτεύοντα την Τράπεζα Υπουργό. Αν υ
πάρχουν παραβάσεις φορολογικών νόμων πρέπει σύμφωνα με το αρθ 17 Ν. 
1563/1985 να γνωστοποιηθούν στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στο μόνιμο φάκελο ελέγχου της Τράπεζας πρέπει να τεθεί σημείωμα διαφό
ρων τυχόν εκκρεμοτήτων του ελέγχου, για τον έλεγχο της επόμενης χρήσης.

Ελεγκτικές διαδικασίες για λογ/μους Ενεργητικού και Παθητικού

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μια σύντομη παρουσίαση των ελεγκτικών 
διαδικασιών για τους λογαριασμούς του Ενεργητικού και του Παθητικού μιας τράπε
ζας αντίστοιχα. Οι αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου καθώς και οι βα
σικές εξασφαλίσεις ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

α) Αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου
■ Ορθή απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις των υπολοίπων των ανωτέρω 

λογαριασμών
■ Διαπίστωση ότι υπήρξε σύντομη λογιστική τακτοποίηση κατά τη συνήθη πο

ρεία των συναλλαγών ταμιακών παραστατικών, που σε δεδομένη στιγμή, θε
ωρήθηκαν ως μετρητά

■ Διαπίστωση ότι οι λογαριασμοί καταθέσεων είναι εισπράξιμοι

β) Βασικές εξασφαλίσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Ως προς το ταμείο και τα Διαθέσιμα στην Τράπεζα, οι επιδιώξεις ενός ικανο
ποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, πρέπει ν’ αποβλέπουν στις ακόλουθες 
βασικές εξασφαλίσεις.

Ο κάθε ταμίας ή ταμιολογιστής (teller) πρέπει να έχει αποκλειστική τη διαχείριση 
και τη φύλαξη του χρωματικού αποθέματος, για το οποίο είναι υπεύθυνος
■ Το χρηματικό απόθεμα κάθε ταμία ή ταμιολογιστή πρέπει να εξασφαλίζεται (όταν 

απουσιάζει από τη θυρίδα του)
■ Τα χρήματα πρέπει να φυλάσσονται ασφαλώς σε κατάλληλο χρηματοκιβώτιο, ώ

στε να αποκλείεται η κλοπή ή υπεξαίρεση.
■ Να εφαρμόζεται σχέδιο αιφνιδιαστικών καταμετρήσεων του χρηματικού αποθέμα

τος στο σύνολο για κάθε ταμία.
■ Το Κεντρικό χρηματικό Απόθεμα πρέπει να είναι κάτω από κατάλληλο και συνεχή 

έλεγχο

87



■ Οι ταμιακές θυρίδες νυχτός πρέπει να ελέγχονται από δύο τουλάχιστον υπαλλή
λους, που θα πρέπει να είναι συνεχώς παρόντες τόσο κατά το άνοιγμα όσο και κα
τά την καταμέτρηση του περιεχομένου των θυρίδων

■ Δεν επιτρέπεται σε όλους τους ταμίες να έχουν ταμιακά παραστατικά, ως χρηματι
κό απόθεμα.

■ Τα ταμιακά παραστατικά της ημέρας πρέπει να επιθεωρούνται αυθημερόν από τον 
Διευθυντή ή αρμόδιο προϊστάμενο για την καταλληλότητά τους.

■ Να υπάρχει σαφής διάκριση των λειτουργιών έκδοσης επιταγών, καταχώρησης 
στα λογιστικά βιβλία και συμψηφισμού αυτών. Αυτές οι λειτουργίες θα εκτελούνται 
από διαφορετικούς υπαλλήλους.

■ Οι συμφωνίες των λογαριασμών καταθέσεων, γενικώς αν γίνονται από κατάλληλο 
και υπεύθυνο πρόσωπο, ενώ οι εκκρεμότητες που παρουσιάζονται να ερευνώνται 
από τον αρμόδιο προϊστάμενο.

■ Οι παραπάνω συμφωνίες να επιθεωρούνται λεπτομερώς από αρμόδιο προϊστά
μενο και να εγκρίνονται.

■ Οι επιβεβαιωτικές επιστολές που ζητούνται για την επιβεβαίωση των υπολοίπων 
καταθέσεων, καταρτίζονται και αποστέλλονται από άλλο υπάλληλο από αυτόν που 
κάνει τις λογιστικές συμφωνίες.

■ Οι απαντήσεις που λαμβάνονται από τις ανωτέρω επιστολές συσχετίζονται με τα 
υπόλοιπα των λογαριασμών από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που κάνει τις 
συμφωνίες.

■ Να παρακολουθείται συστηματικά η κίνηση του λογαριασμού των εισπρακτέων 
επιταγών.

■ Να λαμβάνονται μέτρα φυσικής προστασίας των κλειδαρίθμων, passwords και να 
γίνουν μεταβολές στις κωδικοποιήσεις, κατά διαστήματα.

■ Η έγκριση της μεταφοράς χρημάτων, η κωδικοποίηση αυτής και η αποστολή χρη
μάτων αν γίνεται από διαφορετικά πρόσωπα, που σκόπιμο είναι να εναλλάσσονται 
αιφνιδιαστικά.

■ Τα στοιχεία των χρηματαποστολών πρέπει να ελέγχονται καθημερινά κατά την ιε
ραρχία που ορίζει η οργάνωση της Τράπεζας

■ Τα καθήκοντα της έκδοσης, ελέγχου, διαδικασίας και λογιστικής καταχώρησης τη
λεφωνικών εντολών κ.λπ. πρέπει να ασκούνται από διαφορετικούς υπαλλήλους.
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Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά από Κεντρική Τράπεζα για επαναχρηματο-
δότηση

Αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου
■ Αν τα χρεόγραφα βρίσκονται στα χέρια της Τράπεζας ή φυλάσσονται για λογαρια

σμό της από άλλη Τράπεζα
■ Αν οι τόκοι και τα μερίσματα, όπως τα κέρδη και οι ζημίες απεικονίζονται κατάλλη

λα στα λογιστικά βιβλία
■ Αν τα χρεόγραφα και τα έσοδα, κέρδη ή ζημίες από αυτά παρουσιάζονται όπως 

πρέπει στις οικονομικές καταστάσεις
■ Αν έγιναν οι αναγκαίες προβλέψεις για τυχόν υποτιμήσεις
■ Αν διαχωρίζονται, κατ’ επιταγή της νομοθεσίας, τα χρεόγραφα σε πάγιας επένδυ

σης και σε εμπορεύσιμα.
■ Αν γίνονται όλες οι αναγκαίες και κατά νόμο αποκαλύψεις σχετικά με τα χρεόγρα

φα στις οικονομικές καταστάσεις.

Βασικές εξασφαλίσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

■ Οι αγορές, ανταλλαγές και πωλήσεις χρεογράφων πρέπει να έχουν αποφασισθεί 
από το Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδημένο όργανο και να έχουν καταχωρηθεί οι αποφά
σεις αυτές στα πρακτικά.

■ Να ενημερώνεται το Δ.Σ. ή το αρμόδιο τακτικά πάνω στις επενδύσεις σε χρεόγρα
φα και ειδικότερα στις αξίες στις λήξεις και στην απόδοσή τους.

■ Οι λογιστικές καταχωρήσεις των συναλλαγών πάνω στα χρεόγραφα να γίνονται 
από υπάλληλο που δεν έχει σχέση ούτε είναι αρμόδιο να πραγματοποιεί τέτοιες 
συναλλαγές.

■ Τα δικαιολογητικά στοιχεία των λογιστικών καταχωρήσεων που έχουν εγκριθεί 
από το αρμόδιο όργανο να συγκρίνονται με τις λογιστικές εγγραφές πριν την κατα- 
χώρησης τους.

■ Το αναλυτικό καθολικό των χρεογράφων να συμφωνείται τακτικά από υπάλληλο 
ανεξάρτητο από αυτόν που τηρεί το Αναλυτικό Καθολικό.

■ Τα «εις χείρας» χρεόγραφα να φυλάσσονται κάτω από κατάλληλο έλεγχο.
■ Τα χρεόγραφα που φυλάσσονται σε θυρίδα να ελέγχονται τακτικά με αντιπαραβο

λή προς τα λογιστικά βιβλία.
■ Τα χρεόγραφα ιδιοκτησίας της Τράπεζας να διαχωρίζονται από αυτά των πελατών 

που έχουν δοθεί ως ενέχυρο, εγγύηση ή προς φύλαξη.
■ Να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος χρεογράφων των τρίτων
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■ Χρεόγραφα που βρίσκονται στα χέρια άλλων να επαληθεύονται κατά περιόδους με 
φυσική καταμέτρηση, επιβεβαίωση ή με άλλες διαδικασίες από πρόσωπο ανεξάρ
τητα από αυτό που τα παρακολουθεί.

■ Να υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος που να εξασφαλίζει ότι λήφθηκε ταμιακή πίστω
ση από μια Τράπεζα για χρεόγραφα που παραδόθηκαν σε αυτή και ότι χρεόγραφα 
που παραλήφθηκαν πληρώθηκαν ή πιστώθηκε η άλλη Τράπεζα.

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών Ιδρυμάτων

α) Αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου
Αναφέρεται κυρίως, στις καταθέσεις και στις χορηγήσεις μιας Τράπεζας σε 

άλλες Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, όπως και σε διάφορες άλλες απαιτήσεις κα
τά Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι σημαντικότερες αντικειμενικές επιδιώξεις 
του εξωτερικού ελέγχου για τις απαιτήσεις κατά τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων 
είναι οι εξής:
■ Ορθή απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις των υπολοίπων των ανωτέρων 

λογαριασμών. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις χορηγήσεις να απεικονίζονται κατά την 
ημερομηνία «κλεισίματος» του ισολογισμού.

■ Διαπίστωση ότι οι λογαριασμοί καταθέσεων είναι εισπράξιμοι και οι προβλέψεις 
που έγιναν για τυχόν απώλειες από επισφαλείς χορηγήσεις είναι επαρκείς

■ Τα έσοδα από τόκους και προμήθειες εισπρακτέα και δεδουλευμένα απεικονίζο
νται στις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις γενικά παραδεγμένες λογιστι
κές αρχές.

β) Βασικές εξασφαλίσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου ως προς 
τις απαιτήσεις κατά Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπει ν’ αποβλέπουν στις 
ακόλουθες βασικές εξασφαλίσεις:
■ Οι συμφωνίες των λογαριασμών καταθέσεων, αν γίνονται από κατάλληλο και υ

πεύθυνο πρόσωπο, ενώ οι εκκρεμότητες που παρουσιάζονται να ερευνούνται από 
αρμόδιο προϊστάμενο.

■ Οι συμφωνίες πρέπει να επιθεωρούνται λεπτομερώς από τον αρμόδιο προϊστάμε
νο και να τις εγκρίνει.

■ Οι επιβεβαιωτικές επιστολές που ζητούνται για την επιβεβαίωση των υπολοίπων 
καταθέσεων να καταρτίζονται και να αποστέλλονται από άλλο υπάλληλο από αυτό 
που κάνει τις λογιστικές συμφωνίες
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■ Οι απαντήσεις που λαμβάνονται από τις παραπάνω επιστολές να συσχετίζονται 
με το υπόλοιπο των λογαριασμών από διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που κάνει 
τις συμφωνίες.

■ Να παρακολουθείται συστηματικά η κίνηση των λογαριασμών των εισπρακτέων 
επιταγών.

■ Οι χορηγήσεις και τα δάνεια να δίδονται βάσει προγράμματος που έχει εγκριθεί 
από το Δ.Σ. ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο.

■ Οι τρεις λειτουργίες έγκριση, εκταμίευση και τήρηση των σχετικών λογαριασμών 
των δανείων, αν είναι κατάλληλα διαχωρισμένες και να εκτελούνται από διαφορετι
κά πρόσωπα.

■ Να γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα συμφωνίες των λογαριασμών των δα
νείων από υπάλληλο που δεν έχει σχέση με τις διαδικασίες ή την καταχώρηση των 
συναλλαγών των δανείων στα βιβλία της Τράπεζας.

■ Τα δικαιολογητικά στοιχεία για τη χορήγηση των δανείων να ελέγχονται για την 
ακρίβεια και την πληρότητά τους από άλλο πρόσωπο εκτός από αυτό που χορηγεί 
το δάνειο.

■ Αν το δάνειο έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο της Τράπεζας.
■ Αν γίνεται επισκόπηση της εισπραξιμότητας των δανείων και να υπολογίζεται κα

τάλληλα τυχόν απώλεια.

Απαιτήσεις κατά πελατών

α) Οι σημαντικότερες αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου για τις 
κατά των πελατών απαιτήσεις της Τράπεζας είναι οι εξής:

■ Ορθή και ακριβής απεικόνιση των κάθε φύσεως χορηγήσεων και δανείων κατά το 
τέλος χρήσεως στις οικίες οικονομικές καταστάσεις.

■ Διαπίστωση της επάρκειας ή μη των προβλέψεων για τυχόν απώλειες από επι
σφαλείς απαιτήσεις, αλλά και της ομαλής ρευστοποίησης των απαιτήσεων αυτών.

■ Ορθή και ακριβής απεικόνιση των εισπρακτέων και δουλευμένων τόκων και προ
μηθευτών στις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις γενικά παραδεγμένες λο
γιστικές αρχές.

β) Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου ως προς 
τις κάθε φύσεως χορηγήσεις και δάνεια, πρέπει ν’ αποβλέπουν στις ακό
λουθες βασικές εξασφαλίσεις.

■ Οι χορηγήσεις και τα δάνεια πρέπει να δίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
έχει εγκρίνει το Δ.Σ. ή το αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο της Τράπεζας.
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■ Να λαμβάνονται οικονομικές πληροφορίες για τους πελάτες, κατά τη χορήγηση 
νέων δανείων.

■ Η κάθε χορήγηση ή δάνειο αν έχει εγκριθεί από αρμόδιο υπάλληλο ή όργανο της 
Τ ράπεζας.

■ Οι λειτουργίες εγκρίσεως της χορήγησης ή του δανείου της εκταμίευσης αυτού και 
της τήρησης των αντίστοιχων λογαριασμών αν διαχωρίζονται κατάλληλα και να ε- 
κτελούνται από διαφορετικούς υπαλλήλους.

■ Οι συναλλαγματικές, οι εγγυήσεις και όλα τα σχετικά με τις χορηγήσεις και τα δά
νεια έγγραφα να φυλάσσονται επαρκώς.

■ Να γίνεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα συμφωνία των λογαριασμών των χορη
γήσεων και των δανείων από υπάλληλο που δεν έχει σχέση με τη διαδικασία ή την 
καταχώρηση των συναλλαγών των δανείων.

■ Να επιστρέφονται τακτικά οι πληρωμένες συναλλαγματικές στους πελάτες.
■ Τα δικαιολογητικά στοιχεία για τη χορήγηση των δανείων ή των χορηγήσεων να 

ελέγχονται για την ακρίβεια και την πληρότητά τους από άλλο πρόσωπο εκτός από 
αυτό που παρέχει το δάνειο ή τη χορήγηση.

■ Να γίνεται τακτική επισκόπηση για το εισπράξιμο των χορηγήσεων ή των δανείων 
κατά τη σειρά της ληκτότητας αυτών και να υπολογίζεται κατάλληλα η τυχόν απώ
λεια.

Ομολογίες-Μετοχές-Συμμετοχές (Μερίδια/Μετοχές)

Οι επιδιώξεις του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού ελέγχου, είναι οι ίδιες
που αναφέρθηκαν παραπάνω στα Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά από την
Κεντρική Τράπεζα για επαναχρηματοδότηση.

Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Οι σημαντικότερες επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου για τα άϋλα πάγια πε
ριουσιακά στοιχεία, είναι τα εξής:

■ Η εξακρίβωση της ταυτότητας των άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καθό
σον η έλλειψη υλικής υποστάσεως, δημιουργεί κάποια προβλήματα στην επιδίωξη 
αυτή.

■ Η διαπίστωση ότι δεν έχει γίνει ανεπίτρεπτη αποθεματοποίηση εξόδων
■ Η κανονική απόσβεση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων
■ Η ορθή απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις των υπολοίπων των ανωτέρων 

λογαριασμών.
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β) Εσωτερικού ελέγχου

Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ως προς 
τα άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποβλέπουν στις βασικές εξασφαλί
σεις, ότι δεν γίνεται αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη αποθεματοποίηση εξόδων και ότι 
η απόσβεση αυτών είναι ακριβοδίκαιη.

Υλικά (ενσώματα) Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

α) Εσωτερικός Έλεγχος
Οι σημαντικότερες αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου για τα υ

λικά (ενσώματα) πάγια περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας είναι:
■ Η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου
■ Η ύπαρξη και η κυριότητα των υλικών (ενσωμάτων) παγίων στοιχείων
■ Το εύλογο και νόμιμο των αποσβέσεων
■ Η ορθότητα των καταχωρημένων εσόδων, κερδών και ζημιών που έχουν προκό

ψει από τα υλικά (ενσώματα) πάγια στοιχεία.
■ Η κανονική παρουσίαση των παγίων στοιχείων και αποσβέσεών τους στις οικονο

μικές καταστάσεις.
■ Η εφαρμογή των νόμων ως προς το ύψος των επενδύσεων και την τύχη των απο

κτημένων παγίων από πλειστηριασμούς. Οι παραπάνω αντικειμενικές επιδιώξεις 
δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες του ελέγχου και σε άλλες βιομηχανικές ή εμπο
ρικές επιχειρήσεις.

β) Εσωτερικός έλεγχος

• Τήρηση λεπτομερών μητρώων υλικών (ενσωμάτων) παγίων στοιχείων και των 
αποσβέσεων αυτών ενημερωμένων δεόντως

■ Τήρηση επαρκών στοιχείων για τυχόν μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγορών παγί
ων, εκμισθώσεως ή μισθώσεως.

■ Οι τίτλοι ιδιοκτησίας φυλάσσονται καταλλήλως και ασφαλώς. Εξασφαλίζεται η με
ταγραφή τους στο αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο.

■ Περιοδικές απογραφές των υλικών πάγιων στοιχείων και συγκρίσεις με τα τηρού
μενα μητρώα.

■ Παρακολούθηση της ασφαλιστικής κάλυψης.
■ Εφαρμογή κανονισμού προμηθειών και συστήματος διακρίσεως των δαπανών 

βελτιώσεων από αυτές της συντήρησης.
■ Εφαρμογή συστήματος εγκρίσεως κάθε απόκτησης ή πώλησης ή διαγραφή ή εκ- 

μίσθωση υλικών (ενσώματων) παγίων στοιχείων.
■ Εφαρμογή προγράμματος και προϋπολογισμού επενδύσεων.
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Εκθέσεις απολογισμού

■ Περιοδική επιθεώρηση των εκτός εκμεταλλεύσεως παγίων στοιχείων και κατάρτιση 
σχετικών ενημερωτικών εκθέσεων προς το Δ.Σ.

■ Εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών παρακολούθησης εμπραγμάτων και άλλων 
βαρών.

■ Εφαρμογή κανονισμού ή οδηγιών σε πλειστηριασμούς και εκποιήσεις των παγίων.
■ Λεπτομερής έλεγχος των εσόδων, κερδών και ζημιών των παγίων ως και των α

ποσβέσεων αυτών
■ Έλεγχος της ορθότητας των μεθόδων αποτίμησης των παγίων στοιχείων, ιδιοχρη- 

σιμοποιουμένων, εκτός εκμετάλλευσης και από πλειστηριασμούς.

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

α) Εξωτερικός έλεγχος

Η σημαντικότερη αντικειμενική επιδίωξη του εξωτερικού ελεγκτή ως προς τους 
μεταβατικούς λογ/μους του ενεργητικού είναι η εξακρίβωση, ότι με τους λογ/μους αυ
τούς επιτυγχάνεται η προσαρμογή των λογιστικών δεδομένων προς αυτά της απο- 
γραφής, ώστε να ακολουθούνται οι λογιστικές αρχές της αυτοτέλειας των χρήσεων 
και της αντιπαράθεσης των εσόδων-εξόδων αυτής.

β) Εσωτερικός έλεγχος
Δεδομένου ότι οι μεταβατικοί λογαριασμοί δημιουργούνται, κατά κανόνα, στο 

τέλος κάθε χρήσης με σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων και εσόδων έτσι 
ώστε στα αποτελέσματα της χρήσης να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και έξοδα 
που πράγματι αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιδιώξεις 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, για τους λογαριασμούς αυτούς, εκτός από κά
ποιους αριθμητικούς και άλλους σχετικούς με τη χρονική οριοθέτηση εσόδων- εξό
δων υπολογισμούς.

Άλλα στοιχεία ενεργητικού

Είναι λογαριασμοί όπως οι παρακάτω:
■ Λογ/μοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
■ Παραγγελίες στο εξωτερικό
■ Χρεώστες διάφοροι
■ Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Παρακρατούμενοι και προκαταβλημένοι φόροι.

■ Απαιτήσεις από διαφορές επιτοκίων χορηγήσεων
■ Λοιπές απαιτήσεις
■ Επίδικες απαιτήσεις από φορολογικές υποθέσεις
■ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά μετόχων
■ Εγγυήσεις
■ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πώληση κινητών
■ Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πώληση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
■ Από χρηματοδοτήσεις για λογαριασμό τρίτων
■ Αποθέματα
■ Λογαριασμοί δοσολογικών καταστημάτων 

α) Εξωτερικός έλεγχος

Η βασικότερη αντικειμενική επιδίωξη του εξωτερικού ελεγκτή ως προς τα α
νωτέρω στοιχεία του ενεργητικού, είναι η εξακρίβωση της ύπαρξης των ανωτέρω α
παιτήσεων, η επιβεβαίωση του ύψους αυτών και η εξέταση της εισπραξιμότητας ή 
ρευστοποίησης αυτών. Επίσης επιδίωξη του ελεγκτή είναι και η ορθή απεικόνιση των 
στοιχείων αυτών του ενεργητικού στις οικονομικές καταστάσεις.

β) Εσωτερικός έλεγχος

Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ως προς 
τα «άλλα στοιχεία του ενεργητικού» πρέπει να αποβλέπουν στις παρακάτω εξασφα
λίσεις:
■ Η δημιουργία των ανωτέρω λογαριασμών να αντικατοπτρίζουν πραγματικές συ

ναλλαγές της Τράπεζας.
■ Η ρευστοποίηση των στοιχείων αυτών να παρακολουθούνται με επιμέλεια και να 

λαμβάνονται τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα.

Λοιπές Τραπεζικές Εργασίες και δραστηριότητες

Οι Τράπεζες πέραν των κυρίων εργασιών τους της συγκέντρωσης των απο
ταμιεύσεων και άλλων κεφαλαίων, της χορήγησης δανείων πάσης μορφής και των 
ιδίων τοποθετήσεων και επενδύσεων διενεργούν και άλλες εργασίες ή και αναπτύσ
σουν διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως είναι οι παρακάτω:
■ Εγγυητικές επιστολές
■ Εισαγωγές -Εξαγωγές
■ Επιταγές αξιών τρίτων
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■ Επιταγές και εντολές (Κίνηση Κεφαλαίων)
■ Εργασίες φύλαξης τίτλων
■ Ενοικιάσεις θυρίδων
■ Λοιπές μεσολαβητικές εργασίες
■ Διαχείριση ευσήμων Νομικών Προσώπων.

α) Εξωτερικός έλεγχος
Η γενικότερη αντικειμενική επιδίωξη του ελέγχου είναι η επαλήθευση των ε

σόδων που προκύπτουν από τις εργασίες αυτές, όπως και η ορθή απεικόνιση των 
αναλαμβανομένων υποχρεώσεων ή δημιουργούμενων απαιτήσεων της Τράπεζας 
χωρίς να παραβλέπεται η νομοθεσία που διέπει αυτές τις εργασίες.

β) Εσωτερικός έλεγχος

Σε κάθε κατηγορία εργασιών ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να εκτιμά, αν το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί με επιδίωξη την παροχή κάποιων βασικών 
εξασφαλίσεων, και ανάλογα να προσαρμόζει την έκταση και το βάθος του ελέγχου και 
αυτό γιατί δεν μπορούν να περιγραφούν κάποιες βασικές εξασφαλίσεις του συστήμα
τος εσωτερικού ελέγχου, που θα ισχύουν για όλες τις κατηγορίες εργασιών.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά Ιδρύματα

α) Αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου

Οι ουσιώδεις αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου σε ότι αφορά 
τις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα είναι οι εξής:
■ Τα δάνεια και υποχρεώσεις γενικότερα, όπως και τα έξοδα από τόκους να απεικο

νίζονται, σύμφωνα γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές.
■ Στις οικονομικές καταστάσεις να γίνονται οι αναγκαίες αποκαλύψεις για τα ανωτέ- 

ρων δάνεια και υποχρεώσεις
■ Οι λογαριασμοί των καταθέσεων να έχουν ταξινομηθεί και να παρουσιάζονται κα

τάλληλα στις οικονομικές καταστάσεις, και
■ Οι παραπάνω καταθέσεις και τα έξοδα από τόκους να απεικονίζονται σύμφωνα με 

τις γενικές παραδεγμένες λογιστικές αρχές.

β) Εσωτερικός έλεγχος

Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ως προς 
τις υποχρεώσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να αποβλέπουν στις ακόλου
θες βασικές εξασφαλίσεις.
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■ Τα ποσοτικά όρια και ο τύπος των δανείων που λαμβάνει η Τράπεζα να είναι προ
καθορισμένα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όρ
γανο.

■ Να γίνεται τακτικά αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο αρμόδιο εξουσιοδοτη
μένο όργανο για την κατάσταση των δανείων, που έχει λάβει η Τράπεζα.

■ Η τήρηση των αναλυτικών καθολικών των δανείων και η τακτική, τουλάχιστο κατά 
μήνα, λογιστική συμφωνία αυτών να γίνεται από διαφορετικά πρόσωπα, όπως 
διαφορετικό πρόσωπο να είναι αυτό που προετοιμάζει τα δικαιολογητικά πληρω
μής των δανείων και των εξόδων αυτών.

■ Να γίνεται καθημερινή συμφωνία των αναλυτικών καθολικών των καταθέσεων και 
να αποστέλλεται αντίγραφο του λογαριασμού στα πιστωτικά ιδρύματα που είναι 
καταθέτες.

■ Να υπάρχει επαρκής προστασία, και φύλαξη των φακέλων, των καρτελών, των 
παραστατικών καταθέσεων κ.λπ. και να εγκρίνονται από αρμόδιο προϊστάμενο τυ
χόν υπεραναλήψεις, επιστρεπτέες επιταγές.

Υποχρεώσεις προς τους πελάτες

α) Οι σημαντικότερες αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου για τις 
καταθέσεις είναι οι εξής:

■ Ορθή απεικόνιση των καταθέσεων και των εξόδων από τόκους αυτών, σύμφωνα 
με τις γενικά παραδειγμένες λογιστικές αρχές.

■ Κατάλληλη ταξινόμηση και παρουσίαση των λογαριασμών καταθέσεων στις οικο
νομικές καταστάσεις.

β) Εσωτερικός έλεγχος

Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ως προς
τις καταθέσεις, πρέπει να αποβλέπουν στις ακόλουθες βασικές εξασφαλίσεις:
■ Καθημερινή συμφωνία των αναλυτικών καθολικών με το Γενικό Καθολικό.
■ Έγκριση από αρμόδιο προϊστάμενο υπεραναλήψεων, επιστρεπτέων επιταγών 

κ.λπ.
■ Ύπαρξη επαρκούς προστασίας και φύλαξης των φακέλων, των καρτελών, των 

ακυρουμένων επιταγών, των παραστατικών καταθέσεων και των καρτελών υπο
δείγματος υπογραφών.

■ Τακτική αποστολή στους καταθέτες αντιγράφου λογ/μου τους.
■ Έλεγχος από αρμόδιο προϊστάμενο της ενεργοποίησης λογαριασμού καταθέσεων 

από χρόνου ακινήτου.
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■ Οι χρησιμοποιούμενες επιταγές πρέπει να είναι προαριθμημένες και να ελέγχεται 
επαρκώς η διαχείριση και κυρίως η χρησιμοποίηση αυτών από τους πελάτες.

■ Τα καθήκοντα των υπαλλήλων που απασχολούνται στις καταθέσεις πρέπει να εί
ναι κατάλληλα διαχωρισμένα, ώστε να υπάρχει αλληλοέλεγχος.

■ Οι λογαριασμοί καταθέσεων των υπαλλήλων πρέπει να επιθεωρούνται από αρμό
διο προϊστάμενο για τυχόν ασυνήθιστες συναλλαγές.

Υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχουν παραστατικοί τίτλοι 

α) Εξωτερικός έλεγχος
Οι αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου ως προς τις υποχρεώσεις 

για τις οποίες υπάρχουν παραστατικοί τίτλοι δεν διαφέρουν από αυτές των άλλων 
υποχρεώσεων από δάνεια και είναι οι εξής:
■ Ορθή απεικόνιση των υποχρεώσεων αυτών και των εξόδων από τόκους, σύμφω

να με τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές
■ Οι κατά νόμο αναγκαίες αποκαλύψεις για τις υποχρεώσεις αυτές στις οικονομικές 

καταστάσεις.

β) Εσωτερικός έλεγχος

Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ως προς 
τις υποχρεώσεις για τις οποίες υπάρχουν παραστατικοί τίτλοι, πρέπει να αποβλέπουν 
στις ακόλουθες βασικές εξασφαλίσεις.
■ Η έκδοση των δανείων πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από 

το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο αυτής.
■ Η τήρηση των λογαριασμών των δανείων, οι διαδικασίες εκδόσεων και πληρωμής 

των δανείων πρέπει να διαχωρίζονται κατάλληλα
■ Οι λογιστικές συμφωνίες των σχετικών λογαριασμών πρέπει να είναι τακτικές και 

να παρακολουθούνται από αρμόδιο προϊστάμενο
■ Να παρακολουθούνται τα αποθέματα των ακυκλοφόρητων ομολόγων λογιστικώς 

και διαχειριστικώς και να γίνεται περιοδικά απογραφή τους.
■ Τα εξοφλούμενα ομόλογα ή ομολογίες πρέπει να ακυρώνονται κατάλληλα.
■ Οι υπολογισμοί των τόκων να ελέγχονται και από άλλο πρόσωπο
■ Να ενημερώνεται τακτικά το Δ.Σ. για την κατάσταση των δανείων της Τράπεζας.

Λοιπά στοιχεία παθητικού

■ Μερίσματα και προμερίσματα πληρωτέα
■ Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών και συμμετοχών
■ Καταβολές μετόχων και διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξηση κεφαλαίου
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■ Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
■ Ασφαλιστικοί οργανισμοί
■ Προμηθευτές
■ Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
■ Οφειλόμενες αποδοχές προσωπικού
■ Δικαιούχοι αμοιβών
■ Ελληνικό Δημόσιο από εισπράξεις για λογαριασμό του
■ Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό ΝΠΔΔ και τρίτων
■ Τοκομερίδια πληρωτέα
■ Διάφορες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
■ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς μετόχους και διοικούντες

α) Εξωτερικός έλεγχος

Παρά το γεγονός ότι στον ανωτέρω τίτλο περιλαμβάνονται διαφορετικού πε
ριεχομένου λογαριασμοί, οι αντικειμενικές επιδιώξεις του εξωτερικού ελέγχου για τα 
λοιπά στοιχεία του παθητικού είναι οι εξής:
■ Ορθή απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις των λοιπών στοιχείων του παθητι

κού, σύμφωνα τις παραδεγμένες λογιστικές αρχές.
■ Αναγκαίες αποκαλύψεις για τα στοιχεία αυτά του παθητικού στις οικονομικές κα

ταστάσεις ή σε σημειώσεις αυτών.

β) Εσωτερικός έλεγχος
Οι επιδιώξεις ενός ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

αποβλέπουν στις ίδιες εξασφαλίσεις που περιγράψαμε στα παραπάνω κεφάλαια των 
υποχρεώσεων.

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
■ Έσοδα επομένων χρήσεων
■ Έξοδα χρήσεως πληρωτέα

α) Εξωτερικός έλεγχος

Η σημαντικότερη αντικειμενική επιδίωξη του εξωτερικού ελεγκτή ως προς τους 
μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού είναι η εξακρίβωση ότι με τους λογαρια
σμούς αυτούς επιτυγχάνεται η προσαρμογή των λογιστικών δεδομένων προς αυτά 
της απογραφής, ώστε να παρακολουθούνται οι λογιστικές αρχές της αυτοτέλειας των 
χρήσεων και της αντιπαράθεσης των εσόδων-εξόδων αυτής.
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β) Εσωτερικός έλεγχος

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί δημιουργούνται, κατά κανόνα στο τέλος της χρή- 
σεως, με σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων και εσόδων, ώστε στα αποτε
λέσματα χρήσεως να περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα και έξοδα που πράγματι αφο
ρούν τη συγκεκριμένη χρήση.

ΓΓ αυτό δε φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερες επιδιώξεις του συστήματος εσω
τερικού ελέγχου πέρα από τον έλεγχο κάποιων αριθμητικών και άλλων σχετικών με 
τη χρονική οριοθέτηση των εσόδων και εξόδων υπολογισμών.

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη

■ Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από υπηρεσία
■ Προβλέψεις για φορολογικές υποχρεώσεις
■ Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων γηπέδων
■ Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων
■ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
■ Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

α) Εξωτερικός έλεγχος

Ουσιαστικά αναφέρεται στην έρευνα για την ύπαρξη πιθανών ζημιών και στην 
εκτίμηση του μεγέθους αυτών. Η πρόβλεψη που σχηματίζεται με κράτηση ενός πο
σού σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης, αποβλέπει στην κάλυψη αυτής της 
ζημιάς ή των εξόδων ή ενδεχόμενης υποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού.

β) Εσωτερικός έλεγχος

■ Συστηματική παρακολούθηση των εκκρεμών δικών των αμφισβητήσεων ως προς 
τη φορολογία γενικότερα, των πιθανών υποχρεώσεων από οπισθογραφίσεις, εγ
γυήσεις ή άλλες δεσμεύσεις των πιθανών υποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων

■ Συστηματική εκτίμηση των επιχειρηματικών κινδύνων μεταξύ των οποίων οι απώ
λειες από επισφαλείς απαιτήσεις.

Αποτελέσματα χρήσεως

■ Γενικά τόκοι από έντοκα γραμμάτια, εξομοιούμενα έσοδα ομόλογα και ομολογικά 
δάνεια, έσοδα χορηγήσεων. Άλλοι τόκοι-έσοδα, απαιτήσεων καταθέσεων κ.λπ.

■ Έσοδα από τίτλους
■ Έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης
■ Έσοδα συμμετοχών
■ Έσοδα από προμήθειες (όλων των εργασιών της Τράπεζας)
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■ Έσοδα εκμετάλλευσης
■ Έσοδα παρεπομένων ασχολιών (παροχή υπηρεσιών σε τρίτους στο προσωπικό, 

ενοίκια γηπέδων, κτιρίων, μηχανημάτων κ.λπ)

α) Εξωτερικός έλεγχος

Τα κονδύλια του λογ/μου αποτελεσμάτων της χρήσης επαληθεύονται εύκολα, αν 
συσχετιστούν με τους αντίστοιχους λογ/μους του ισολογισμού, για το λόγο αυτό ακολου
θείται στην πράξη η τακτική της εξέτασης των λογαριασμών των εσόδων, εξόδων πα
ράλληλα και συγχρόνως με την εξέταση των λογαριασμών του Ισολογισμού.

Έξοδα

■ Τόκοι και προμήθειες έξοδα
■ Τόκοι καταθέσεων
■ Προμήθειες-έξοδα
■ Εισφορές Τραπεζών

Γενικά έξοδα διοικήσεως

■ Αποδοχές προσωπικού και επιβαρύνσεις
■ Άλλα έξοδα διοικήσεως (Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι- τέλη 

κλπ έξοδα)

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως

■ Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος
■ Χαρτόσημο μισθωμάτων
■ Δωρεές-Επιχορηγήσεις

α) Εξωτερικός έλεγχος

Ως προς τον έλεγχο των εξόδων, ως βασική αντικειμενική επιδίωξη, η αναζή
τηση αποδεικτική στοιχείων για την εφαρμογή της λογιστικής αρχής της αντιπαράθε
σης εξόδων-εσόδων. Επιδιώξεις των ελεγκτών είναι, εκτός από την αξιολόγηση του 
εσωτερικού ελέγχου, η εξέταση αν έχουν ταξινομηθεί σωστά οι δαπάνες και αν είναι 
λογικού ύψους σε σχέση με τις προβλέψεις και τις δαπάνες της προηγούμενης χρή- 
σης.

Αποτελέσματα χρηματοδοτικών πράξεων

■ Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
■ Ζημίες από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
■ Διαφορές (χρεωστικές) από πράξεις σε συνάλλαγμα
■ Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων και έσοδα από αυτές
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Έκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσματα

■ Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έκτακτα και ανόργανα έσοδα, έκτακτα κέρ
δη, έκτακτα και ανόργανα έξοδα, έκτακτες ζημίες)

■ Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων
■ Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
■ Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
■ Αποσβέσεων παγίων μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος

Αποτελέσματα χρήσεως και φόρος εισοδήματος

■ Λογαριασμοί τάξεως
■ Υποχρεώσεις από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεις
■ Εκχωρητές αξιών προς είσπραξη
■ Παραχωρητές εγγυήσεων προς κάλυψη απαιτήσεως
■ Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως

Ποιά είναι η εταιρεία

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης 
Ανώνυμη εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «ΟΛ.Θ.Α.Ε.» εκ μετατροπής του νομικού 
προσώπου Δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης».

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσ/νίκης. Η εταιρεία μπορεί για την ε
ξυπηρέτηση του σκοπού της, να ιδρύει ή να καταργεί υποκαταστήματα, πρακτορεία 
και γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με αποφάσεις του 
Διοικητικού της Συμβουλίου, που θα προσδιορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, 
τη διαδικασία και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

1. Σκοπός της Εταιρείας
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση του Λιμένος Θεσ

σαλονίκης, ή και άλλων λιμένων. Τα όρια της περιοχής του Λιμένος Θεσσαλονίκης, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελεύθερης ζώνης Θεσσαλονίκης, προσδιορίζονται 
από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται 
ιδίως:
α) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβα

τών από και προς το λιμένα.
β) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής, 
γ) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και 

κάθε άλλης εμπορικής, πετρελαϊκής και επιχειρηματικής, δραστηριότητας, συμπε-

102



ριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του 
σχεδιασμού και οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων, 

δ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει ανατεθεί νομίμως στον Οργανισμό Λιμένος 
Θεσ/νίκης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

2. Για την επίτευξη το σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί:
α) Να συνιστά με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου Θυγατρικές Εταιρείες 

και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την εκμε
τάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο Λιμένα Θεσσαλονίκης ή και 
άλλους λιμένες εντός ή εκτός της χώρας ή έχουν παρεμφερή με το δικό της σκο
πό και γενικά έχουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς 
της καθώς και συνεργάζεται με αυτές.

β) Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη 
και διεθνείς οργανισμούς ιδίως στον τομέα των μεταφορών, 

γ) Να φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτήν, 
δ) Να δημιουργεί κατάλληλη ερευνητική υποδομή και να εκπονεί πάσης φύσεως 

έρευνες και μελέτες για θέματα που άπτονται των σκοπών της εταιρείας, 
ε) Να συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την προώθηση των θεμάτων 

που άπτονται του σκοπού της εταιρείας, είτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, είτε σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο, 

στ) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
ζ) Να φροντίζει για την ανάπτυξη ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και μπορεί να παραταθεί ή 
να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ύψος των 30 τριάντα 
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (30.240.000) ή 10,5 δις περίπου, 
και το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες μετοχές 
ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3) η κάθε μία.

Όργανα της εταιρείας

1. Όργανα της εταιρείας είναι το όργανο Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση και οι 
Ελεγκτές

2. Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, β) Ο Διευθύ
νουν Σύμβουλος, γ) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και η θητεία του Διοικητικού Συμ
βουλίου είναι πενταετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται με την 
ίδια διαδικασία που ορίζονται ή εκλέγονται. Επτά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συ
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νέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και ο Διευθύνων Σύμβουλος. 
Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία. Ένα μέλος υποδεικνυόμενο από 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) που προέρχεται από φορείς σχετι
κούς με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και έναν εκπρόσωπο του Δήμου της έδρας 
της Εταιρείας.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας και διαμορφώνει τη στρατηγική 
και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, ενώ εποπτεύει ελέγχει και διαχειρίζεται 
την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, 
μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το 
νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει συναλ
λαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιό
γραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας, 

β. Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες επί 
κινητών ή ακινήτω τρίτων, ή αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια 
των απαιτήσεων της εταιρείας από τις ανωτέρω συναλλαγές, 

γ. Αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη 
και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία.

δ. Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο και το υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας.

ε. Καταρτίζει ή αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το υποβάλλει στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

στ. Προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσματος 
της Εταιρείας. Στο τέλος της χρήσης υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγη- 
σης των ανωτέρω αλλαγών.

ζ. Συντάσσει το Ετήσιο Δελτίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις αποφάσεις 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 

η. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας.
θ. Καταρτίζει μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην τακτική Γ ε

νική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες περι
λαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων-εξόδων, τον ισολογισμό, το λογαριασμό 
των αποτελεσμάτων χρήσης, την έκθεση πεπραγμένων καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.
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ι. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το 
νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο, 

ια. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όλα τα προς συζήτηση θέματα, 
ιβ. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών και τη συμμετοχή της εταιρείας 

σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, 
ιγ. Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

μελετών, κατασκευών έργων, καθώς και παροχής υπηρεσιών, 
ιδ. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, 

για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, 
ιε. Διαμορφώνει τη στρατηγική της εταιρείας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και ε

γκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με 
στόχο των ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και τη διεθνή 
αγορά.

ιστ. Αποφασίζει την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας σύμφωνα και με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιμολόγια της εταιρείας σύμφωνα με τους 
κανόνες της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη 
των κοινωνικών κριτηρίων.

ιζ. Συντάσσει τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας, και 
το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, ύστερα από γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, των υπαλλήλων και των λιμενεργατών και πρόταση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ικ. Εγκρίνει τον κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, 
ιθ. Αποφασίζει τους αναγκαίους για την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας κανονι

σμούς και τιμολόγια.
κ. Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

3. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή ορισμένων ε
ξουσιών και αρμοδιοτήτων, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέ
σεων και της περιουσίας του στον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Το Δ.Σ. προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ- 
ουσες διατάξεις.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε 
πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Διευθύνων Σύμβουλος

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλέγεται από τη 
Γεν. Συν/ση, προΤσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο της και
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λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη 
λειτουργία της εταιρείας των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και 
του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Έχει επίσης τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχουν ως πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος 

και οι Γενικοί Διευθυντές. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας. 
Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης είναι:
α) Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της ε

ταιρείας.
β) Η επίλυση σημαντικών προβλημάτων τρέχουσας διαχείρισης, 
γ) Η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχι του ορίου του χρημα

τικού ποσού που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, 
δ) Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί, 
ε) Η πρόταση στο Δ.Σ. για την έκδοση των αναγκαίων Κανονισμών και Τιμολογίων.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής 
και αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο 
νόμο ή στο καταστατικό. Η Γ ενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβού
λιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικώς μια φορά το χρόνο και μέσα σε 
έξι μήνες από το τέλος της Εταιρικής χρήσης. Συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε 
το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο.

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουάριου 
και λήγει των 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους κατά το κ.ν. 2190/1920 
ελεγκτές της επόμενης εταιρικής χρήσης από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών με ισά
ριθμους αναπληρωτές τους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστά
σεις, ήτοι ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», ο «πίνακας δια- 
θέσεως αποτελεσμάτων» και το παράρτημα, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική 
Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται α) από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια για θέ
ματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών υπηρεσία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη συνεδρίαση της Γ ενικής Συνέλευσης.
Η εταιρεία λύεται:
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α) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευ
σης των μετόχων της Εταιρείας έχει αποφασισθεί η παράταση του χρόνου διάρ
κειας της εταιρείας.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβου
λίου.

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Κεφάλαιο 5

Case study 
ΟΛΘ Α.Ε.

Εταιρική Διακυβέρνηση είναι σύστημα ρυθμίσεων ενός συνόλου σχέσεων με
ταξύ των Στελεχών, του Δ.Σ. και των «Συμμέτοχων» της επιχείρησης, με σκοπό την 
εξασφάλιση και αποδοτική χρησιμοποίηση παραγωγικών πόρων για μεγιστοποίηση 
της αξίας της επιχειρήσεως προς το συμφέρον των μετόχων και των υπολοίπων 
«συμμετοχών».

Προς επίτευξη αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται κατάλληλοι μηχανισμοί μέσω των οποίων:
■ Τίθενται οι στόχοι της επιχειρήσεως.
■ Καθορίζονται τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνονται οι τεθέντες στόχοι.
■ Παρακολουθούνται και ελέγχονται η απόδοση και εν γένει οι δραστηριότητες της 

επιχειρήσεως.
■ Εξασφαλίζεται η διαφάνεια των δρώμενων στην επιχείρηση.

Η Εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα το οποίο εξελίσσεται, ώστε να αντα- 
ποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές και κοινωνικές συνθήκες.

Αρχές Εταιρικής Διακυβερνήσεως είναι το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσ
σεται το Σύστημα Εταιρικής Διακυβερνήσεως.

Ως «Συμμέτοχος» ορίζεται το άτομο, η κοινωνική ομάδα ή ο οργανισμός που 
επηρεάζεται από, ή επηρεάζει τις δραστηριότητες της επιχειρήσεως. Ο όρος αποδίδε
ται και ως «ο έχων έννομο συμφέρον» στις δραστηριότητες της επιχειρήσεως».

Εισαγωγή

Η ΟΛΘ Α.Ε. προέκυψε από μετατροπή σε ανώνυμη εταιρεία του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονί
κης» (ΟΛΘ) η οποία συντελέσθηκε δυνάμει του Ν. 2688/1999 ΦΕΚ Α’ 40/1-3-1999. 
Ο Νόμος 2688/1999 ενσωματώνει το αρχικό καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και 
ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν το ειδικότερο θεσμικό καθεστώς υπό το οποίο λειτουρ
γεί η εταιρία, ενώ περιλαμβάνει και μεταβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με ζητήματα εκ
κρεμών δικών, εργατικά θέματα και θέματα κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού 
της.

Σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η 
διοίκηση και η εκμετάλλευση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ή και άλλης λιμένων.
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Ειδικότερα:

Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Το μετοχικό της 
κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο που πρέπει να το κατέ
χει σε ποσοστό τουλάχιστον 51% (αρθ. 6 καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε.).

Η αρμοδιότητα καθορισμού του πλήθους και της ονομαστικής αξίας των μετο
χών της ΟΛΘ Α.Ε. ανήκει κατ’ αρχήν στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη του 
τεκμηρίου αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γ.Σ. χωρίς τροπο
ποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης, με την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή 
του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα μειωθεί κάτω του 51%.

Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας περιλαμβάνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, 
τον Διευθύνονται Σύμβουλο και το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι νομοθετικά καθορισμένη, το ίδιο ισχύει και για το 
τρόπο επιλογής των μελών του καθώς και την αντικατάστασής τους.

Σε επίπεδο Δ.Σ. έχουν συσταθεί εποπτικές επιτροπές αποτελούμενες κυρίως 
από μη εκτελεστικά μέλη του, αποστολή των οποίων είναι να βοηθούν το Δ.Σ. στον 
έλεγχο των πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας της Εταιρίας για τη διασφάλιση της 
αντικειμενικότητας των πράξεων αυτών.

Η εταιρία μετετράπη σε Ανώνυμη εταιρία από Ν.Π.Δ.Δ την 1/6/1999 και πριν 
από αυτήν τη μετατροπή διέθετε τις βασικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.

Με το άρθρο 12 της απόφασης 5/204/14-11-2000 του Δ.Σ. κεφαλαιοαγοράς 
η διοίκηση της εταιρίας δημιούργησε θέση εσωτερικού ελεγκτή που αναφέρεται κα
τευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με το σύστημα αυτό πιστεύεται ότι εξασφαλίζεται:
■ Η αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των παραγωγικών πόρων της επιχείρησης, συ

μπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων που αντλούνται από το χρηματιστήριο.
■ Η παρακολούθηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της επι

χείρησης, με στόχο την προστασία των συμφερόντων πρωταρχικώς των μετόχων 
της, αλλά και όλων των ατόμων ή ομάδων που έχουν έννομο συμφέρον σχετιζό- 
μενο με τη δραστηριότητά της.

■ Η διαφάνεια στις ενέργειες της εταιρίας που μπορούν να επηρεάσουν την κρίση 
του επενδυτή σχετικώς με τη μετοχή της.

Περί Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατι
κού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 2892/2001 αποτελείται από 
έντεκα (11) μέλη η θητεία των οποίων είναι πενταετής.
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Ειδικότερα αποτελείται από: α) πέντε εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ 
των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, β) δύο εκπροσώπους των ερ
γαζομένων στην Εταιρία, που προέρχονται από τις δύο αντιπροσωπευτικότερες δευ
τεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις γ) ένα μέλος υποδεικνυόμενο από την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), δ) έναν εκπρόσωπο του δήμου της έ
δρας της εταιρίας και ε) δύο εκπροσώπους των μετόχων που εκλέγονται από τη Γ ενι
κή Συνέλευση.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς όμως να διασπάται η 
συνοχή του, συστάθηκε η ελεγκτική επιτροπή, όπου δύο μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν 
σ’ αυτή και μέλημα της οποίας είναι η διασφάλιση του αποτελεσματικού επιχειρησια
κού ελέγχου με την ικανοποιητική λειτουργία των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 
της εταιρίας.

Εσωτερικός Κανονισμός και Εσωτερικός Έλεγχος

Το οργανωτικό σχήμα αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας. Για 
κάθε οργανική θέση υπάρχει περιγραφή του αντικειμένου και του ρόλου θέσεως.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Εποπτεύεται από την ελεγκτική επιτροπή του Δ.Σ. και διευθύνεται από ανώ
τερο στέλεχος. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ελέγ
χων κατά τη διεξαγωγή των οποίων ακολουθεί διεθνείς πρακτικές.

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Να παρακολουθεί 
την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και 
της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρία, β) Να ενημερώνει εγγράφως μία φο
ρά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της ελεγκτικής επιτροπής 
του Δ.Σ. για τυχόν σημαντικά ευρήματα των διενεργηθέντων εσωτερικών ελέγχων, γ) 
Να παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

Εξωτερικοί Ελεγκτές

Αναγνωρισμένοι έγκυροι ελεγκτές (ΣΟΛ) με την έγκριση του Δ.Σ. πιστοποιούν 
τις οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις τις εταιρίας συντάσσονται 
σύμφωνα με νόμους και τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν.

Διαφάνεια

Η εταιρία πιστεύει ότι ο βαθμός διαφάνειας μιας επιχείρησης είναι πρώτιστο 
κριτήριο επιλογής της μετοχής της από το επενδυτικό κοινό. Συγχρόνως, έχει την πε
ποίθηση ότι δεν έχει να αποκρύψει τίποτα που να μπορεί να επηρεάσει την κρίση του
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επενδυτή για τη μετοχή της. Ως εκ τούτου, παρέχει εγκαίρως με σαφήνεια και συγ
χρόνως σε όλους τους ενδιαφερομένους το σύνολο των πληροφοριών που μπορούν 
να επηρεάζουν τον επενδυτή στις αποφάσεις του σχετικά με τη μετοχή της. ΓΓ αυτό η 
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα. Για διευ
κόλυνση των οικονομικών συναλλαγών των Μετόχων με την Εταιρία λειτουργεί γρα
φείο εξυπηρέτησης μετόχων.

Η υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων, επιμελείται της σύνταξης των Δελτίων 
Τύπου και των εντύπων της επιχείρησης φροντίζοντας να δημοσιοποιεί εγκαίρως και 
με σαφήνεια όλες τις σημαντικές για τους επενδυτές πληροφορίες.

Η εταιρία πληροφορεί εγκαίρως τους ενδιαφερομένους για τα αποτελέσματα 
χρήσης κάθε τριμήνου ως και για κάθε τι σημαντικό που σχετίζεται με τα εταιρικά 
πράγματα. Κατά τη διάρκεια του έτους, εκτός της ανά τριμήνου δημοσιεύσεις οικονο
μικών καταστάσεων συντάσσονται και διανέμονται Δελτία Τύπου και ενημερωτικά έ
ντυπα για κάθε σημαντικό εταιρικό γεγονός.

Η εταιρία καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες (Τύπος, Internet, e-mail) 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρύτητα και ενεργός συμμετοχή των επενδυτών στις 

Γενικές Συνελεύσεις, δημοσιοποιώντας εγκαίρως τις ημερομηνίες και τα θέματα αυ
τών. Πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, τίθεται στη διάθεση του κοινού Ετήσιο 
Δελτίο και Απολογισμός του έτους, όπου, εκτός των οικονομικών και λοιπών στοιχεί
ων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, περιέχεται και ευρύτατη αναφορά 

σε όλες τις δραστηριότητες (κοινωνικές), πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κ.τλ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η περίπτωση Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όπως εγκρίθηκε με την αριθ. απόφαση του Δ.Σ.

Α’. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο Εσωτερικός Έλεγχος που αποτελεί μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ε
λέγχου, καλύπτει μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Κινείται πέρα από τα όρια της διά
γνωσης ή του εντοπισμού λαθών ή παραλείψεων και φθάνει στη διασφάλιση της επί
τευξης στόχων, όπως στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των εταιρικών πό
ρων, στην αξιοπιστία της διοικητικής πληροφόρησης, στην ακεραιότητα της οικονομι
κής πληροφόρησης, στη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς κ.λ.π. καθώς και στη 
διασφάλιση πόρων.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή Εσωτερικού 
Ελέγχου, ο Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως :

Μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα 
που σχεδιάσθηκε για να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του Οργανι
σμού.

Βοηθά τον Οργανισμό να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του προσφέ- 
ροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και των 
διαδικασιών διοίκησης.

Β'. ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α., οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 12 της αριθ. 
5/204/14.11.2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια
γοράς «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων», να
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διαθέτει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο θα αποσκοπεί στη συνεχή παρακο
λούθηση της λειτουργίας της Εταιρίας και θα έχει την ευθύνη να ενημερώνει εγγρά
φους, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή του 
Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας.

Εκτός όμως από το ότι προβλέπεται ο Εσωτερικός Έλεγχος από τις πιο πάνω 
διατάξεις, το να υπάρχει ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση των διαδικασιών 
και λειτουργιών της Εταιρίας, είναι και πρακτική καλής διαχείρισης.

Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με την αριθ. 1042/7.11.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εγκρί- 
θηκε η σύσταση ανεξάρτητου Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απ' 
ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της, συνεργάζεται και ενημερώνει τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την πορεία του έργου του, 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όταν υφίσταται θέμα λήψης απόφασης από 
το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει άμεση πρόσβαση στην Επιτροπή Ελέγχου.

Δημιουργήθηκε για να βοηθά τη Διοίκηση της Εταιρίας στην αποτελεσματική 
άσκηση των καθηκόντων της με το να παρέχει αναλύσεις, εκτιμήσεις, προτάσεις, 
συμβουλές και πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας που ελέγχει.

Δ'. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Υποστηρίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο, προκειμένου :
1. Να λειτουργεί ως σύμβουλος της Διοίκησης, σύμφωνα με τις ελεγκτικές αρχές και 

διεθνή πρότυπα.
2. Να λειτουργεί αντικειμενικά και ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες που ελέγχει.
3. Να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της Εταιρί

ας, μέσω αναλύσεων, αξιολογήσεων και σχετικών εισηγήσεων.
4. Να λειτουργεί ως υπηρεσία παροχής βοήθειας σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής 

και λειτουργικής διάρθρωσης της Εταιρείας και στο ανθρώπινο δυναμικό που τα 
στελεχώνει.

5. Να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία, πόρους και εν γένει στοιχεία της εται
ρίας, που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου.

Ε'. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να παρέχει υπηρεσίες που είναι σύμ
φωνες με τις γενικά αποδεκτές προδιαγραφές ελέγχου.
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Κατά τη διαδικασία του ελέγχου δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η καλή λει
τουργία του Τμήματος που ελέγχεται.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του ελέγχου όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να 
δίνουν πληροφορίες και τα έγγραφα που κρίνει ο εσωτερικός ελεγκτής ότι είναι απα
ραίτητα για τον έλεγχο που διενεργεί.

Τα στοιχεία αυτά ο εσωτερικός ελεγκτής τα διαχειρίζεται με την ίδια επιμέλεια 
που τα διαχειρίζονται οι υπεύθυνοι υπάλληλοι.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται, εκτός 
αυτών που προβλέπονται από την αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφαση του Δ.Σ. της Ε
πιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και:

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος όλων των λειτουργιών και συναλλαγών της εταιρίας 
για να εξασφαλισθεί:

• Η συμφωνία με την εταιρική στρατηγική και τακτική, καθώς και τα επί μέρους 
προγράμματα της εταιρίας, τις διαδικασίες λειτουργίας, τους νόμους και κανονι
σμούς, καθώς και τους προληπτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν θε- 
σπισθεί για κάθε λειτουργία και συναλλαγή.

• Η αξιοπιστία και ακεραιότητα των οικονομικών και λειτουργικών πληροφοριών.

• Η σωστή και αποτελεσματική χρήση των πόρων.

• Η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για λειτουργίες και προγράμματα.

• Η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων από ποικίλα είδη απωλειών.
Τα αντιπροσωπευτικά δείγματα υπόκεινται σε αναθεωρήσεις σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή ελέγχου, για ελεγκτικούς σκοπούς.

Το μέγεθος των δειγμάτων πρέπει να βασίζεται στα επαγγελματικά ελεγκτικά 
πρότυπα και να δίνεται η πρέπουσα προσοχή στους παράγοντες κινδύνου που ε
μπλέκονται.

ΣΤ'. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου επικοινωνεί:

Εσωτερικά:

Με το Διοικητικό Συμβούλιο
- Με την Επιτροπή Ελέγχου
- Με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
- Με τον Δ/ντα Σύμβουλο
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Με τους Δ/ντές, τους Προϊσταμένους Τμημάτων και λοιπό προσωπικό που εργά
ζεται στην Εταιρία.

Εξωτερικά:
- Με τους εξωτερικούς ελεγκτές και εποπτικές αρχές
- Με τους ιδιώτες στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση εργασιών αρμοδιότητας της 

εταιρίας
- Με τρίτους, στους οποίους έχουν παραχωρηθεί πάσης φύσεως χώροι της εταιρί

ας
Με τους συναλλασσόμενους.

Ζ'. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί περιοδικά αξιολόγηση όλων 
των λειτουργικών μονάδων της εταιρίας, ώστε να αναγνωρισθούν περιοχές πιθανών 
κινδύνων.

Με βάση αυτήν την αξιολόγηση και ύστερα από συζήτηση με τη Διοίκηση 
(Δ/ντα Σύμβουλο-Πρόεδρο Δ.Σ.), ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
προτείνει ένα ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου.

Το πρόγραμμα αυτό συντάσσεται αρχές Δεκεμβρίου και υποβάλλεται για έ
γκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μετά την έγκρισή του καταρτίζεται αναλυτικό πρόγραμμα δράσης ανά ελε
γκτή, στους οποίους παρέχονται οδηγίες για τους επικείμενους ελέγχους.

Η'. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

α) Τακτικός έλεγχος

Έναο τυπικόο τακτικό€ έλεvyoc πεοιένει:
Ενημέρωση του Προϊσταμένου της λειτουργίας που πρόκειται να ελεγχθεί από τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

- Συζήτηση των ελεγκτών, κατά την έναρξη των ελέγχων, με τους ελεγχόμενους για 
το σκοπό του ελέγχου, ώστε να καταλάβουν τους λόγους για τις ερωτήσεις που 
τους γίνονται και να δώσουν ακριβείς απαντήσεις ή να υποδείξουν στον ελεγκτή 
το κατάλληλο πρόσωπο.
Μελέτη διαδικασιών, συλλογή στοιχείων - πληροφοριών που αφορούν το αντικεί
μενο ελέγχου

- Αξιολόγηση των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
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Παρακολούθηση της εξέλιξης του ελέγχου από τον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου και παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων.

- Επισήμανση αποκλίσεων-αδυναμιών, δυνατών σημείων του συστήματος και τεκ
μηρίωσης των επιπτώσεων στην Εταιρία.

- Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και πριν συνταχθεί η τελική έκθεση, αποστολή 
ενός αντιγράφου στον αρμόδιο του Τμήματος που ελέγχθηκε για σχόλια, ώστε να 
έχει την ευκαιρία να συμβάλλει πριν την τελική αναφορά ελέγχου.

- Υποβολή της τελικής έκθεσης στον Δ/ντα Σύμβουλο, Πρόεδρο Δ.Σ. και Επιτροπή 
Ελέγχου.
Συνάντηση μεταξύ Δ/ντος Συμβούλου, Προέδρου Δ.Σ., Δ/ντή της λειτουργίας που 
αφορά ο έλεγχος για συζήτηση του περιεχομένου της Έκθεσης.
Συζήτηση με τη Διοίκηση των αποκλίσεων και λήψη αποφάσεων για διορθωτικές 
παρεμβάσεις.
Παρακολούθηση για να εξασφαλισθεί ότι όλα τα θέματα που τέθηκαν στις αναφο
ρές ελέγχου και έγιναν αποδεκτά από τη Διοίκηση, αντιμετωπίζονται.

- Στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος/όφελος κάθε πιθανής πορείας λαμβά- 
νονται υπόψη.

β) Έκτακτος έλεγχος

- Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις, είτε με εντολή της Ε
πιτροπής Ελέγχου, είτε με εντολή της Διοίκησης.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η ενημέρωση του Προϊσταμένου της οργα
νικής μονάδας που πρόκειται να ελεγχθεί.

- Οι εκθέσεις από τους ελέγχους αυτούς συζητούνται μόνο με τη Διοίκηση- 
Επιτροπή Ελέγχου και Προϊστάμενο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Θ’. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Τριμηνιαίος - Εξαμηνιαίος - Ετήσιος

Στο τέλος κάθε τριμήνου, εξαμήνου και στο τέλος κάθε έτους, υποβάλλεται στο Διοι
κητικό Συμβούλιο απολογισμός του έργου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
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Ο Απολογισμός περιλαμβάνει:
- Αναφορά στο σύννομο του ελέγχου.
- Αξιολόγηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγηση και επισήμανση των αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγ

χου.
- Συζήτηση του απολογισμού δράσης μεταξύ του Δ/ντος Συμβούλου, Επιτροπής 

Ελέγχου και Προϊσταμένου Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

I'. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υπάλληλοι της εταιρίας που αναφέρονται στον
Προϊστάμενο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται σ' αυτό όπως προβλέπε-
ται από την απόφαση του Δ.Σ.

1. Οι κύριες αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγ
χου είναι:

■ Να συντάσσει το ετήσιο πλάνο ελέγχου.
■ Να προγραμματίζει και συντονίζει τις δραστηριότητες του Τμήματος.
■ Να παρακολουθεί και κατευθύνει τις εργασίες των ελεγκτών.
■ Να εκπαιδεύει τους ελεγκτές και γενικότερα να μεριμνά για την εκπαίδευσή τους.
■ Να καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Τμήματος.
■ Να επεξεργάζεται τις τελικές εκθέσεις των ελεγκτών και να τις υποβάλλει στη Διοί

κηση και Επιτροπή Ελέγχου.
■ Να συμμετέχει σε συμβούλια και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στην εταιρία.
■ Να συνεργάζεται με τη Διοίκηση και Διευθυντικά στελέχη κατά τη σύνταξη νέων ή 

αναπροσαρμογή παλαιών εγχειριδίων εσωτερικών διαδικασιών.
■ Να παρακολουθεί την εκτέλεση των διαδικασιών με στόχο την εξασφάλιση επαρ

κών δειγματοληπτικών στοιχείων και παρατηρήσεων.
■ Να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπους επίλυσης των εντοπισθέντων 

προβλημάτων στα πλαίσια των νομίμων διαδικασιών των πολιτικών της εταιρίας, 
τρόπων, βελτίωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου αλλά και τρόπου συνέχι
σης των ακολουθούμενων διαδικασιών.

■ Να συντάσσει τριμηνιαίους, εξαμηνιαίους και ετήσιους απολογισμούς τους οποίους 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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2. Τα κύρια καθήκοντα του ελεγκτή είναι:

■ Να συντάσσει πρόγραμμα ελέγχου και να το υποβάλλει στον Προϊστάμενο του 
Τμήματος για έγκριση.

■ Να θεσπίζει κριτήρια, μεθόδους και εργασία για την εκτέλεση της εργασίας του 
βασιζόμενος σε αναγνωρισμένες και δοκιμασμένες πρακτικές.

■ Να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης 
και τον Κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

■ Να συλλέγει, αναλύει, ερμηνεύει και τεκμηριώνει τις πληροφορίες για υποστήριξη 
των αποτελεσμάτων ελέγχου.

■ Να συντάσσει εκθέσεις τις οποίες υποβάλει στον Προϊστάμενο του Τμήματος για 
συζήτηση.

ΙΑ'. ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι έλεγχοι που θα διεξάγονται από τους εσωτερικούς ελεγκτές θα πραγματοποιούνται 
με γνώμονα τις αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, τις εντολές της 
Διοίκησης, τον Κώδικα επικοινωνίας και δεοντολογίας και τους κανόνες συμπεριφο
ράς που διέπουν τους εσωτερικούς ελεγκτές (Διεθνή και Ελληνικά πρότυπα).

ΙΒ'. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, έχει συγκροτηθεί 
και Ελεγκτική Επιτροπή του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ευρίσκεται σε διαρκή επαφή με το Τμήμα Εσωτερικού Ε
λέγχου της εταιρίας και φροντίζει ώστε να διασφαλίζονται οι άριστες εκείνες συνθήκες 
που είναι αναγκαίες για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου, όπως:
1. Πρόσβαση στο σύνολο της ηλεκτρονικής ή έντυπης πληροφορίας της εταιρείας,
2. Διαρκής εκπαίδευση σε νέα συστήματα και τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου,
3. Συγκρότηση ομάδων εργασίας αποτελούμενων από ειδικούς εντός και εκτός της 

εταιρείας για τη διερεύνηση ειδικών τεχνικών θεμάτων και
4. Εξασφάλιση εργασιακού status υψηλών προδιαγραφών για τους εσωτερικούς ελε

γκτές.
Το Τμήμα εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή. Μεταξύ των 

παραδοτέων του εσωτερικού ελέγχου στην Ελεγκτική Επιτροπή περιλαμβάνονται:

1. Χρονοδιάγραμμα διενέργειας ελέγχων στα διάφορα τμήματα της εταιρείας,

2. Αξιολόγηση της επάρκειας των συστημάτων ελέγχου,
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3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων διαδικασιών,

4. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών προς τους νόμους 
του κράτους, τις εντολές της ιεραρχίας και τις συστάσεις από προηγούμενη διενέρ
γεια ελέγχου,

5. Τήρηση βάσης δεδομένων με τους διενεργούμενους ελέγχους (Τόπος, χρόνος, 
άτομα, παρατηρήσεις, σχετικές αναφορές κ.τ.λ.),

6. Έκθεση για την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας,

7. Εκθέσεις ανεξάρτητων ελεγκτών για συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο,

8. Αναφορές και εκθέσεις προς την Ελεγκτική Επιτροπή και

9. Έλεγχος του περιεχομένου του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΤΟΝ ΟΛΘ.Α.Ε.)

Η διαδικασία ελέγχου, από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, την
έγκριση αυτού μέχρι και την υλοποίηση είναι μια από τις διαδικαστικές λειτουργίες του
εσωτερικού ελέγχου

1. Σύνταξη ετήσιου προγράμματος ελέγχου:

■ Ανάλυση περιοχών ανά δραστηριότητα και εκτίμηση του κινδύνου
■ Ιεράρχηση των περιοχών ανάλογα με το βαθμό κινδύνου
■ Εκτίμηση δυνατοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της Υ.Ε.Ε.
■ Κατάρτιση των επιμέρους προγραμμάτων ανά τμήμα-περιοχή-λειτουργία και βαθ

μό κινδύνου
■ Υποβολή του συνολικού προγράμματος στη Διοίκηση με πλήρη ανάλυση, ανά λει

τουργία, ανά μήνα ανά τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο, ετήσιο (Συνήθως Αρχές Δε
κέμβρη υποβάλλεται το πρόγραμμα).

■ Συζήτηση του προγράμματος, λήψη οδηγιών ελέγχου από τη Διοίκηση
■ Ολοκλήρωση του προγράμματος, υποβολή αυτού, και έγκριση από τη Διοίκηση
■ Κατάρτιση αναλυτικού μηνιαίου-τριμηνιαίου προγράμματος δράσης, ανά ελεγκτή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΟΥ

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ευδιάκριτα καθορισμένος
ώστε να:
■ Διευκολύνεται το έργο του
■ Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του
■ Είναι σαφή σε όλα τα κλιμάκια της εταιρίας οι αρμοδιότητες, όρια ευθύνης και υπο

χρεώσεις του.
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Μνημόνιο εσωτερικού ελέγχου

Θα πρέπει το μνημόνιο του εσωτερικού ελέγχου να:
■ Καθορίζει τη θέση του εσωτερικού ελέγχου μέσα στην επιχείρηση
■ Παρέχει στον εσωτερικό έλεγχο την απαιτούμενη πρόσβαση σε αρχεία, πόρους 

και εν γένει στοιχεία της εταιρίας που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια των ελέγ
χων.

■ Οριοθετεί το πεδίο στο οποίο λαμβάνει χώρα ο εσωτερικός έλεγχος

Επιτροπή ελέγχου

■ Είναι μια υπό-επιτροπή του Διοικητικού συμβουλίου
■ Ιδρύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
■ Παρέχει μια ανεξάρτητη εποπτεία:

- των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού
- της διαδικασίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

■ Η πλειοψηφία των μελών της πρέπει να έχουν μη εκτελεστικές αρμοδιότητες

Εργασίες της επιτροπής ελέγχου είναι:
1. Η ίδρυση της επιτροπής
2. Οι ετήσιες αναφορές, εκθέσεις, οικονομικές καταστάσεις
3. Αξιολόγηση του έργου της επιτροπής
Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου είναι:

■ Οι επαγγελματικές οργανώσεις και το ελληνικό Ινστιτούτο εσωτερικών ελεγκτών
■ Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

Η μεθοδολογία του εσωτερικού ελέγχου

Στάδια που ακολουθούμε για την κατάρτιση του μακροπρόθεσμου σχεδια- 
σμού ελέγχου
■ Σχεδιασμός ελέγχου
■ Συλλογή και ανάληψη πληροφοριών ελέγχου
■ Έκθεση ελέγχου
■ Ανασκόπηση της έκθεσης ελέγχου και συμφωνία των περιεχομένων της με τα 

διοικητικά στελέχη
■ Παρακολούθηση υλοποίησης συστάσεων και δεσμεύσεων της Διοίκησης 

Οτιδήποτε προκύπτει το αρχειοθετούμε καθώς και αντλούμε στοιχεία που μας α
φορούν από το αρχείο.

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ελέγχου

1. Αξιολόγηση και κατάταξη των κινδύνων
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2. Κατάρτιση μακροπρόθεσμου ελεγκτικού πλάνου (έως 3 έτη
3. Κατάρτιση βραχυπρόθεσμου ελεγκτικού πλάνου

1α. Αξιολόγηση και κατάταξη των κινδύνων
α. Καθορισμός κρίσιμων περιοχών και κινδύνων 
β. Καταγραφή στόχων 
γ. Αναγνώριση κινδύνων
δ. Καταγραφή υπαρχουσών δικλείδων ασφαλείας

- Προληπτικών
- Κατασταλτικών
- Διαρθρωτικών

ε. Εντοπισμός ελλιπών δικλείδων ασφαλείας και ελεγκτικών εξασφαλίσεων, 
στ. Σχεδιασμός ενεργειών που καταλήγουν στο μακροπρόθεσμο ελεγκτικό πλάνο 

Ο καθορισμός των κρίσιμων περιοχών καθώς και η καταγραφή των στόχων 
της εταιρείας γίνεται σε συνεργασία με την Διοίκηση της εταιρείας.

Αναγνώριση των κινδύνων. Ανάπτυξη πλαισίου κινδύνων

■ Στρατηγικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος του να κάνουμε τα «λάθος» πράγματα.
■ Λειτουργικός κίνδυνος ο κίνδυνος του να κάνουμε τα «σωστά» πράγματα με τον 

λάθος τρόπο.
■ Οικονομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος του να υποστούμε οικονομική ζημιά, να α

ποδεχθούμε μια ανεπιθύμητη υποχρέωση ή να μην εκμεταλλευτούμε μια οικονομι
κή ευκαιρία.

■ Κίνδυνος πληροφορικής. Ο κίνδυνος της παραγωγής ανακριβούς αναξιόπιστης και 
μη σχετικής πληροφόρησης και ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής τα οποία 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις επιχειρησιακές ανάγκες.
Η συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την αναγνώριση και αξιολόγηση 

των κινδύνων γίνεται μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.
■ Συνέντευξη ένας προς ένας
■ Ομαδικές συνετεύξεις/συζητήσεις

Ο κίνδυνος μπορεί ν’ αξιολογηθεί σαν:
- εγγενής
■ καθαρός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος ο οποίος «απομένει» εφόσον εφαρμοστούν 

όλες οι υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας.

Τα διεθνή πρότυπα για το θέμα της εκτίμησης των κινδύνων καθορίζουν γενικά 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
° τη φύση του κινδύνου
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■ την αναγνώριση των υπό έλεγχο περιοχών/ δραστηριοτήτων
■ τους παράγοντες που δημιουργούν κίνδυνο
■ τη διεξαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων αποτελούν τη βάση για την κατάρ
τιση τόσο του μακροπρόθεσμου όσο και του βραχυπρόθεσμου ελεγκτικού πλάνου.
■ Το ελεγκτικό πλάνο βοηθά τον εσωτερικό ελεγκτή.
■ Να οργανώσει κατάλληλα το έργο επιθεώρησης
■ Να προγραμματίσει το έργο του έχοντας διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους 

του έργου σε προσωπικά εκπαίδευση και τεχνογνωσία

Κατάρτιση μακροπρόθεσμου ελεγκτικού πλάνου

■ Έχει διάρκεια από 1-3 χρόνια
■ Καθορίζει τη στρατηγική του εσωτερικού ελέγχου για το χρονικό διάστημα που κα

λύπτει
■ Απαιτεί την έγκριση της Διοίκησης για να τεθεί σε εφαρμογή

Σε περίπτωση που καλύπτει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, είναι δυνατή 
η αναθεώρησή του σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν παράγοντες όπως:
■ Αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων
■ Αλλαγές στη δομή της εταιρείας
■ Επέκταση της εταιρείας σε νέους τομείς ή γεωγραφικές περιοχές
■ Αναβολές ήδη προγραμματισμένων ελέγχων

Κατάρτιση βραχυπρόθεσμου ελεγκτικού πλάνου

■ Καλύπτει περίοδο 12 μηνών ή μικρότερη
■ Απαιτεί επίσης την έγκριση της Διοίκησης για να τεθεί σε εφαρμογή 

Περιλαμβάνει τουλάχιστον:
■ τις περιοχές (έργα) επιθεώρησης και τη σειρά εκτέλεσής τους (προτεραιότητες)
■ μια γενική περιγραφή των στόχων του έργου επιθεώρησης
■ τον αριθμό των στελεχών του τομέα που συμμετέχουν σε κάθε έργο
■ το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των έργων επιθεώρησης

Για την οργάνωση του βραχυπρόθεσμου ελεγκτικού πλάνου θα πρέπει να λαμβά- 
νονται υπ’ όψιν
■ Η διαθεσιμότητα του προσωπικού του εσωτερικού ελέγχου (άδειες, εκπαίδευση 

κλπ).
■ Η διαθεσιμότητα του προσωπικού της ελεγχόμενης περιοχής
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■ Η ανάγκη για χρήση ειδικών γνώσεων ώστε να γίνεται έγκαιρος προγραμματισμός 
για την απόκτησή τους. Πρέπει ν’ αποφεύγεται ο έλεγχος περιοχών σε περιόδους.

■ Όπου υπάρχει ιδιαίτερος φόρτος εργασιών λόγω εποχικότητας
■ Όταν διεξάγεται παράλληλος έλεγχος από άλλο φορέα (π.χ. έλεγχος λογιστηρίου 

κατά την περίοδο κλεισίματος του ισολογισμού και παρουσίας των τακτικών ελε
γκτών)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αποτελεί την αναλυτική οργάνωση του κάθε ελεγκτικού έργου και περιλαμβάνει:
1. Καθορισμό στόχων και πεδίου ελέγχου
2. Συγκέντρωση πληροφοριών για την υπό έλεγχο περιοχή
3. Καθορισμός των πόρων που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή του ελέγχου
4. Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο έργο (ελεγκτές και ελεγχόμενοι)
5. Εξοικείωση με την υπό έλεγχο περιοχή (αναγνώριση κινδύνων, μηχανισμών ελέγ

χου, σχόλια από τους ελεγχόμενους κλπ) και καταγραφή του τρόπου λειτουργίας 
της. Καθορισμό πρωτοκόλλου κοινοποίησης των αποτελεσμάτων

6. Ανάπτυξη του προγράμματος ελέγχου

1. Καθορισμός στόχων και πεδίου ελέγχου

■ Διευκολύνει την ανάπτυξη των προγραμμάτων ελέγχου
■ Επιτρέπει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου
■ Διασφαλίζει ότι καλύπτονται όλες οι επιθυμητές περιοχές ελέγχου
■ Καθοδηγεί τους ελεγκτές με μικρότερη ελεγκτική εμπειρία αναφορικά με την διεξα

γωγή του ελέγχου

2. Η συγκέντρωση πληροφοριών για την υπό έλεγχο περιοχή, βοηθά τον ελε
γκτή στην καλύτερη προετοιμασία για την διεξαγωγή του ελέγχου και περι
λαμβάνει :

■ Στόχους της υπό έλεγχο περιοχής
■ Εγχειρίδια διαδικασιών για τις υπό έλεγχο λειτουργίες
■ Οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση της οργανωτικής μονάδας
■ Προϋπολογιστικά και απολογιστικά οικονομικά στοιχεία
■ Αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων
■ Αποτελέσματα ελέγχων άλλων φορέων (π.χ. εξωτερικών ελεγκτών)
■ Νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο που πιθανώς υπάρχει για τις δραστηριότητες 

της ελεγχόμενης περιοχής
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3. Καθορισμός των πόρων που είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή του ελέγχου
Οι πόροι μπορεί να είναι:

■ Ανθρωποημέρες εργασίας
■ Ειδικές γνώσεις (π.χ. τεχνικές, πληροφορικής κλπ)
■ Ειδικός εξοπλισμός (π.χ. ειδικό λογισμικό για την αναγνώριση και ανάλυση μεγά

λου όγκου δεδομένων)

4. Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο έργο (ελεγκτές και ελεγχόμενοι)

■ Διευκολύνει τη διεξαγωγή των ελεγκτικών έργων
■ Δημιουργεί κλίμα συνεργασίας με τους ελεγχόμενους
■ Βοηθά την ελεγκτική ομάδα να προγραμματίσει καλλίτερα και αποδοτικότερα την 

εργασία της

5. Εξοικείωση με την υπό έλεγχο περιοχή (αναγνώριση κινδύνων, μηχανισμών 
ελέγχου, σχόλια από τους ελεγχόμενους κλπ) και καταγραφή του τρόπου λειτουρ
γίας της.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό από τη διαδικασία της εκτίμησης των κινδύνων.
Η καταγραφή της διαδικασίας μπορεί να γίνει με τη μορφή κειμένου ή διαγραμμα- 

τικής απεικόνισης.

6. Ανάπτυξη του προγράμματος ελέγχου

■ Παρέχει μια γενική άποψη όλων των ελεγκτικών διαδικασιών οι οποίες θα εφαρ
μοστούν στην υπό έλεγχο περιοχή

■ Βοηθά στον έλεγχο ολοκλήρωσης των διαφόρων εργασιών και στην κατανομή των 
εργασιών μεταξύ των μελών της ελεγκτικής ομάδας

■ Αποτελεί αναλυτικό οδηγό εργασιών ο οποίος βοηθά τους ελεγκτές με μικρότερη 
εμπειρία να ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο τους.

■ Βοηθά τη διαδικασία επισκόπησης του ελεγκτικού έργου
■ Αποτελεί τεκμηρίωση για τη διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου

Καθορισμός πρωτοκόλλου κοινοποίησης των αποτελεσμάτων

■ Με ποιους θα συζητηθεί η έκθεση ελέγχου?
■ Πότε θα παραδοθεί;
■ Σε ποιους θα κοινοποιηθεί;
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Συλλογή πληροφοριών

Ο ελεγκτής πρέπει να συλλέξει τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη των στόχων του ελέγχου και την επαρκή τεκμηρίωση των ευρημάτων 
του. Χαρακτηριστικά πληροφορίας: επαρκής, ικανή, σχετική και χρήσιμη.

Φύλλα ελέγχου

Όλη η πληροφορία που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου πρέπει 
να αποτυπωθεί σε φύλλα ελέγχου
■ Τεκμηρίωση του ελέγχου
■ Υποστήριξη των ευρημάτων του ελέγχου
■ Διευκόλυνση της επισκόπησης από τρίτους
■ Αποτελεί τη βάση για τη διενέργεια έργων διασφάλισης ποιότητας του ελεγκτικού 

έργου
■ Αποτελούν υποστηρικτικό υλικό σε περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων, ασφαλι

στικών διεκδικήσεων κλπ.
■ Αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου

Είδη φύλλων ελέγχου

■ Μόνιμα
■ Τρέχοντα

Χαρακτηριστικά φύλλων ελέγχου

■ Επικεφαλίδα
■ Υπογραφή από ελεγκτή και υπεύθυνο
■ Επεξήγηση συμβόλων
■ Κωδικούς αναφοράς
■ Πηγές πληροφόρησης

Περιεχόμενα φύλλων ελέγχου

■ Στόχος του ελέγχου
■ Αναφορά σε συγκεκριμένο βήμα του προγράμματος ελέγχου
■ Εργασία που έγινε
■ Αποτελέσματα
■ Συμπεράσματα (αναφορά ή όχι στην έκθεση ελέγχου)

Σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα για το θέμα των φύλλων ελέγχου υπάρχει το 
πρότυπο 420 (SPIIA 420.01.05) και η ερμηνευτική εγκύκλιος 6 (SIAS 6) με τα οποία
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δίνονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το περιεχόμενο, προετοιμασία, επισκό
πηση και τη διαφύλαξη των φύλλων ελέγχου.

Οργάνωση φύλλων ελέγχου σε φακέλους

■ Καθιέρωση προτύπων για την οργάνωση των φακέλων του ελέγχου και διαχωρι
σμός ενοτήτων φακέλου

Ευρήματα / Διαπιστώσεις Ελέγχου

Αποτελούν τις περιπτώσεις εκείνες όπου σημειώθηκε:

1. Απόκλιση από τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας
2. Ο ελεγκτής είναι σε θέση να προβεί σε μια πρόταση βελτίωσης μιας υφιστάμενης 

διαδικασίας ή εισαγωγής κάποιου μηχανισμού ελέγχου
Πρέπει πάντα να αποτυπώνονται σε ειδικά φύλλα ελέγχου, τα σημειώματα ελέγ

χου τα οποία περιλαμβάνουν:
■ Κριτήριο. Τι έπρεπε να υπάρχει
■ Κατάσταση. Τι υπάρχει σήμερα
■ Αίτιο. Γιατί υπάρχει η διαφορά
■ Επίδραση. Πάνω στην εταιρία
■ Πρόταση. Αντιμετώπισης του προβλήματος
■ Άποψη υπεύθυνου της ελεγχόμενης περιοχής
■ Υπεύθυνος υλοποίησης
■ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Μετά την καταγραφή τους τα σημειώματα ελέγχου, πρέπει να συζητώνται με τους 
ελεγχόμενους
■ Διευκρίνιση σημείων τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα
■ Αποφυγή παρεξηγήσεων
■ Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας
■ Από κοινού συζήτηση για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης στο πρό

βλημα που εντοπίστηκε.
■ Συμφωνία με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε διευκολύνεται και 

να επιταχύνεται η διαδικασία υλοποίησης της πρότασης με στόχο την άρση του 
προβλήματος ή της αδυναμίας.

Έκθεση ελέγχου

Αποτελεί το «προϊόν» του ελέγχου και μέσο κοινοποίησης των αποτελεσμά
των του στους αρμόδιους αποδέκτες περιλαμβάνει:
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■ Σκοπό
■ Πεδίο ελέγχου
■ Αποτελέσματα
■ Συμπεράσματα
■ Παραρτήματα

Η έκθεση ελέγχου πρέπει να είναι:
■ Αντικειμενική
■ Ακριβής
■ Όσο συνοπτική χρειάζεται
■ Έγκαιρη
■ Εποικοδομητική
■ Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Διοίκησης και στις επιχειρησιακές ανάγκες 

Σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα, υπάρχει το 430 (SPIIA 430) και η ερμηνευτική
εγκύκλιος 2 και 11 με τα οποία αναφέρεται σε όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κά
νουν με την σύνταξη, έκδοση και κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου.

Συμφωνία έκθεσης ελέγχου με Διοικητικά στελέχη

■ Αποτελεί την τελευταία επιβεβαίωση πριν την οριστικοποίηση της έκθεσης και την 
αποστολή της στην Διοίκηση της εταιρίας.

■ Έχει σαν στόχο την αποφυγή «αιφνιδιασμών» που κλονίζουν το κλίμα εμπιστοσύ
νης και συνεργασίας

■ Αποτελεί μια ακόμα διαδικασία επισκόπησης του περιεχομένου της.

Παρακολούθηση υλοποίησης συστάσεων (follow up)

Αποτελεί από τα πιο σημαντικά βήματα του ελέγχου αφού έλεγχος και προτά
σεις χωρίς εφαρμογή και υλοποίηση είναι «κενό γράμμα»
■ Υλοποίηση
■ Χρόνος διεξαγωγής
■ Διαδικασία
■ Τεχνικές

Τα Διεθνή πρότυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων είναι 
μια υποχρεωτική διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο 440 (SPIIA 440) και την ερμη
νευτική εγκύκλιο 13 (SIAS 13).
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Ενημέρωση μοντέλου εκτίμησης κινδύνων και μακροπρόθεσμου ελεγκτικού 
πλάνου

Τα αποτελέσματα τόσο του ελέγχου όσο και της παρακολούθησης υλοποίησης 
των συστάσεων πρέπει να τροφοδοτούν :
1. Το μοντέλο εκτίμησης κινδύνων της εταιρείας
2. Το μακροπρόθεσμο ελεγκτικό της πλάνο
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ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

Θεσ/νίκη 
Αριθ......

2002

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Έλεγχος ταμείου

ΣΚΟΠΟΣ: Η τήρηση των διαδικασιών της ταμειακής διαχείρισης Α.Ε.
Είσπραξη εσόδων 
Πληρωμή δαπανών

Α 'ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων έτους 2002 από το Δ.Σ. και
σύμφωνα με το υπ’ αριθ........  πρόγραμμα ελεγκτικών εργασιών, ερεύνησα τις
διαδικασίες του Τμήματος ταμείου για όλη την ταμειακή διαχείριση της εταιρίας την 
είσπραξη των εσόδων της εταιρείας και την πληρωμή των δαπανών της, σύμφωνα 
με τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής και έκανα τους ελέγχους εκείνους 
που έκρινα απαραίτητους.

- Ειδικότερα ύστερα από σχετική συνεννόηση, συναντήθηκα με την Προϊσταμένη 
του Τμήματος και τους υπαλλήλους του Τμήματος που ασχολούνται με το συγκε
κριμένο αντικείμενο της είσπραξης των Εσόδων και της πληρωμής των δαπανών 
της εταιρίας

■ Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
- Τις συνεντεύξεις των υπαλλήλων (ΦΕ Ν° 1 -2)
- Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας κατά το μέρος που εξακολουθεί να ισχύει 

(Αποφ. Δ.Σ. Οργ. Με αριθ. (ΦΕ Ν° 3)

Έκανα έλεγχο των παρακάτω στοιχείων του Ταμείου:
■ Την «απόδειξη είσπραξης», είσπραξη των μετρητών (ΦΕ Ν° 5)
■ Την «απόδειξη είσπραξης» των μετρητών από ζυγιστικά (ΦΕ Ν° 6)
■ Την εξόφληση παρακαταθήκης (ΦΕ Ν° 7)
■ Το ΓΕΠ απόδειξη είσπραξης παρακαταθήκης (ΦΕ Ν° 8)
■ Την ΕΠΠ απόδειξη πληρωμής προμηθευτού που εκδίδεται από το Λογιστήριο της 

(ΦΕ Ν° 9)
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■ Την απόδειξη πληρωμής με το δελτίο κατάθεσης επιταγών στη Γενική Τράπεζα 
Ελλάδος (ΦΕ Ν° 10)

■ Την κατάσταση λογιστικών υπολοίπων τραπεζών και το κλείσιμο του Ταμείου της 
(ΦΕ Ν° 11 & 12).

■ Τη μισθοδοσία δώρου Πάσχα τακτικού προσωπικού και Προέδρου (ΦΕ Ν° 18)
■ Έκανα φυσική καταμέτρηση Ταμείου

Β'ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Διαπιστώθηκαν τα εξής:

α) Όσον αφορά τις εισπράξεις:

■ Από το Ταμείο εισπράττονται όλες οι κατηγορίες των τιμολογίων 1) Τ.Π.Υ. με 
Φ.Π.Α. και ατελή, 2) Containers, 3) Νερά-τηλέφωνα πλοίων, 4) Πλευριστικά, 
5) Κύτους (φορ/κά), τα οποία δίδονται από το τμήμα Εσόδων εις διπλούν. Το 
πρωτότυπο τιμολόγιο και το αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης που τυπώνεται 
από τον Η/Υ του Ταμείου δίδεται στον πελάτη και το Ταμείο κρατάει το αντίγραφο 
του τιμολογίου και την πρωτότυπη απόδειξη το οποίο μετά το κλείσιμο του ταμείου 
της ημέρας αποστέλλεται στο Λογιστήριο. Οι αποδείξεις είσπραξης αναγράφουν 
ποια τιμολόγια αφορούν.

■ Οι εισπράξεις των τιμολογίων γίνονται από άτομα εξουσιοδοτημένα (εκτός του τα
μείου), καταλήγουν όμως πάντα στο κεντρικό ταμείο με ανάλογο πινάκιο αφού ε
λεγχθούν από το τμήμα Επιθεώρησης Οικονομικού και καταχωρηθούν στον Η/Υ.

■ Εισπράξεις στο τμήμα του Ταμείου έχουμε ακόμη από:
- Παρακαταθήκες
- Ενοίκια
- Πρόστιμα από παράνομη στάθμευση
- ΙΚΑ (ασθένειες υπαλλήλων)

Αυτές πάντα γίνονται με το αντίστοιχο παραστατικό από το τμήμα Λογιστηρίου,
αντίγραφο του οποίου παραμένει στο Ταμείο της ημέρας.
■ Στις εισπράξεις της ημέρας δεχόμαστε και επιταγές (όχι μεταχρονολογημένες - 

ούτε ατομικές) τραπεζικές επ’ ονόματι της εταιρίας οι οποίες καταγράφονται στο 
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (ΔΚΕ), οπισθογραφούνται από τα αρμόδια ά
τομα και κατατίθενται την επόμενη ημέρα στη Γενική Τράπεζα για λογαριασμό της 
Εταιρείας (ΦΕ Ν° 10)

■ Υπάρχει πλήρης διαχωρισμός μεταξύ των εισπράξεων και των πληρωμών
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β) Όσον αφορά τις πληρωμές:

■ Οι πληρωμές διενεργούνται για συγκεκριμένους σκοπούς και από συγκεκριμένο 
αριθμό ατόμων (του Τμήματος Ταμείου)
Από το Τμήμα του Ταμείου γίνονται όλες οι πληρωμές είτε με εντολές είτε με ΧΕΠ 

πληρωμής, ως εξής:

- Όταν οι πληρωμές γίνονται με επιταγές, τηρείται η εξής διαδικασία:
α) οι επιταγές που εκδίδονται υπογράφονται αποκλειστικά από αρμόδια άτομα που 

τους έχει δοθεί δικαίωμα υπογραφής (Πρόεδρος, Δ/νων, Δ/ντής Οικονομικού, 
Προϊσταμ. Λογιστηρίου)

β) κάθε επιταγή έχει και την ανάλογη λογιστική καταχώρηση
γ) προβλέπεται η ύπαρξη πολλαπλών υπογραφών πάνω από ένα ορισμένο ποσό ως 

εξής:
- για επιταγές άνω των 8.000.000 υπογράφουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβου

λος και μονογράφουν ο Δ/ντής Οικονομικού και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
- για ποσά μικρότερα των 8.000.000 υπογράφουν ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Διευ

θυντής Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου
δ) όταν υπογράφονται είναι συμπληρωμένες με το ποσό και το όνομα του δικαιούχου, 
ε) η εντολή πληρωμής αναφέρει πιο ΧΕΠ θα εξοφληθεί με την επιταγή 
στ) κρατείται μπλοκ υπηρεσιακών σημειωμάτων στο οποίο φαίνεται η καταχώρηση 

των εκδιδομένων επιταγών με τον αύξοντα αριθμό τους σχόλια, ποσό και όνομα 
δικαιούχου και υπογράφεται από το Δ/ντή Οικονομικού και Προϊστάμενο του Τα
μείου (ΦΕ Ν° 16)

- Όταν οι πληρωμές γίνονται με μετρητά:
α) Οι εντολές πληρωμής που προέρχονται από το Λογιστήριο και αφορούν εξόφληση 

προμηθευτών κατά κύριο λόγο από αγορές υλικών, γίνονται με μετρητά από το 
Ταμείο ή με επιταγές ή καταθέσεις στην Τράπεζα στο όνομα του δικαιούχου (ΦΕ 
No 17).

β) Σ’ αυτές τις εντολές φαίνονται τα τιμολόγια τα οποία εξοφλούνται, ενώ ο ταμίας ε
πιβεβαιώνει την ταυτότητα του δικαιούχου στην απόδειξη πληρωμής και όταν το 
ποσό είναι πάνω από 1500 Ε ζητά και επισυνάπτονται οι ανάλογες φορολογικές 
και ασφαλιστικές ενημερότητες (ΦΕ No 9) 

γ) Ο ταμίας θέτει το «εξοφλήθει» στα τιμολόγια που εισπράττει 
δ) Προκαταβολές χωρίς την αντίστοιχη λογιστική καταχώρηση δεν δίνονται. Σε περί

πτωση που από τις συμβάσεις έργων προβλέπονται προκαταβολές, ο αρμόδιος 
υπάλληλος του Λογιστηρίου συντάσσει κατάσταση εις διπλούν με το ποσό της

131



προκαταβολής που υπογράφεται από τη Δ/ντρια Οικονομικού και την Προϊσταμένη 
του Λογιστηρίου και δίδεται εντολή πληρωμής έναντι λογαριασμού πιστοποίησης. 
Ένα αντίγραφο αποστέλλεται στο Ταμείο και ένα κρατείται στο Λογιστήριο (ΦΕ No 
19).

Εντολές πληρωμής έχουμε και από επιστροφές παρακαταθηκών κατά τον 
συμψηφισμό των τιμολογίων (ΦΕ No 7).

Οι πληρωμές των υποχρεώσεων του Οργανισμού ως προς τα διάφορα Τα
μεία (ΙΚΑ, δημόσιο, εφορία κλπ) γίνονται από το Ταμείο είτε με επιταγή, είτε με μετρη
τά κατόπιν εντολής του Λογιστηρίου στις ανάλογες τακτές ημερομηνίες. Για το λόγο 
αυτό συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο κατάσταση πληρωμών στα διάφορα 
ταμεία που υπογράφεται από τον Δ/ντή Οικονομικού και την Προϊσταμένη Λογιστηρί
ου. Ένα αντίγραφο πάει στο Ταμείο και ένα παραμένει στο Λογιστήριο (ΦΕ Ν° 29).

Γ ια το ΧΕΠ μισθοδοσίας (όπως η διαδικασία περιγράφεται στο ΦΕ Ν° 2), κα
ταθέτει με εντολή Λογιστηρίου, εντολή πληρωμής μισθοδοσίας (ΕΠΜ) στην Τράπεζα 
την συγκεκριμένη ημερομηνία. Υπήρχαν οι ανάλογες εγκρίσεις όπως αυτές ορίζονται 
από τον Κανονισμό Λειτουργίας και τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία συνημμένα 
(που παρέμειναν στο Λογιστήριο) (ΦΕ Ν° 18).

Σημείωση: η πληρωμή μιας κατηγορίας εργατών δεν γίνεται μέσω Τραπέζης αλλά 
με απ’ ευθείας ρευστό από το Ταμείο. Επίσης μ’ αυτόν τον τρόπο πλη
ρώνονται και οι μαθητές ΟΑΕΔ, ΤΕΙ και συμβασιούχοι ορισμένου χρό
νου.

Με το Δελτίο Κατάθεσης Μετρητών (ΔΚΜ) κατατίθενται τα μετρητά στην Τρά
πεζα, οπότε κρίνει ότι είναι απαραίτητο ο Προϊστάμενος του Ταμείου, με ειδικό υπάλ
ληλο Security της Τραπέζης ο οποίος τα παραλαμβάνει από το Ταμείο της Εταιρίας 
(ΦΕ Ν° 15).

Τα μετρητά που παραμένουν στο Ταμείο είναι τόσο όσα κρίνονται από τον 
Προϊστάμενο του Ταμείου απαραίτητα για να καλύπτουν τις τρέχουσες καθημερινές 
ανάγκες. Υπάρχει επίσης ένα στάνταρ αριθμός κερμάτων και τηλεφωνικών καρτών. 
Όλα αυτά φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτια στον χώρο του Ταμείου (όχι εντοιχισμένα) 
όπου υπάρχει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με το Τμήμα Φύλαξης και τα γρα
φεία της Εταιρίας Security. Τον συνδυασμό γνωρίζουν οι υπάλληλοι του Τμήματος 
Ταμείου μόνο. Τέλος το δωμάτιο του Ταμείου περικλείεται με τζάμια Security.

Όλες οι παραπάνω κινήσεις (είσπραξης και πληρωμής) καταγράφονται στην 
«καρτέλα λογαριασμού Γενικού Καθολικού για το λογαριασμό 38.00.00.000 «κεντρικό
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ταμείο Μετρητά» (ΦΕ Ν° 12), το οποίο αφού συμφωνηθεί, παραδίδεται καθημερινώς 
στο Τμήμα Λογιστηρίου με όλα τα συνημμένα και κρατά ένα αντίγραφο το Ταμείο
- Οι Διαχειριστές των χρημάτων (όλοι οι Ταμίες) δεν είναι λογιστές. Δεν τηρούν λο

γιστικά βιβλία, εκτελούν εντολές του Λογιστηρίου δεν έχει πρόσβαση στο Ταμείο.
- Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους κλείνεται η ταμειακή διαχείριση και συντάσσεται 

σχετική πράξη την οποία υπογράφουν τα μέλη της Επιτροπής που ορίζεται με α
πόφαση Δ/ντος Συμβούλου (ΦΕ Ν° 13).

- Επίσης κάθε τρίμηνο διενεργείται έλεγχος διαθεσίμων στο κεντρικό Ταμείο, και ι
σοζυγίων των λογαριασμών των υπολόγων από Επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση Δ/ντος Συμβούλου (ΦΕ Ν° 14).

Γ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά τη φυσική απογραφή, η γενική εικόνα του Ταμείου είναι καλή.
- Το ταμείο κλείνει καθημερινά σε πλήρη συμφωνία με το Λογιστήριο
- Καταχωρούνται όλες οι αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής
- Μια συναλλαγή διακινείται μέσω πολλών τμημάτων (Εξόδων, Προμηθειών, Λογι

στηρίου και Ταμείου) και όχι από ένα άτομο.
- Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν είναι ελάχιστες και δικαιολογημένες (Εκκρεμούν 

κάποιες πληρωμές από χειρόγραφες καταστάσεις γιατί λείπουν οι αντίστοιχοι δι
καιούχοι). Επίσης παρατηρήθηκε ότι στις εντολές πληρωμής δεν υπάρχουν οι 
απαραίτητες υπογραφές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό. Επειδή η έκδοση 
της εντολής γίνεται από το Λογιστήριο, ολοκληρωμένη πρόταση θα γίνει στην Α
ναλυτική Έκθεση του Τμήματος Λογιστηρίου.

- Λειτουργούν πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας (διπλές εγγραφές, πολλαπλές υπο
γραφές, τραπεζικές επιταγές, συστήματα ασφαλείας κλπ)

- Δεν παρατηρήθηκαν παρατυπίες στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ελέγ
ξαμε και όλα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις και τους νόμους.
Από τον Έλεγχο προέκυψε ότι το Τμήμα λειτουργεί ομαλά και έχει τις απαραίτητες 
ασφαλιστικές δικλείδες σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα

- Οι υπάλληλοι του τμήματος συνεργάσθηκαν άψογα μαζί μας και μας παρείχαν 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ελεγκτικό μας έργο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

1. Η χειρόγραφη έκδοση των 
τιμολογίων

2. Αργοπορία στην εξόφληση 
των τιμολογίων

3. 'Ελλειψη μηχανοργάνωσης

4. Δυσκολίες στην είσπραξη 
των δικαιωμάτων και ικανός 
αριθμός ανεξόφλητων τιμολο
γίων

5. Οι διατάξεις του Τιμολογίου 
πολύπλοκες

6. Γενική η διατύπωση των 
παρ.1 και 6 του άρθρου 4 του 
Τιμολογίου Είσπραξης Δικαι
ωμάτων της εταιρίας που α
φορούν:

α) στην κατά προσέγγιση εί
σπραξη παρακαταθήκης και

β) στην τακτοποίηση του χρέους 
από τους οφειλέτες σε εύλογο 
χρονικό διάστημα

7. Ύπαρξη χρεωστικών υπολοί
πων από παρακαταθήκες

Η μηχανογραφημένη έκδοση αυτών 
εφόσον βέβαια μηχανογραφηθούν και 
οι λοιπές εργασίες που εμπλέκονται 
στις διαδικασίες έκδοση.
Τα τιμολόγια φορτοεκφόρτωσης Ε/Κ 
να εκδίδονται και εισπράττονται από 
το Τμήμα Σταθ. Εμπορευματοκιβω
τίων. Στο ίδιο Τμήμα να γίνεται και η 
κατάθεση της σχετικής παρακατα
θήκης
Μηχανοργάνωση των λειτουργιών του 
Τμήματος
Για οποιαδήποτε παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών ή χρήση λιμενικών χώρων 
να καταθίθεται εγγύηση 
Τα αρμόδια Τμήματα για την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών να ελέγχουν 
προ ή και κατά πι διάρκεια της χρήσης 
εάν οι χρήστες έχουν τακτοποιήσει τις 
οφειλές τους προς την εταιρία 
Απλούστευση διατάξεων τιμολογίου

α) Προσδιορισμός της κατά προσέγ
γιση είσπραξης παρακαταθήκης σε 
ποσοστό πάνω από το οφειλόμενο 
χρέος

β) Προσδιορισμός του εύλογου χρονι
κού διαστήματος για να ενημερώ
νουν ταχύτερα οι υπάλληλοί του, 
οφειλέτες
Σωστά και λεπτομερή υπηρεσιακά 
σημειώματα από τα αρμόδια τμήμα
τα για τις σχετικές χρεώσεις
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ : κ.................... Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο
ΑΠΟ : Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Αθήνα, 24.4.2001

Κατόπιν εντολής σας, προβήκαμε στον Έλεγχο των Αποθεμάτων του θ' 
τριμήνου 2001.

Η Έκθεση γωρίζεται οε δύο ιιέοη

1. Στα συνοπτικά σχόλια του Ελέγχου.

Ζ Στην αναλυτική τεκμηρίωση των σχολίων αυτών, 
καθώς σε διαπτστώσεις-σχόλια-προτάσεις.

Διευθυντής Υ.Ε.Ε.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

α. σκοπός του Ελέγχου 
β. διαπιστώσεις 
γ. προτάσεις-απόψεις

2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

α. αναφορά στο σκοπό του Ελέγχου 
β. διαπιστώσεις από τη διενέργεια 

του Ελέγχου
γ. προτάσεις-απόψεις για την επίλυση 

των αδυναμιών 
δ. φύλλα εργασίας
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

No....

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2001

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Κατόπιν εντολής σας, προβήκαμε σε δειγματοληπτικό Έλεγχο των 
αποθεμάτων υλών και υλικών του o' τριμήνου του 2001.

Σκοπός του Ελέγχου είναι να διαπιστωθεί το κατά πόσο εφαρμόζονται οι 
διαδικασίες, αν εφαρμόζεται η πολιτική των αποθεμάτων και αν γίνεται 
σωστή διαχείριση αυτών.

Κατά τον Έλενγο διαπιστώθηκε...

1.................
2..................
3 .................
4 .............

Στα συνοπτικά σχόλια δίδεται η περίληψη των σπουδαιότερων 
ευρημάτων με ανάλογη παραπομπή στα αναλυτικά σχόλια (αναλ. σχολ. 
σελ....).
Επίσης γίνεται σύντομη αναφορά στην αποδοχή ή όχι των σχολίων και 
των προτάσεων από τους Ελεγχόμενους.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προτάσεις

Για τις mo πάνω διαπιστώσεις άποψη της Υ.Ε.Ε είναι:
α..............................................................
Ρ....................................................

Οι προτάσεις είναι σύντομες με νόημα και περιεχόμενο και μεταφέροντάι
αυτούσιες από τα αναλυτικά σχόλια.

Κλείσιιιο της Έκθεσης

Κατά το κλείσιμο της Έκθεσης ακολουθείται η mo κάτω διαδικασία:

α σύντομο σχόλιο φιλοφρόνησης στους ελεγχόμενους 
(ονόματα) που βοήθησαν πράγματι τον Έλεγχο.

β. γίνεται αναφορά των ατόμων με τα οποία 
συζητήθηκε η Έκθεση

γ. επίσης, αναφορά γίνεται και στους Ελεγκτές 
που διενήργησαν τον Έλεγχο............

δ. τέλος, γίνεται αναφορά στη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί για την συζήτηση της Έκθεσης

Παραχαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Διευθυντής Υ.Ε.Ε.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2001

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Κατόπιν εντολής σας, προβήκσμε οε δειγματοληπτικό Έλεγχο των αποθεμάτων 
υλών και υλικών του σ' τριμήνου του 2001.

Σκοπός του Ελέγχου είναι να διαπιστωθεί το κατά πόσο εφαρμόζονται οι 
διαδικασίες, αν εφαρμόζεται η πολιτική των αποθεμάτων και αν γίνεται σωστή 
διαχείριση αυτών.

Κατά τον Έλενγο διαπιστώθηκε...

1...............................
2............................
3 ...................................
4 ..................................

Στα αναλυτικά σχόλια γίνεται πλήρη αναφορά και με κάθε λεπτομέρεια στα 
ευρήματα του Ελέγχου με ανάλογη Παραπομπή στα φύλλα εργασίας (φυλ. εργ. 
αελ........).
Επίσης γίνεται σύντομη αναφορά στην αποδοχή ή όχι των σχολίων και των 
προτάσεων από τους Ελεγχόμενους.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προτάσεις

Για τις mo πάνω διαπιστώσεις άποψη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (Υ.Ε.Ε) 
είναι:

Ρ

Οι προτάσεις είναι σύντομες με νόημα και περιεχόμενο και μεταφέρονται αυτούσιες 
στα συνοπτικά σχόλια.

Κλείσιιιο της Έκθεσης

Κατά το κλείσιμο της Έκθεσης ακολουθείται η mo κάτω διαδικασία, η οποία 
και μ εισφέρεται αυτούσια στα συνοπτικά σχόλια:

α. σύντομο σχόλιο φιλοφρόνησης στους ελεγχόμενους (ονόματα που βοήθησαν 
πράγμα στον Έλεγχο.

β. γίνεται αναφορά των ατόμων με τα οποία συζητήθηκε η Έκθεση.

γ. επίσης, αναφορά γίνεται και στους Ελεγκτές που διενήργησαν τον Έλεγχο

δ. τέλος, γίνεται αναφορά στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη συζήτηση της 
Έκθεσης.

Παρακαλσύμε για της δικές σας ενέργειες

Ο Διευθυντής Υ.Ε.Ε
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ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θεσσαλονίκη 
Αριθ. πρωτ...

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Α' Έλεγχοι που διενεργήθηκαν
Σύμφωνα με τις δυνατότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου το α' εξάμηνο 

του 2002 διενεργήθηκαν 14 έλεγχοι με αντικείμενο τις παρακάτω περιοχές:
1. Τα τιμολόγια που εκδίδονται για την είσπραξη των δικαιωμάτων της Εταιρείας 

(5 εκθέσεις)
2. Την πυρασφάλεια των εγκαταστάσεων της εταιρίας
3. Τις διαδικασίες που αφορούν μισθολογικά θέματα του υπαλληλικού προσωπι

κού, καθώς και των καταστάσεων πληρωμής διαφόρων δαπανών και οφειλών.
4. Τις διαδικασίες υδροδότησης πλοίων και παροχής νερού σε τρίτους, καθώς και 

της κατάστασης των υδρομέτρων, υδροστομίων και βρυσών που βρίσκονται 
στο λιμενικό χώρο.

5. Τις διαδικασίες λειτουργίας του συγκροτήματος ΣΙΛΟ και τεχνική υποστήριξη 
αυτού (2 εκθέσεις)

6. Τους λογαριασμούς χρέωσης της Ε.Υ.Α.Θ. για κατανάλωση νερού από τις Υ
πηρεσίες της Εταιρίας και τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, που βρίσκονται στο 
Χώρο

7. Τις διαδικασίες του Τμήματος Φύλαξης που αφορούν στα εισερχόμενα, εξερχό- 
μενα εμπορεύματα, φύλαξη εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, εμπορευμάτων από 
διάφορους κινδύνου

8. Την είσπραξη εσόδων, πληρωμή δαπανών

Β' Γενικά συμπεράσματα

1. Η έλλειψη μηχανογράφησης στην έκδοση των τιμολογίων είσπραξης δικαιωμά
των, η πολυπλοκότητα των διατάξεων του Τιμολογίου Είσπραξης Δικαιωμάτων, 
οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν σε κάποιες κατηγορίες τιμολογίων (φορ
τοεκφόρτωση Ε/Κ με γερανογέφυρα και παροχή νερού σε Α/Π και τρίτους), κα
θώς και η μη κατάθεση εγγύησης για παροχή κάποιων λιμενικών υπηρεσιών 
(όπως τέλη παραβολής και προσορμίσεως, παραχώρηση χρήσης υπαίθριων και 
στεγασμένων χώρων), εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της διαδικα-
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αίας αυτής και την έγκαιρη είσπραξη των δικαιωμάτων (φορτοεκφόρτωση Ε/Κ 
με γερανογέφυρα, παροχή νερού σε τρίτους, τέλη παραβολής και προσόρμι- 

σης).
2. Η έλλειψη κανονισμού πυρασφάλειας, πυροσβεστήρων και βοηθητικών μέσων 

πυρόσβεσης θα εμποδίσουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταστολή 
τυχόν πυρκαϊών.

3. Η έλλειψη νέου κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας που να α- 
νταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μετά τη μετατροπή της 
εταιρίας σε Α.Ε. δημιουργεί αμφιβολίες στους υπαλλήλους για το ποιες είναι οι 
αρμοδιότητές τους. Αυτό έχει επίπτωση στην αποτελεσματικότητα της λειτουργί
ας όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού.

4. Η κατάσταση των υδροστομίων που δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, οι 
διαρροές και το ότι πολλά υδροστόμια είναι χωρίς καπάκι και χωρίς ασφάλεια 
εγκυμονεί κινδύνους για κλοπή νερού από τρίτους.

5. Ο εξοπλισμός του συγκροτήματος ΣΙΛΟ που είναι παλαιός τεχνολογίας, (απαι
τείται η αλλαγή τουλάχιστον της πλάστιγγας πυλώνα), η συνεργασία του τεχνι
κού προσωπικού με το διαχειριστή που δε βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο, 
λόγω απασχόλησης αυτών και με άλλα καθήκοντα, η έλλειψη μόνιμου διαχειρι
στή, καθώς και η έλλειψη συντήρησης εμποδίζουν την καλή λειτουργία του συ
γκροτήματος

6. Η χαλαρότητα ελέγχου στους λογαριασμούς της Ε.Υ.Α.Θ. λόγω φόρτου εργασί
ας του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται 
αδυναμίες στη διασφάλιση των πόρων της Εταιρείας.

Γ' Προτάσεις

Οι προτάσεις του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου αποσκοπούν στην αποτελε
σματική λειτουργία των διαδικασιών που ελέγχθηκαν, στη διασφάλιση των περιου
σιακών στοιχείων και ανθρώπινου δυναμικού από πυρκαϊά και διασφάλιση των πό
ρων της εταιρίας.

Δ' Συζήτηση με τη Διοίκηση και λήψη αποφάσεων

Οι αδυναμίες και τα προβλήματα που καταγράφηκαν στις εκθέσεις του Τμήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου με α/α/1 έως 6 συζητήθηκαν στις συσκέψεις των Δ/ντών. Επι
συνάπτονται τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

Οι λοιπές εκθέσεις δεν συζητήθηκαν ακόμη.
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