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ΠΡΟΛΟΓΟ
Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν, νη επηρεηξήζεηο έξρνληαη αληηκέησπεο κε πξνθιήζεηο αιιά θαη
κε επθαηξίεο, θαζψο ε παγθφζκηα νηθνλνκία δέρεηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο
χθεζεο. ηαδηαθά, έρνπλ αξρίζεη λα κπαίλνπλ πιένλ νη βάζεηο γηα έλα πην ζηαζεξφ θαη
αζθαιέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα δηαζθαιίδεη βηψζηκε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε.
Όκσο, εθηφο απφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη
απνιχησο αλαγθαίν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνρσξήζνπλ ζε αλαδηνξγάλσζε ηνπ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο πξνθιήζεηο
ζην επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη κε ηηο αιιαγέο
πνπ ζπληεινχληαη ιφγσ ηεο χθεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη αλαγθαίν λα
δηακνξθσζεί έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο ζε θάζε επηρείξεζε ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηηο
αξρέο θαη ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε βέιηηζηε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε. Η βειηίσζε ησλ δνκψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο
εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
επηρείξεζεο, δεκηνπξγεί πξφζζεην πινχην γηα ηνπο κεηφρνπο, πξνζζέηεη αμία ζηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο θαη καθξνπξφζεζκα κεγηζηνπνηεί ηελ απφδνζε θαη ηελ
θεξδνθνξία ηεο.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε νηθνλνκία θάλεη θχθινπο, αλά πεξηφδνπο έρνπκε χθεζε ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα αθνινπζείηαη απφ αλάθακςε. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα
αληηιακβάλεηαη έγθαηξα ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην επηρεηξεζηαθφ
πεξηβάιινλ, λα πξνεηνηκάδεη ηελ εηαηξεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ, λα
θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο
πξνζδνθίεο ηεο δηνίθεζεο.
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθή εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η εξγαζία απνηειείηαη απφ εθηά θεθάιαηα
κέζα απφ ηα νπνία γίλεηαη ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ
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ειέγρνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηα θεθάιαηα 1 θαη 2 γίλεηαη αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηεο
ζεσξίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ην
θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ COSO. Γίλεηαη αλαθνξά
ζηηο ζπληζηψζεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαζψο θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. ην θεθάιαην 4 αλαιχεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, ε επάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη νη απαηηήζεηο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη γεληθά ην
πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπο.
ηε ζπλέρεηα, ζην θεθάιαην 5, γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Η επηζθφπεζε
επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο: νη αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν έιεγρνο θαη ε
αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη νη αληηδξάζεηο ηεο αγνξάο ζηηο
εθζέζεηο ειέγρνπ. Παξνπζηάδνληαη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη
επίζεο γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο.
Σν θεθάιαην 6 πεξηιακβάλεη ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, γίλεηαη δηεξεχλεζε γηα ηελ χπαξμε
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ επί ζεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Διέγρεηαη δειαδή ε
αξλεηηθή αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ φηαλ δεκνζηεχνληαη εθζέζεηο ειέγρνπ κε
παξαηεξήζεηο. Σέινο, ζην θεθάιαην 7, ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηφζν ηεο
βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο φζν θαη ηεο εξεπλεηηθήο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα
πεξαηηέξσ έξεπλα.
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηα πξφζσπα πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο
δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα
θαζεγεηή κνπ, ηνλ θχξην Υ. Υαξίζε, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε ηφζν θαηά
ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο, φζν θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ
είρακε φιν απηφ ην δηάζηεκα.
Έλα ηδηαίηεξν επραξηζηψ νθείισ θαη ζηα άιια δχν κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, ηνλ
θχξην Γ. Ιαηξίδε θαη θχξην Ι. ψξξν. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ
Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο & Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. Αλαπι. Καζεγεηή
Θ.Β. ηακαηφπνπιν, θαζψο θαη ηνλ Δπίθ. Καζεγεηή . Αξβαλίηε, νη νπνίνη κε ην
πξνζσπηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ, ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπο κε βνήζεζαλ λα
μεπεξάζσ ηηο δπζθνιίεο ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο.
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"Δε κπνξείο λα αλαθαιύςεηο λένπο
σθεαλνύο αλ δελ έρεηο ην θνπξάγην λα
ράζεηο ηελ αθηή από ηα κάηηα ζνπ"
Πιάησλαο
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Αθηεξώλεηαη ζην γην κνπ, Νηθόιαν.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η ζσζηή εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ηεο επηρείξεζεο, δεκηνπξγεί πξφζζεην πινχην γηα ηνπο κεηφρνπο, πξνζζέηεη αμία ζηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο θαη καθξνπξφζεζκα κεγηζηνπνηεί ηελ απφδνζε θαη ηελ
θεξδνθνξία ηεο. Οη επελδπηέο βαζίδνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ θαζψο νη εθζέζεηο ειέγρνπ απνηεινχλ ην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ
ειεγθηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η χπαξμε παξαηεξήζεσλ
γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αξλεηηθή
εληχπσζε ζηνπο επελδπηέο θαη λα ράζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε. Η
παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δεκνζίεπζεο
εθζέζεσλ ειέγρνπ κε παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηεο
κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε κειέηε γηα 74 επηρεηξήζεηο
νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία γηα ην έηνο 2011. Γηα ηελ
δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Υ2 θαη ε δησλπκηθή ινγηζηηθή
παιηλδξφκεζε. Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο
κεηνρήο θαη σο αλεμάξηεηεο ε χπαξμε παξαηεξήζεσλ ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ θαζψο θαη
αλ ν έιεγρνο έγηλε απφ Big4 ειεγθηηθή εηαηξεία. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ επηιέρζεθε
γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο είλαη 10 εκέξεο, 5 εκέξεο πξηλ ηελ δεκνζίεπζε ησλ
εθζέζεσλ ειέγρνπ θαη 5 εκέξεο κεηά. Σα απνηειέζκαηα επαιεζεχνπλ ην γεγνλφο φηη ε
δεκνζίεπζε εθζέζεσλ ειέγρνπ κε παξαηεξήζεηο, επηδξά αξλεηηθά ζην επελδπηηθφ
θνηλφ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. πγθεθξηκέλα, ε
κειέηε έδεημε φηη ε πηζαλφηεηα κία επηρείξεζε λα έρεη πηψζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο
είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη παξαηεξήζεηο παξά φηαλ δελ
έρεη. Αληίζεηα, δελ δηαπηζηψζεθε θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αληίδξαζεο ηεο αγνξάο
απφ ην αλ ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ Big4
ειεγθηηθή εηαηξεία.

Λέξειρ κλειδιά: Δζσηεξηθφο έιεγρνο, αδπλακίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εθζέζεηο
νξθσηψλ ειεγθηψλ, αληηδξάζεηο ηεο αγνξάο
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ABSTRACT
Proper implementation of internal control procedures increases the competitiveness,
creates additional wealth for shareholders, adds value to the operations of the company
and maximizes long term performance and profitability. Investors rely on auditors'
reports for decision making while the reports are the means of communication between
auditors and users of financial statements. Failures of internal control can create
negative impressions on investors and lead them to lose confidence in the company.
This paper aims to examine the correlation between qualified audit reports and stock
market reactions. Specifically, we studied 74 companies operating in the UK within the
year 2011. We used chi-square tests and binary logistic regression in order to examine
the correlation. Stock price constitutes dependent variable, whereas disclosures of
internal control weaknesses and big four auditors comprise the control variables. The
period chosen to examine the effects was 10 days, 5 days prior and 5 days after the
disclosure of internal control weaknesses. Results of the study indicate that the
disclosure of internal control weaknesses creates a negative impact on stock market and
can lead to a stock price drop after the announcement day. Moreover, the study
indicated that the probability for a firm to have a stock price drop is significantly larger
when auditor‟s report contains information about internal control failures. Instead, no
correlation was found between stock market reactions and whether the audit of financial
statements conducted by big four auditor.
Keywords: Internal auditing, internal control weaknesses, auditor's reports, market
reactions.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
ηε ζεκεξηλή επνρή, ε Διεγθηηθή δελ θαιχπηεη κφλν ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ αιιά δηαζθαιίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν. Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα δηθαησκάησλ,
δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ, πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά σο πξνο ηε
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ
παξαγφλησλ πνπ αλακεηγλχνληαη ζηελ εηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα (Μνχδνπιαο, 2003).
Κχξηνο ζηφρνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε χπαξμε ελφο ζπλφινπ δνκψλ θαη
ζπζηεκάησλ ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηεο
επηρείξεζεο, θαη ε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο (Johnson et al., 2008).
Η αμηνπηζηία, ε δηαθάλεηα θαζψο θαη ε ελαξκφληζε κε ηηο αξρέο είλαη ζηνηρεία πνπ
πεξηγξάθνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ην ζχζηεκα
ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αμηνινγεί θαη θαηαγξάθεη ηηο
εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, επηζεκαίλεη αδπλακίεο θαη απνθιίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη,
παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πξνηείλεη πξνζαξκνγέο. Οπζηαζηηθά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο
απνηειεί έλα κεραληζκφ επηηήξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ζπκβάιινληαο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ πξνζηαζία ηεο
εηαηξείαο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο.
Οη δηνηθήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζσξαθίζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απφ δεκηνγφλεο ελέξγεηεο
θαη ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη απφ θάζε είδνπο απεηιή, πνπ ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν
ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζπκθέξνληα, πηνζεηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ θαηάιιεια
πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Σα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζρεδηάδνληαη
θαη αλαπηχζζνληαη θαηάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηεο επηρείξεζεο, λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο, λα ειέγμνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ
επηρεηξεζηαθψλ πνιηηηθψλ ηεο.
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Η απνθάιπςε νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ, ζηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο,
πξνθάιεζαλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θπξίσο επεξέαζαλ θαη
ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Σα πξνβιήκαηα απηά νδήγεζαλ ζηελ
επηβνιή απζηεξφηεξνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη δφζεθε κεγάιε
έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ (Chambers, 2010).
ηε ζπλέρεηα ήξζε ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία νδήγεζε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ εηαηξεία. Η θαηάξξεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θνινζζψλ, νη επηηαγέο ηεο δηεζλνχο αγνξάο γηα πην απζηεξή θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε
θαη ε αλάγθε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ γηα δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ δηθιείδσλ
αζθαιείαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, έθεξαλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζην πξνζθήλην ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη δηνηθήζεηο επηζπκνχλ πιένλ ν εζσηεξηθφο
ειεγθηήο λα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ζε φια ηα επίπεδα αθφκα
θαη ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη ζρεδηαζκνχ.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε νηθνλνκία θάλεη θχθινπο, αλά πεξηφδνπο έρνπκε χθεζε ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα αθνινπζείηαη απφ αλάθακςε. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα
αληηιακβάλεηαη έγθαηξα ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην επηρεηξεζηαθφ
πεξηβάιινλ, λα πξνεηνηκάδεη ηελ εηαηξεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ, λα
θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο θαη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο
πξνζδνθίεο ηεο δηνίθεζεο.
πλεπψο, ζην ζεκεξηλφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο
θαζίζηαηαη

ζχκβνπινο

ηεο

επηρείξεζεο,

απνηειψληαο

απαξαίηεην

εξγαιείν

απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη ζπκβάιινληαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζηελ απνηξνπή
ησλ πξνθιήζεσλ θαη ζηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. Ο ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
1.1 Η ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ
Η ειεγθηηθή είλαη έλαο μερσξηζηφο επαγγεικαηηθφο θιάδνο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, ν νπνίνο πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε επηρείξεζε, νηθνλνκηθή κνλάδα, ή
θνξέα πνπ ζηνρεχεη ζηε δηαθχιαμε θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ,
θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Παπαζηάζεο,
2003).
Η ειεγθηηθή σο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο - δηνηθεηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη
ζπγρξφλσο ηφζν επηζηήκε φζν θαη ηερληθή. Δπηζηήκε δηφηη κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε
παξέρεη ζπλερψο θαηλνχξγηα γλψζε θαη ηερληθή γηαηί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγφκελε
επηζηεκνληθή γλψζε, ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ θαη θέξεη εηο πέξαο ηελ
απνζηνιή ηεο. Η ειεγθηηθή αζρνιείηαη κε ηξία βαζηθά ζέκαηα (Spencer Pickett, 2003):
1. Σο ανηικείμενο ηος ελέγσος; Ση ειέγρεηαη, γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο θαη
πνηνη ζθνπνί επηδηψθνληαη κέζα απφ ηνλ έιεγρν. Δλδηαθεξφκελνη γηα ηε δηελέξγεηα
ηνπ ειέγρνπ είλαη νη δηνηθνχληεο ηελ επηρείξεζε, νη κέηνρνη, νη πηζησηέο θαη
γεληθφηεξα νη ζπλαιιαζζφκελνη κε απηή.
2. Σο ςποκείμενο ηον ελέγσος: Αθνξά ηνλ ειεγθηή. Δμεηάδεη δειαδή πνηα πξφζσπα
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν, πνηεο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη πνηα πξέπεη λα
είλαη ηα πξνζφληα ηνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ειεγθηηθά
ηνπο θαζήθνληα.
3. Σιρ διαδικαζίερ ελέγσος: Οη επηζηεκνληθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην
ειεγθηηθφ έξγν.
1.2 Ο ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ
Σν 1985, κε απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (1457/7.6.85), ηδξχεηαη ην Διιεληθφ
Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Δ.Ι.Δ.Δ.) ζηελ Αζήλα ην νπνίν θαη απνηειεί ην
αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Διιάδα
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θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Με ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ
Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνθηά νπζηαζηηθά
ππφζηαζε θαη αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη.
ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ησλ Η.Π.Α.
(Institute Of Internal Auditors) θαη κε ηελ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Ιλζηηηνχησλ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (European Confederation of Institutes of Internal Auditors)
αληαιιάζζνληαη εκπεηξίεο θαη ηερλνγλσζία γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ, αλαπηχζζνληαη πξνβιεκαηηζκνί θαη ραξάζζνληαη ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή.
Σν 2000, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εθδίδεη απφθαζε (5/204/14.11.2000) κε ηελ
νπνία θαζνξίδνληαη νη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη θάζε εηαηξεία πξέπεη λα δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ην νπνίν ζα απνζθνπεί ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
εηαηξείαο θαη ζα έρεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο.
Με ην άξζξν 6 ηνπ λφκνπ 3016/2002, θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε χπαξμε ηκήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ. Δπηπιένλ, ζην άξζξν 7 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νξίδεηαη φηη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ
κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Δπίζεο, ζην
άξζξν 8 θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Σξία ρξφληα αξγφηεξα, κε ηελ έθδνζε ηνπ λφκνπ 3429/2005, νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο
θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.) ζα πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα νξγαλψλνπλ ππεξεζία
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (άξζξν 4, παξ. 3). Η ηδία παξάγξαθνο θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο
ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπξνζζέησο, ζηελ παξ.4 νξίδεηαη φηη ζηελ
ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο εζσηεξηθφο ειεγθηήο,
πνπ νξίδεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαζψο επίζεο θαη φηη νη εζσηεξηθνί
ειεγθηέο είλαη αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο
δεκφζηαο επηρείξεζεο, παξέρνπλ ππεξεζίεο κε έκκηζζε εληνιή θαη δελ απνθηνχλ
ηδηφηεηα ππαιιήινπ ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
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Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνθηά ζηαδηαθά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο
επηρεηξήζεηο. Γεδνκέλνπ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, νη ζπλζήθεο
επηηάζζνπλ ηελ εληαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο κέζνπ γηα ηελ
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.
1.3 ΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ο φξνο «Δζσηεξηθφο Έιεγρνο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδψζεη βαζηθέο έλλνηεο,
νξηνζεηψληαο παξάιιεια ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο:
ύζηημα Δζυηεπικού Δλέγσος (internal controls) είλαη ηα κέηξα ηα νπνία
ρξεζηκνπνηεί κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα δηνηθήζνπλ, λα θαηεπζχλνπλ θαη λα
ειέγμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο. ην
επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Δζυηεπικόρ Έλεγσορ (internal audit) είλαη έλα ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν είλαη
επηθνξηηζκέλν κε θαζήθνληα δηελέξγεηαο ειέγρνπ. Η επηζθφπεζε ησλ κέηξσλ ειέγρνπ
κία απφ ηηο θπξηφηεξεο επζχλεο ηνπ ηκήκαηνο.
πλεπψο, κε ηνλ φξν internal controls ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ ζπζηεκάησλ
ελψ κε ηνλ φξν internal audit ελλνείηαη έλα κέξνο ζε απηφ ην ζχζηεκα ην νπνίν ειέγρεη
θαηά πφζν ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, δειαδή είλαη ν
ειεγθηήο ηνπ ειέγρνπ.
Πνιιέο νξγαλψζεηο θαη εξεπλεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, έρνπλ
δψζεη νξηζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν πιήζνο ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί
αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ. Ο επηθξαηέζηεξνο θαη ν πην θνηλά απνδεθηφο
νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη δνζεί απφ ην Ινζηιηούηο Δζυηεπικών Δλεγκηών
(Institute of Internal Auditors) θαη είλαη ν εμήο:
«Δζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο
ελφο νξγαληζκνχ. Βνεζά θάζε νξγαληζκφ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
πξνζθέξνληαο κηα ζπζηεκαηηθή, επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηίκεζε θαη
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βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ
ζπζηεκάησλ

εζσηεξηθνχ

ειέγρνπ

θαη

ησλ

δηαδηθαζηψλ

εηαηξηθήο

δηαθπβέξλεζεο».
Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εθηειείηε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
ζεκειηψδεηο

αξρέο

ηνπ

επαγγέικαηνο,

δειαδή

ηελ

αλεμαξηεζία

θαη

ηελ

αληηθεηκεληθφηεηα. Η δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αμηνινγεί ηελ έθζεζε ηεο
επηρείξεζεο ζε θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθπβέξλεζε ζε ζρέζε κε:


ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ



ηελ

αμηνπηζηία

θαη

ηελ

αθεξαηφηεηα

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

θαη

επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ


ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ



ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο ζπκβάζεηο

Μηα απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ειέγρνπ είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν πξνο ηελ
δηνίθεζε. Δλψ ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο, ε
δξαζηεξηφηεηα

ηνπ

ειέγρνπ

παξέρεη

εγγχεζε

ζηελ

δηνίθεζε

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
Σο Αμεπικάνικο Ινζηιηούηο Οπκυηών Λογιζηών (American Institute of Certified
Public Accountants) έρεη δψζεη ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν:
«Δζσηεξηθφ έιεγρν απνηεινχλ ην ζρέδην νξγάλσζεο θαη φιεο νη ζπληνληζκέλεο
πξνζπάζεηεο, νη κέζνδνη θαη ηα κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη κέζα ζε κηα επηρείξεζε,
γηα ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηνλ
έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ
πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο
δηαηήξεζεο ηεο πξνδηαγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο».
Η Γιεθνήρ Ομοζπονδία Λογιζηών (International Federation of Accountants) έρεη
θαηαξγήζεη ηελ νξνινγία «εζσηεξηθφο έιεγρνο» θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα
«ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ» γηα ηελ νπνία δίλεη ηνλ παξαθάησ νξηζκφ:
«Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα αμηνιφγεζεο ε
νπνία παξέρεηαη σο ππεξεζία ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα. Η ιεηηνπξγία
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πεξηιακβάλεη,

κεηαμχ

άιισλ, ηελ εμέηαζε, ηελ

αμηνιφγεζε

θαη

ηελ

παξαθνινχζεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ησλ
εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.»
Η επιηποπή COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) νξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν σο εμήο:
«Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο επηρείξεζεο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ην ινηπφ
πξνζσπηθφ, ζρεδηαζκέλε γηα λα παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε φζνλ αθνξά ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:


απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο



αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο



ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο»

ηελ Διιάδα, ηο ώμα Οπκυηών Λογιζηών (.Ο.Λ) δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ:
«Δζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο πνπ έρεη νξγαλσζεί κέζα ζε κηα επηρείξεζε
θαη αζθείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο.»
1.4 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη
πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηνίθεζε, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε πξνζθνξά βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, γεληθφηεξα,
ψζηε λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα ηνπο, κέζσ επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ
θαη αμηνινγήζεσλ θαζψο θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ
θφζηνο.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη ζηε δηνίθεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. Δπηπιένλ,
δηαζθαιίδεη φηη ηεξνχληαη ζσζηά ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο.
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Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμεηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη
νη εμήο ιεηηνπξγίεο (Dittenhofer M., 2001):


εμαζθάιηζε αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ



ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ



εμαθξίβσζε φηη ε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη
δηαδηθαζίεο



αλαγλψξηζε επηθεξδψλ θαη δεκηνγφλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη πξνζπάζεηα βειηίσζεο
φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα



απνηίκεζε ηεο απφδνζεο φισλ ησλ ηκεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία



αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ



πξνζδηνξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο



θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, θινπήο ή παξαπιάλεζεο



εμαθξίβσζε επαξθνχο ζηειέρσζεο ησλ ηκεκάησλ θαη ηεο θαηάιιειεο
αμηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ



εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε δηαδηθαζηψλ θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πνπ
απεπζχλνληαη ζηε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ
ηπρφλ αδπλακίεο.

Γεληθά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θάζε επηρείξεζεο νξγαλψλεηαη αλάινγα κε ην νηθνλνκηθφ
κέγεζνο ηεο, ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο. Με ηελ νξγάλσζε ηνπ
ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε επηρείξεζε πξνζπαζεί (Whitley J., 2005):


λα πξνζηαηεχζεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία απφ θινπέο θαη ζπαηάιεο



λα επηηπγράλεη νξζή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηεο



λα ειέγρεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ ηεο



λα ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ



λα ζπκκνξθψλεη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο

1.5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν
ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπνκέλσο, ηα είδε ηνπ εζσηεξηθνχ
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ειέγρνπ είλαη ηφζα φζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζαθψο δελ είλαη
αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο αθνχ αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη εκπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο.
Θα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηηο εμήο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:


Έιεγρνη παξαγσγήο



Οηθνλνκηθνί έιεγρνη



Γηνηθεηηθνί έιεγρνη



Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληάζζνληαη ζε απηέο ηηο
θαηεγνξίεο θαη θακία ιεηηνπξγία δελ απνηειεί εμαίξεζε ηεο ειεγθηηθήο δηεξεχλεζεο.
1.6 ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ (CODE OF ETHICS)
χκθσλα κε ην Ιλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (IIA) ν ζθνπφο ηνπ θψδηθα
δενληνινγίαο είλαη λα πξνσζήζεη κηα εζηθή θνπιηνχξα ζην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ
ειεγθηή.
Ο θψδηθαο δενληνινγίαο πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο θαη ηηο πξνζδνθίεο νη νπνίεο δηέπνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πεξηγξάθεη
ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ηνπο
θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη φρη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξνζζέηεη αμία θαη βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο.
Βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ εθαξκφδνληαο κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηε
δηαθπβέξλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ.
Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ πεξηιακβάλεη δχν
βαζηθέο ζπληζηψζεο:


ηηο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικα θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ.
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ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ νη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο.

Οη αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη νη αθφινπζεο:
Ακεπαιόηηηα: ε αθεξαηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαζηεξψλεη ηελ εκπηζηνζχλε
θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ ζηήξημε ζηελ θξίζε ηνπο.
Ανηικειμενικόηηηα: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο επηδεηθλχνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν
επαγγεικαηηθήο

αληηθεηκεληθφηεηαο

θαηά

ηε

ζπγθέληξσζε,

αμηνιφγεζε

θαη

θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε δηαδηθαζία πνπ ειέγρεηαη. Οη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε κηα ηζνξξνπεκέλε εθηίκεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ θαη δελ επεξεάδνληαη αδηθαηνιφγεηα απφ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ή ηα
ζπκθέξνληα άιισλ, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ θξίζεσλ ηνπο.
Δμπιζηεςηικόηηηα: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζέβνληαη ηελ αμία θαη ηελ θπξηφηεηα ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλνπλ θαη δελ θνηλνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ρσξίο ηελ θαηάιιειε
εμνπζηνδφηεζε, εθηφο αλ ππάξρεη λνκηθή ή επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε γηα λα γίλεη θάηη
ηέηνην.
Δπάπκεια: νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο
εκπεηξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη νη εμήο:
Ακεπαιόηηηα


λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ηίκηα θαη ππεχζπλα.



πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηνπο λφκνπο θαη λα θάλνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη ην επάγγεικα ηνπο.



δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, ή λα
πξνβνχλ ζε πξάμεηο πνπ είλαη αλαμηνπξεπείο πξνο ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ
ειεγθηή ή ηνπ νξγαληζκνχ.



λα ζέβνληαη θαη λα ζπκβάινπλ ζηνπο εζηθνχο ζηφρνπο ηεο νξγάλσζεο.

Ανηικειμενικόηηηα


λα κελ ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα βιάςεη ή λα
ηεθκαίξεηαη φηη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ακεξφιεπηε εθηίκεζε ηνπο. Η ζπκκεηνρή
απηή πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε
κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ νξγαληζκνχ.
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δελ δέρεηαη νηηδήπνηε κπνξεί λα βιάςεη ή λα ηεθκαίξεηαη φηη ζέηεη ζε θίλδπλν
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θξίζε.



πξέπεη λα αλαθέξεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ηνπ γλσζηνπνηήζεθαλ.

Δμπιζηεςηικόηηηα


πξέπεη λα είλαη ζπλεηνί ζηε ρξήζε θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απνθηήζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.



δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ γηα
νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ φθεινο ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πνπ ζα ήηαλ αληίζεηνο
πξνο ην λφκν ή επηδήκηνο γηα ηνπο εζηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ.

Δπάπκεια


λα παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο,
δεμηφηεηεο, θαη εκπεηξία.



λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Διεγθηηθά Πξφηππα



λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.

1.7 ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σα πξφηππα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν έρνπλ σο
ζθνπφ:


Να πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.



Να απνηειέζνπλ ην γεληθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ παξέρνληαη θαη
πξνάγνληαη νη πξνζηηζέκελεο αμίαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.



Να απνηειέζνπλ κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.



Να πξνσζήζνπλ ηε βειηίσζε ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο

Σα πξφηππα ρσξίδνληαη ζε ηξία κέξε:


Πξφηππα Υαξαθηεξηζηηθψλ Ιδηνηήησλ



Πξφηππα Απφδνζεο
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Πξφηππα Δθαξκνγήο
Πίνακαρ 1. Ππόηςπα εζυηεπικού ελέγσος
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ
θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ εζσηεξηθφ έιεγρν.

Πξφηππα
Υαξαθηεξηζηηθψλ
Ιδηνηήησλ (Attribute
Standards)

1000 – θνπφο, αξκνδηφηεηεο, ππεπζπλφηεηεο.

ειπά 1000

1100 – Αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα
1200 – Δπάξθεηα γλψζεσλ θαη δένπζα
επαγγεικαηηθή επηκέιεηα
1300 – Πξφγξακκα πνηνηηθήο δηαζθάιηζεο θαη
βειηίσζεο
Πεξηγξάθνπλ ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξέρνπλ θξηηήξηα βάζεη
ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
2000 – Γηνίθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ

Πξφηππα Απφδνζεο
(Performance
Standards)
ειπά 2000

2100 – Φχζε εξγαζηψλ
2200 – ρεδηαζκφο ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ
2300 – Γηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ
2400 – Κνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ
2500 – Γηαδηθαζία επνπηείαο
2600 – Απνδνρή ησλ θηλδχλσλ απφ ηε δηνίθεζε

Πξφηππα Δθαξκνγήο
(Implementation
Standards)

Παξέρνπλ νδεγίεο πξνζαξκνζκέλεο ζε
ζπγθεθξηκέλα είδε ειεγθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
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1.8 ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ
Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε είλαη ν αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ, ψζηε λα ζεσξεζεί πσο έγηλε απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ζηελ
επηρείξεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε απάληεζε, αιιά
απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε αθεξαηφηεηα, επάξθεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα ησλ
ειέγρσλ.
Η κεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, θξίλεη
απαξαίηεηε ηελ αλάιπζή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ.
Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα κειεηψληαη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ, φπσο θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί θαη ηερλνινγηθνί, παξάιιεια κε
ηηο δπλάκεηο, αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη απεηιέο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Η κφλε
ηαρχηεηα επηβίσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ
είλαη ε κέγηζηε (Cheney G., 2008).
Η ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ωζηφζν, φκσο, δελ αθνινπζείηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ε
ίδηα πνιηηηθή, ελψ φζν πιεξέζηεξνη είλαη νη έιεγρνη ηφζν πην απνηειεζκαηηθά
ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. Απηφ πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, δειαδή, δελ είλαη ε
ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα παξέρνπλ ζηε
δηνίθεζε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα λα ππάξμεη θαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή
ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη (Nolan J., 2008):


λα δηαβεβαηψλεηαη πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη σο ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πην ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ ηεο επηρείξεζεο.



λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζσ πιήξσο
θαηαξηηζκέλσλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.



ν κάλαηδεξ θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα έρνπλ πιήξε επίγλσζε ηεο
ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε.



λα εληζρχεηαη θαη εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή.
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Βαζηθφ ιφγν γηα αλεπάξθεηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ δελ απνηειεί ε έιιεηςε
αλεμαξηεζίαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, αιιά ε έιιεηςε ησλ
απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ γηα έλαλ ηέηνην έιεγρν (Locatelli M., 2002). Γηα λα είλαη
απνηειεζκαηηθφο θαη πιήξεο ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ
θαη ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπ. Δθηφο φκσο απφ απηά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηφο
πξνγξακκαηηζκφο,

αθξίβεηα,

επαλάιεςε,

ζπλέπεηα,

κνλάδεο

κέηξεζεο

φπσο

εξγαηνψξεο, ην βάξνο ησλ πιηθψλ, νη θιήζεηο ησλ πειαηψλ, νη απνρσξήζεηο ησλ
ππαιιήισλ θαη άιινη ηέηνηνη παξάγνληεο, γηα ηε δηελέξγεηα ελφο απνηειεζκαηηθνχ
ειέγρνπ.
Ωζηφζν, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ απνηειεί κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία (Rittenberg E.,
2006), αιιά απνηειείηαη απφ ζηνηρεία ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεμαξηψληαη.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ελέξγεηεο φπσο ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ ειέγρνπ, ν πξνζδηνξηζκφο θαη
αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ παξακνλεχνπλ, ν ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηνπ
πεξηβάιινληνο ειέγρνπ, ε ζπλερήο ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ
ππεχζπλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε εμέηαζε ηνπ αλ εθαξκφζηεθαλ φιεο νη
πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη εθπιεξψζεθαλ νη πξνζδνθίεο, αιιεινζπλδένληαη
θαη αζθνχλ επίδξαζε ε κία ζηε άιιε.
Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο δελ ππάξρεη θάπνην ηππνπνηεκέλν πιάλν εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, θαζψο θάζε επηρείξεζε ζέηεη ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο, αλάινγα
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. Παξφια απηά,
ππάξρνπλ θάπνηεο ελδεηθηηθέο ελέξγεηεο (Swanson D., 2007) γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ
έιεγρν:


ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.



Πξφγξακκα

ζπλέρηζεο

ησλ

επηρεηξεκαηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

θαη

απνθαηάζηαζεο θαηαζηξνθψλ.


Οινθιεξσκέλε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ.



Καζνξηζκφ θαη αλάιπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.



πκκφξθσζε κε ηνπ ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλφλεο.



Δλεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο κε αλαθνξέο γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο
δηεμαγσγήο ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ.
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Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε
ιήςε απνθάζεσλ.



Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επηρείξεζεο απφ πεξηπηψζεηο
απάηεο.



πλερείο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο επηρείξεζεο.

Με ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε
επηρείξεζε κπνξεί λα αλαπηχμεη έλα δπλακηθά ζηξαηεγηθφ πιάλν δξάζεο, ην νπνίν ζα
εληζρχζεη ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηεο (Razzetti A., 2003).
1.9 ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Η αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζηξαηεγηθφ ζχκβνπιν ηεο
αλψηεξεο δηνίθεζεο ζε ζέκαηα εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, επηζεκαίλεηαη απφ
ηνπο Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα παγθφζκηα έξεπλα ηεο PriceWaterHouseCoopers.
Λφγσ, φκσο, ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ απνηειεί
θεληξηθφ δήηεκα γηα ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, κία λέα έξεπλα αλαδεηθλχεη ηνλ
αλαβαζκηζκέλν ξφιν πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαιάβεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο: ηνλ
ξφιν ελφο ζηξαηεγηθνχ ζπκβνχινπ ηεο δηνίθεζεο ζε ζέκαηα εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα1, ζην άκεζν κέιινλ ζα απμεζεί ε αλάγθε γηα εζηίαζε ηνπ
ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη φρη απιψο ζηε παξνρή δηαζθάιηζεο σο πξνο ηελ
θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππαξρφλησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο. Δπίζεο, ζηφρν
απνηειεί ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ πνπ
παξέρνπλ ππεξεζίεο ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο
εληφο ησλ εηαηξεηψλ. Σέινο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο κεγαιχηεξεο
αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο απφ ηα ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
1

Παγθφζκηα Έξεπλα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ δηεμήρζε απφ ηελ PwC γηα ην 2010 θαη ζπκκεηείραλ
πάλσ απφ 2.000 ζηειέρε απφ 55 ρψξεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε Διιάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη
ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ αληηπξνζσπεχνπλ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, φπσο
ηειεπηθνηλσλίεο, λαπηηιία, βηνκεραλία, ηξάπεδεο, εκπφξην, ελέξγεηα, θαηαζθεπέο θαη πγεία,
http://www.capital.gr/News.asp?id=957173 , 29 Απξηιίνπ 2010
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Δπηπιένλ, νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ δηνηθήζεσλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη απαξαίηεηε ηε κεηεμέιημε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε έλα αλψηεξν επαγγεικαηηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα
παξέρεη αθξηβή αιιά θπξίσο πξαθηηθή πιεξνθφξεζε θαη πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απζηεξφηεξν
έιεγρν ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ησλ εηαηξεηψλ. Καζψο κάιηζηα πνιινί
απνδίδνπλ ηελ θξίζε ζηε κε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ, παξαηεξείηαη φηη νη
δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη εηαηξεηψλ απφ φινπο ηνπο θιάδνπο επηζπκνχλ ηελ αλαβάζκηζε
ηεο δπλαηφηεηαο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε
πξνεηνηκαζία γηα ην γεκάην πξνθιήζεηο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Οη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ ππάξρνπλ απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν γίλνληαη φιν
θαη πην έληνλεο θαη ζπλεπψο, ην θχξην δήηεκα είλαη θαηά πφζν ν εζσηεξηθφο έιεγρνο
απνδίδεη βάζεη απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ. Δπηπιένλ, βαζηθή πξφθιεζε απνηειεί θαη ε
ζπκθσλία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κέζα ζε θάζε επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ
επέθηαζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε έλα πην ζηξαηεγηθφ
επίπεδν. Έηζη, νη ηξεηο θξίζηκνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηα
ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη:


θίλδπλνη θαη δεηήκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε,



επζπγξάκκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ,



ελαξκφληζε ηνπ κνληέινπ ζηειέρσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηνλ αλσηέξσ
ξφιν ηνπ.

Γεληθφηεξα, γηα λα αλαιάβεη κία νκάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην ξφιν ζηξαηεγηθνχ
ζπλεξγάηε,

ζα

πξέπεη

λα

απνηειείηαη

απφ

έκπεηξνπο

θαη

εμεηδηθεπκέλνπο

επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα, λα
ζπλδπάδνπλ πιήζνο δεδνκέλσλ, λα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηελ ηερλνινγία, ψζηε λα είλαη
ζε ζέζε λα βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα επηηχρεη ζε έλα πεξηβάιινλ γεκάην πξνθιήζεηο.
Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη:
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λα μεθηλήζεη θαηαζηξψλνληαο έλα πιάλν αιιαγήο,



λα επαλεθηηκήζεη ηηο πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ πνπ εθαξκφδεη έσο
ζήκεξα,



λα αλαπιεξψζεη ηπρφλ θελά αλάκεζα ζηηο πθηζηάκελεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο
εληφο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ,



λα ζπληνληζηεί κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ειέγρνπ
εληφο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη



λα εζηηάζεη ζηελ απνθφκηζε απηψλ σθειεηψλ απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.

Καζψο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αληηκεησπίδεη λέεο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο
θαη πξνζδνθίεο, είλαη απαξαίηεην λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία επαλαπξνζδηνξηζκνχ
ηνπ ξφινπ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα
εηνηκαζηεί λα αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν σο κία ηζρπξή βάζε ππνζηήξημεο ησλ
δηεπζπληηθψλ θαη αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, φζνλ αθνξά ζηελ επζπγξάκκηζε
ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο κε ηελ αλαγλψξηζε επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ, ηηο δηθιείδεο
αζθαιείαο, θαζψο θαη ηηο ελ γέλεη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ.
1.10 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο επηρεηξεζηαθήο δσήο. Όκσο δελ
κπνξνχλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ιφγσ θφζηνπο θαη ππνδνκήο λα έρνπλ κηα νξηδφκελε
ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο απφ πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηηο
επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν ηκήκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επαλδξψλεηαη απφ άηνκα άξηηα θαηαξηηζκέλα, κε αθαδεκατθή θαη
επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Όπσο θάζε ζχζηεκα ή δηαδηθαζία έηζη θαη ν εζσηεξηθφο
έιεγρνο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ.
Πλεονεκηήμαηα
Ο εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία. Σα
πιενλεθηήκαηά ηνπ κπνξνχλ λα πεξηιάβνπλ ηα εμήο:
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ε δηνηθεηηθή πξνζνρή ζα θαηεπζπλζεί ζηα βαζηθά επηρεηξεζηαθά δεηήκαηα. Ο
ινγηζηηθφο έιεγρνο αλαιχεη ηηο αδπλακίεο ζηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ, νη νπνίεο
γίλνληαη ε βάζε γηα ηηο πξαθηηθέο ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε.



νδεγεί ζηε ζεηηθή δηαβεβαίσζε φηαλ ιεηηνπξγνχλ νη έιεγρνη ηθαλνπνηεηηθά.



πξνζδηνξίδεη ηηο επθαηξίεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.



δίλεη ηελ πξφσξε πξνεηδνπνίεζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ψζηε ε δηεχζπλζε
λα κπνξεί έπεηηα λα ιάβεη κέηξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.

Μειονεκηήμαηα


ν εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξνο θαη λα πάξεη ηηο
δηαρεηξίζεηο καθξηά απφ ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπο.



εάλ αληηκεησπίδεηαη κε θαρππνςία, ν εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα
αηζζαλζεί σο απεηιή ζην πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα λα ζεσξήζνπλ φηη
βξίζθνληαη ζπλερψο ππφ επίβιεςε κε απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε απφδνζε.

πλεπψο, εθηηκψληαο ηα πην πάλσ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα νη δηεπζχλζεηο
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πξέπεη πηνζεηνχλ ηα εμήο:


λα ελεκεξψλνπλ ην πξνζσπηθφ ζηα νθέιε ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ,



λα επηθεληξψλνληαη ζηα πςεινχ θηλδχλνπ ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη,



λα θαζνξίδνπλ πξφγξακκα δξάζεο ξεαιηζηηθφ,



λα θξαηνχλ ην πξνζσπηθφ ελήκεξν γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ
ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη νπνηαζδήπνηε ζεηηθήο δξάζεο πξνο νινθιήξσζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
2.1 ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα πην εηδηθή έλλνηα, ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ
νξγαλσκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέγεη λα εθαξκφζεη ε δηνίθεζε
κηαο επηρείξεζεο γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία θαη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο.
Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην
κέγεζνο ηεο, ηελ νξγάλσζε ηεο, ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαη ηνπο
ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηά έρνπλ ζρεδηαζηεί. Δληνχηνηο, νη ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ (Deeptee A., 2011), πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί θαη απαξαίηεηνη ζην
ζεκεξηλφ εηαηξηθφ θφζκν, είλαη νη εμήο:
ςμμόπθυζη
Η ζπκκφξθσζε ζηνπο θπβεξλεηηθνχο λφκνπο θαη ηα ειεγθηηθά πξφηππα είλαη έλαο απφ
ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Με απηφ ηνλ
ηξφπν ε νξγάλσζε ζα επηηχρεη πγηείο επελδχζεηο θαη θαιή δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ
πνπ δηαζέηεη. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη λνκηθή θάιπςε κέζσ εθαξκνγήο ησλ λφκσλ θαηά
ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Αξιοπιζηία
Οη πηζαλφηεηεο απαηψλ φηαλ πεξηιακβάλνληαη πνιιά ρξήκαηα, δελ κπνξνχλ λα
απνθιεηζηνχλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν ε εκπηζηνζχλε ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα, ζηνπο
αλζξψπνπο θαη ζηηο πξαθηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηελ
νξγάλσζε ζα πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθή. Με έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ηζρχ,
απηή ε αμηνπηζηία απμάλεηαη. Έλα πξφζσπν δελ κπνξεί κφλν λα ρεηξηζηεί φιεο ηελ
εξγαζίεο ειέγρνπ, νπφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ κεηαμχ κηαο
κηθξήο νκάδαο αλζξψπσλ ζε ζπλδπαζκφ κε πνιπάξηζκν ειεγθηηθφ ινγηζκηθφ πνπ είλαη
δηαζέζηκν.
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Αζθάλεια
Η αζθάιεηα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ελφο
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Τπάιιεινη θαη νη πειάηεο ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη
αζθαιείο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε αζθάιεηα δελ κπνξεί πνηέ λα αγλνεζεί, ελψ ζα πξέπεη λα
ζρεκαηίδνληαη κε λνζεχζηκεο πνιηηηθέο θαη θαλφλεο. Παξάιιεια, φκσο, ζα πξέπεη λα
πξνζηαηεχεηαη θαη ε πεξηνπζία ηνπ νξγαληζκνχ, κε θξνπξέο αζθάιεηαο, θιεηδαξηέο θαη
αληηθιεπηηθέο ζπζθεπέο.
Αποδοηικόηηηα
Η απνδνηηθφηεηα είλαη άιινο έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. Σν εζσηεξηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα γλσξίδεη πφζν απνηειεζκαηηθφο είλαη ν
νξγαληζκφο θαη πφζν απνδνηηθνί νη ππάιιεινί ηνπ. Έηζη, ππάξρεη ελίζρπζε ζηε
δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί θαη νη
ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ.
Αναθοπά σπημαηοοικονομικήρ καηάζηαζηρ
Η ειεγθηηθή ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεπξέο ηεο νξγάλσζεο,
επνκέλσο ε νηθνλνκηθή ππνβνιή έθζεζεο είλαη ζεκαληηθή. Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη είλαη
απαξαίηεηνη γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ειεγθηέο θαη νη ινγηζηέο ηεο νξγάλσζεο
δηαηππψλνπλ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ζσζηά, εμαζθαιίδνληαο πσο ν νηθνλνκηθφο
ζρεδηαζκφο πξνβιέθζεθε ζσζηά.
Υπηζιμοποίηζη πόπυν
Έλαλ άιιν ζηφρν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ε πιήξεο ρξεζηκνπνίεζε ησλ
πφξσλ θαη φζν ην δπλαηφλ ζην βέιηηζην επίπεδν. Σν εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ
πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη πφξνη ηεο νξγάλσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη βέιηηζηα,
έηζη ψζηε λα κε ράλεη άζθνπα ρξφλν, ρξήκα θαη πφξνπο. Σέινο, σο ζχζηεκα ζα πξέπεη
λα απνβιέπεη ζηελ ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ειέγρνπ, ζην ίδην ην
ζχζηεκα, πξνθείκελνπ λα ζπκβάιιεη ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε
κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ.
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2.2 ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζπζηεκάησλ θαη
ππνζπζηεκάησλ νπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά έλαο
νξγαληζκφο.
Δλδεηθηηθά σο ηέηνηα ζπζηήκαηα2 ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε:
1. Δγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα ζε πιήξε αλάπηπμε, ζε φια ηα επίπεδα ηεο
ηεξαξρίαο θαζψο θαη ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο.
Μέζα απφ ην νξγαλφγξακκα πξέπεη λα δηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη λα
πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηνρή επζχλεο αλά ηνκέα θαη ηκήκα.
2. Οξγαλσηηθφ πιαίζην πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πεξηγξαθή
θαζεθφλησλ αλά ηκήκα θαη αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ.
3. Απνηχπσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ζηφρσλ θαη ηελ πνιηηηθή
πινπνίεζεο απηψλ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηξφπνπ
δξάζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην πνζεηφ απνηέιεζκα.
4. Μαθξνρξφλην θαη βξαρπρξφλην πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ζε πιήξε αλάπηπμε,
αλά δξαζηεξηφηεηα, κε αληίζηνηρν απνινγηζκφ θαη επηζήκαλζε ησλ
απνθιίζεσλ, θαζψο θαη ηελ αηηηνιφγεζε απηψλ.
5. Πιήξεο θαη ελήκεξν θαηαζηαηηθφ φπνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη απνηππψλνληαη κε
ζαθήλεηα ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο, εξγαζίαο θαη νη θχξηνη ζθνπνί ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα.
6. Πνιηηηθή αγνξψλ ‐ πξνκεζεηψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη επίπεδα.
7. Πνιηηηθή πσιήζεσλ θαη ηηκνιφγεζε ζε εζσηεξηθφ –εμσηεξηθνχ ζε φια ηα
επίπεδα ησλ πειαηψλ.
8. Γηαδηθαζίεο εηζπξάμεσλ θαη δηαρείξηζεο απηψλ. Δπίζεο, δηαρείξηζε ησλ ίδησλ
θαη μέλσλ θεθαιαίσλ.
9. Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κεηνρψλ, νκνιφγσλ.

2

Παληειήο ηπι. Παπαζηάζεο, „Ο χγρξνλνο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο επηρεηξήζεηο ‐ νξγαληζκνχο θαη ε
πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ‟, ηφκνο Α, Αζήλα 2003, ζει.43
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10. πζηήκαηα

πιεξνθφξεζεο.

Αμηφπηζην

ζχζηεκα

M.I.S.

κε

επξχηεηα

επηρεηξεζηαθνχ πλεχκαηνο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ επηδησθφκελσλ
ζηφρσλ.
11. Καλνληζκφ νινθιεξσκέλνπ θχθινπ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξντφλησλ,
ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ.
12. χζηεκα εμνπζηνδφηεζεο γηα εθρψξεζε ζπγθεθξηκέλσλ εμνπζηνδνηήζεσλ ζε
ζηειέρε γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ
εθπξνζψπεζεο ηεο Δηαηξείαο, έλαληη ηξίησλ.
13. Γηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ εμνπζηνδνηήζεσλ νξίσλ εγθξίζεσο δαπαλψλ.
14. Γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ
αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο πνπ λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία.
15. Αμηφπηζην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα, ζσζηά νξγαλσκέλν πνπ λα παξέρεη ηελ
απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε θαη λα δηαζθαιίδεη ηα αξρεία.
16. ηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή επελδχζεσλ βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα σο θαη νη
αλακελφκελεο απηψλ απνδφζεηο.
17. Πνιηηηθή ιήςε δαλείσλ γηα επελδχζεηο θαη θεθαιαίνπ θηλήζεσο, σο επίζεο θαη
απνπιεξσκή απηψλ.
18. Γηαδηθαζίεο γηα θνξνινγηθή ελεκέξσζε, θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο απφδνζε
θφξσλ θαη δηθαηψκαηνο θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ.
19. Πνιηηηθή

πξφζιεςεο

πξνζσπηθνχ,

κηζζνδνζίαο,

θνηλσληθψλ

παξνρψλ,

αμηνιφγεζεο, εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, αμηνπνίεζε θαη γεληθφηεξα ζσζηήο
δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.
20. Γηαρείξηζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Λεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα απηψλ.
21. Αζθάιεηα πξνζσπηθνχ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ πξνζδηνξίδνληαη κε
ζαθήλεηα ηα κέζα θαη νη ηξφπνη πξνζηαζίαο απηψλ.
22. πζηήκαηα I.S.O., έιεγρνο δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ.
23. χζηεκα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο (E.M.A.S.= Environmental Management
Auditing Systems), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ζην
εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο
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πξνδηαγξαθέο, I.S.O. 14001, έγθξηζε ηππνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
2‐4‐1996.
24. Δζσηεξηθφ Έιεγρν, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ .Δ.Δ. πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ
αμηνιφγεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

σο

επίζεο

θαη

ησλ επηκέξνπο

ζπζηεκάησλ , ιεηηνπξγηψλ απηνχ.
25. Λνηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη ν νξγαληζκφο θαη επηρεηξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ
ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη επηδηψμεσλ.

2.3 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ε έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θάπνηεο βαζηθέο
αξρέο πξνθεηκέλνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα πξνζαξκφδνληαη ζε απηφ θαη λα
γλσξίδνπλ ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαιχηεξε
αμηνιφγεζε θαη λα δηελεξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηνλ έιεγρφ ηνπο. Δλδεηθηηθά, ζα
κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε θάπνηεο βαζηθέο αξρέο (Παπαζηάζεο Π., 2003), φπσο:
Καηάλληλη ζηελέσυζη
ε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε, φπνπ επηθξαηνχλ ηάζεηο δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο, ζα
πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζσζηή ζηειέρσζε απφ εμεηδηθεπκέλν δπλακηθφ
θαη ζηνλ αλάινγν αξηζκφ, θαζψο δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα γηα πεηξακαηηζκνχο.
Αποκένηπυζη ηηρ διοίκηζηρ
Αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηνλ ηξφπν ζηειέρσζεο, ε δηνίθεζε, θαζψο
θαη θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη αλάινγα λα θξνληίδνπλ ψζηε:


λα εθρσξνχληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζε φια ηα
ηεξαξρηθά επίπεδα.



ην θάζε ηκήκα ρσξηζηά λα αζθεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο θαη λα
έρεη θαη πεξηζζφηεξεο επζχλεο. Να είλαη απνιχησο ππεχζπλν γηα ην απνηέιεζκα
ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν ζε επίπεδν ηκήκαηνο φζν θαη ζε επίπεδν αηφκσλ.
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λα αμηνινγνχληαη αλάινγα νη ελέξγεηεο θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ην απνηέιεζκα,
ηφζν ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ φζν θαη ησλ αξκνδίσλ ηκεκάησλ.

Γιασυπιζμό καθηκόνηυν και εςθςνών
ε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο ζπληζηάηαη λα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο
θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ, εηδηθά ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηη δσηηθφηεηα ηεο
επηρείξεζεο. Καλέλα ηκήκα παξαγσγηθήο κνλάδαο νχηε άηνκν δελ γίλεηαη λα έρεη
απνθιεηζηηθή επζχλε, γλψζε, θαη εμνπζία γηα νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ή
ζπλαιιαγή. Θα πξέπεη ππάξρεη ελαιιαγή ζηνπο ηνκείο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί έλα έξγν.
Παποσή εξοςζιοδοηήζευν
Δίλαη γεγνλφο πσο γηα ζπλαιιαγέο θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο έλαληη ηξίησλ
απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Οη δνζνιεςίεο απηέο
πξνυπνζέηνπλ θαη‟ αλάγθε εηδηθέο εμνπζηνδνηήζεηο, ζε αληίζεζε κε απηέο πνπ
ξπζκίδνληαη κέζσ ησλ θαζηεξσκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζηα
πιαίζηα ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε θαη΄ αλάγθε πξέπεη λα θηλείηαη.
Γιαζθάλιζη ηυν ζςναλλαγών
Όιεο νη ζπλαιιαγέο ελφο νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θαηεπζχλζεηο ηεο Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ:


λα ππάξρνπλ ζαθείο επζχλεο γηα εγθξίζεηο.



λα ππάξρεη ζαθήο θαη ιεπηνκεξήο θαζνξηζκφο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνιεπηηθνχ
ειέγρνπ πξηλ απφ θάζε ζπλαιιαγή.



λα ππνζηεξίδεηαη θαηάιιεια ε θαηαρψξεζε θαη ινγηζηηθή απεηθφληζε θάζε
ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο.



λα ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή πιεξνθφξεζε γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο
ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα εηδηθά έληππα.



λα ειαρηζηνπνηείηαη ζε θάζε ζπλαιιαγή ε πηζαλφηεηα ιάζνπο.
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γηα ηελ πιήξε πιεξνθφξεζε ηεο δηνίθεζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη βαηή αλάιπζε
θάζε νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο ψζηε λα ιεθζνχλ νη αλάινγεο απνθάζεηο.

Ωζηφζν, γηα λα ππάξρεη δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ νξγαληζκνχ, θάζε
ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα εμήο ηέζζεξα ζηάδηα:


ηεο εμνπζηνδφηεζεο, δειαδή λα εθρσξνχληαη εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα
άηνκα πνπ ζα ρεηξίδνληαη ηηο ζπλαιιαγέο ζε φιεο ηηο θάζεηο θαη κέρξη πνην
πνζφ.



ηεο έγθξηζεο, φπνπ θάζε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη, πξηλ ηελ εθηέιεζε
ηεο. Κάζε έγθξηζε ζπλαιιαγήο εθ ησλ πζηέξσλ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ
επηρείξεζε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο.



ηεο εθηέιεζεο, δειαδή γηα θάζε εθηέιεζε πξέπεη λα πξνεγείηαη ε δηαδηθαζία
ηεο έγθξηζεο.



ηεο θαηαγξαθήο, δειαδή ε άκεζε θαηαγξαθή ηεο ζπλαιιαγήο, κεηά ηελ
εθηέιεζε, είλαη κηα δηθιείδα αζθαιείαο πξνο απνθπγή επαλάιεςεο ηεο ίδηαο
ζπλαιιαγήο θαη παξνρή άκεζεο εηθφλαο ησλ ζπλαιιαγψλ.

Δπιηήπηζη και επιθεώπηζη ηηρ επγαζίαρ
Σφζν ε ζπζηεκαηηθή επηηήξεζε φζν θαη ε επηζεψξεζε ηεο εξγαζίαο ησλ ζηειερψλ θαη
εξγαδνκέλσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα άκεζε δηαξζξσηηθή παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.
Έγκαιπη και ηακηική ενημέπυζη
ηνηρεία φπσο, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζηνηρεία εθζέζεσλ, πνξίζκαηα κειεηψλ
ζπκπεξάζκαηα ζπζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ , πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη
ελδνεπηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, πξέπεη λα νξγαλψλνληαη θαηάιιεια θαη ε δηαλνκή ηνπο
λα είλαη έγθαηξε ζε πεξίπησζε δηάζεζή ηνπο ζηε Γηνίθεζε.
Έκηαζη ελέγσυν ανάλογα με ηον κίνδςνο
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ απφ ηα ίδηα ηκήκαηα, φπσο επίζεο θαη ε έθηαζε απηνχ
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζνο, ζηε θχζε, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ θίλδπλν
πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ην θάζε ηκήκα ελφο νξγαληζκνχ. Καηά ζπλέπεηα ην θφζηνο ηνπ
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ειέγρνπ δελ πξέπεη λα είλαη ππέξκεηξν, αιιά αλάινγν κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ
σθέιεηα ηνπ.
Θέζπιζη ημήμαηορ Δζυηεπικού Δλέγσος
Πξνυπφζεζε ηεο άκεζεο θαη αληηθεηκεληθήο πιεξνθφξεζεο ηεο Γηνίθεζεο ζε έλαλ
θαιά νξγαλσκέλν θνξέα, απνηειεί ε ζέζπηζε ελφο αλεμάξηεηνπ ηκήκαηνο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ. Η αλεμαξηεζία ηνπ, σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ, θαζψο θαη ε επνπηεία ηνπ απφ
ηε δηνίθεζε, ηνπ δίδεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο δηαδηθαζηψλ ζε φιν
ην θάζκα, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ.
2.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Η ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηεξίδεηαη ζηε
ινγηθή δηαζθάιηζε επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
Παξάιιεια, ε επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην
θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. πλεπψο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
επεξεάδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο εγγελείο πεξηνξηζκνχο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο,
φπσο είλαη ε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ έιεγρνπ απφ ηελ
ίδηα ηε δηνίθεζε ή κε εληνιή ηεο, ε ιαλζαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπκπαηγλίεο δηαθφξσλ ζηειερψλ ή αθφκε
θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο. Παξάγνληεο φπσο, ε παξαλφεζε ησλ
ειεγθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη εγθπθιίσλ νδεγηψλ, ε ακέιεηα θαη ε θφπσζε ηνπ
αζθνχληνο

ηνπ

ειεγθηηθνχ

έξγνπ,

κπνξεί

λα

πεξηνξίζνπλ

ζεκαληηθά

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα κεδεληζηεί εμαηηίαο είηε ηεο δφιηαο παξαβίαζεο ησλ
θαλφλσλ απφ αξκφδηα ζηειέρε είηε ηεο κε πξνζαξκνγήο ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ.
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2.5 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΝΟ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ
ηε ζχγρξνλε επηρεηξεζηαθή πξαθηηθή είλαη γλσζηφ φηη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ γηα λα
είλαη απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη3:


Οικονομικό: Οη ππεξβνιηθά πνιινί έιεγρνη θνζηίδνπλ ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη
σλ ρξήκα.



Οςζιώδερ: πξέπεη λα κεηξά ηελ απφδνζε ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ
ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί.



Καηάλληλο: pξέπεη πα απεηθνλίδεη κε αθξηβή ηξφπν ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφηα
πνπ ζα κεηξήζεη θαη λε αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
ειεγρφκελνπ ηνκέα.



ύμθυνο: πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ επηρεηξεζηαθή πνιηηηθή θαη θηινζνθία
ειέγρνπ.



Δπίκαιπο: νη αλεπίθαηξεο πιεξνθνξίεο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
αθαηάιιειεο.



Απλό: ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ
ρξεζηκνπνηνχλ.



Λειηοςπγικό: ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη ζρεηηθφο κε έλα θαζνξηζκέλα
ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα θαη λα κε δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγίεο.

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ γεληθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα πα είλαη έλα
ζχζηεκα ειέγρνπ επηηπρεκέλν. Κάζε επηρείξεζε είλαη κνλαδηθή, νπφηε δελ ζα
απνξνχζε λα ππάξρεη κηα «παηέληα» ληα λα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο ην ίδην ζχζηεκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πάληα ζα πξέπεη ην ζχζηεκα ειέγρνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλν
ζηηο αλάγθεο. ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο θάζε επηρείξεζεο.

3

Υξήζηνο Καδαληδήο, Διεγθηηθή & Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ελλνηψλ, αξρψλ

θαη πξνηχπσλ. Πεηξαηάο 2006; εθδφζεηο Business Plus Α.Δ., ζει. 258.
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Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα εμαξηψληαη απφ
ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληεο, φπσο ην κέγεζνο θαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο, γηα λα
δηαηππψζνπλ νξηζκέλα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλ εθαξκνζηνχλ ζα
βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:


Οξγαλσηηθφ ρέδην



χζηεκα εμνπζηνδφηεζεο, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ



Καινζρεδηαζκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα



χγρξνλε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ



Ύπαξμε ππεξεζίαο εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ

Παξαθάησ. ζα αλαιχζνπκε μερσξηζηά ην θαζέλα απφ απηά ην ραξαθηεξηζηηθά.
2.5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΥΕΔΙΟ
Η χπαξμε ελφο νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη
ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ. ην
νξγαλσηηθφ ζρέδην πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο θαηακεξηζκφο ηεο εμνπζίαο ησλ
ππεπζπλνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ.
ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε ζεκαζία ηεο απηνλνκίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ:
Η νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα έλα ζσζηφ νξγαλσηηθφ ζρέδην. Κάζε ηκήκα έρεη ηηο δηθέο ηνπ
αξκνδηφηεηεο θαη δελ δέρεηαη παξεκβάζεηο απφ άιια ηκήκαηα. ρσξίο φκσο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη ιεηηνπξγεί απηφλνκα. Τπάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ.
φζνλ αθνξά ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην έλα ηκήκα ζην άιιν θαη ην
ζπληνληζκφ ησλ ηκεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.
Έηζη, θαλέλα ηκήκα δελ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα νπνηαδήπνηε
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ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Η ζπιινγηθή επζχλε θαη επηδίσμε θνηλψλ ζηφρσλ ζπκβάιιεη
ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
Ο ζρεδηαζκφο κηαο νξγαλσηηθήο δνκήο ηξέπεη λα έρεη πάληα σο βαζηθή αξρή φηη θαλέλα
άηνκν ή ππεξεζία δελ πξέπεη λα ρεηξίδεηαη φιεο ηηο πιεπξέο κηαο ζπλαιιαθηηθήο πξάμεο
απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε νξγάλσζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ηνπιάρηζην δχν πξφζσπα ή ηκήκαηα λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ νινθιήξσζε θάζε ζπλαιιαγήο. Αθφκε, έλα απνηειεζκαηηθφ
ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηέρεη κεραληζκνχο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη
νη ζπλαιιαθηηθέο πξάμεηο πνπ δηελεξγνχληαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
δηνίθεζεο.
2.5.2 ΤΣΗΜΑ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΩΝ
Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα πιεζψξα πξνβιεκάησλ, απφ
ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε κέρξη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, επνκέλσο
είλαη δχζθνιν φιεο νη αξκνδηφηεηεο λα εθρσξεζνχλ ζε έλα άηνκν. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα
πξέπεη ηα ππάξρεη έλα ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ έηζη ψζηε
ηα είλαη μεθάζαξν ζε φια ηα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ πνηα είλαη ην θαζήθνληά ηνπο θαη
κε πνην ηξφπν πξέπεη λα ηα εθηεινχλ.
Η ππεπζπλφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εμνπζία θαη δελ κπνξεί ε κηα λα
ππάξρεη ρσξίο ηελ άιιε. Αλ έλα άηνκν έρεη ηελ εμνπζία λα εγθξίλεη θαη λα εθηειεί
ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ελέξγεηέο ηνπ λα θαηαρσξνχληαη ζε
θάπνην ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη λα κπνξνχλ αξγφηεξα ηα ειεγρζνχλ. Έηζη. είλαη
αλαγθαίν λα πεξλάλε απφ δηάθνξα ζηάδηα θαη ζηειέρε φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη
ζπλαιιαγέο, απφ ην κηθξνέμνδα θαη ηε δηαθχιαμε ησλ κεηξεηψλ, κέρξη ηηο παξαγγειίεο
θαη ηηο πιεξσκέο.
χκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ηεο Λνγηζηηθήο., θάζε θαηαρψξεζε θαη
εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δηθαηνινγεηηθά
έγγξαθα. Απηά ζεκαίλεη φηη κε ηελ εθηέιεζε κηαο ζπλαιιαγήο δεκηνπξγείηαη θαη
εθδίδεηαη έλα παξαζηαηηθφ έγγξαθν, ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ ππεπζπλφηεηα
θαη ηνλ έιεγρν ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο.
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Όζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο, έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη
λα εμαζθαιίδεη φηη νη ζπλαιιαγέο έρνπλ εθηειεζηεί θαη θαηαρσξεζεί ζσζηά ζηα βηβιία
ηεο επηρείξεζεο. φηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζεο, θαζψο θαη φηη ππάξρεη πεξηνδηθή ζχγθξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ
ππνινίπσλ ησλ βηβιίσλ κε ηελ χπαξμε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο
επηρείξεζεο.
Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί δηεπζπληηθφ εξγαιείν θαη βνεζάεη ζηελ
εμαθξίβσζε ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο. δειαδή εάλ ε ζπλαιιαγή
εθηειέζηεθε απφ ηα θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη αλ αθνινπζήζεθαλ νη
πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. Αθφκε, εμεηάδεηαη αλ εθδφζεθαλ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα θάζε
ζπλαιιαγή.
Η θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απαηηεί ηελ επηζήκαλζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, φπσο
ε εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο, ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ ηηκνινγίνπ, ηα ζηνηρεία
ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη γεληθά. φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο
γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο.
Η δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμαξηάηαη απφ ηε θχζε
ησλ ζηνηρεηψλ αιιά θαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σν
ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη θαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ
θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Η ρξεζηκνπνίεζε θαη γεληθά ε πξφζβαζε ζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα γίλεηαη κφλν θαηφπηλ εγθξίζεσλ απφ ηα θαηάιιεια
άηνκα θαη αθνχ εθδνζνχλ ην πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα πεξηνδηθήο απνγξαθήο θαη ζχγθξηζεο κε ηα
ππφινηπα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα βηβιία γηα λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε
θαηαγξαθή γίλεηαη ζσζηά θαη φηη δελ ππάξρνπλ ιάζε, απψιεηεο ή παξάλνκεο
αθαηξέζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
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2.5.3 ΚΑΛΟΥΕΔΙΑΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
Γηα λα είλαη επηηπρεκέλν έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη
ινγηζηηθή δηάξζξσζε ζηελ επηρείξεζε, δειαδή έλα θαινζρεδηαζκέλν ινγηζηηθφ
ζχζηεκα, πνπ ζα έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζην Λνγηζηηθφ ρέδην θαη νη θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ ζα δίλνληαη κε ηε κνξθή ινγηζηηθνχ εγρεηξηδίνπ.
Δπηπξφζζεηα, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηξάεη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ
ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ
ηα παξαθάησ ζηνηρεία:


Γιάγπαμμα λογαπιαζμών

Σν δηάγξακκα ινγαξηαζκψλ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί
ε επηρείξεζε κε ηνπο ηίηινπο θαη ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπο, αλάινγα, πάληα κε ηελ
νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθή
πεξηγξαθή θάζε ινγαξηαζκνχ γηα ηελ ζσζηή ελεκέξσζε φισλ ησλ αηφκσλ, εηδηθά
απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Η χπαξμε ηνπ δηαγξάκκαηνο ινγαξηαζκψλ δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή δηελέξγεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη ζηνπο
θαηάιιεινπο ινγαξηαζκνχο. Όπσο αλαθέξεη ν Σζαγθιάγθαλνο 4, «θάζε ινγαξηαζκφο
απνηειεί θαη έλα θέληξν επζχλεο γηα θάπνην άηνκν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ην
ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ο αξηζκφο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα
πεξηιακβάλεηαη ζην δηάγξακκα εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ
ηεο επηρείξεζεο».


Λογιζηικό Δγσειπίδιο

Απηά ην ζηνηρείν είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα πην ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ
4

Σζαγθιαγθάλνο Άγγεινο (2000) Διεγθηηθή, εθδ. Αδειθψλ Κπξηαθίδε Α.Δ. Θεζζαινλίθε, ζει.59.
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πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαηά ηελ θαηαγξαθή, ηελ ηαμηλφκεζε θαη θάζε είδνπο
δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο.


Πεπιγπαθή θέζευν

Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα πεξηγξαθή εξγαζίαο γηα θάζε ζέζε ζηελ επηρείξεζε,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη μεθάζαξνο ν ξφινο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο. Έηζη, δηαρσξίδνληαη
νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο θαη ειαρηζηνπνηνχληαη νη ακθηβνιίεο γηα ην πνηνο είλαη
ππεχζπλνο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.


Ππυηοβάθμιοι λογαπιαζμοί ελέγσος

Οη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ειέγρνπ είλαη ινγαξηαζκνί ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ,
φπσο νη ρξεψζηεο, νη πηζησηέο. ηα εκπνξεχκαηα. Απαηηνχληαη φκσο θαη αλαιπηηθά
θαζνιηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ. Θα πξέπεη,
ζην ρεηξφγξαθν ζχζηεκα, άιινο λα ελεκεξψλεη ην Γεληθφ Καζνιηθφ θαη άιινο ην
Αλαιπηηθφ Καζνιηθφ. Έηζη δηεπθνιχλεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, θαζψο δηαρσξίδνληαη
νη επζχλεο θαη απνθεχγνληαη ιάζε θαη παξαιήςεηο.


Απιθμημένα εζυηεπικά έγγπαθα

Η θαηά αχμνληα αξηζκφ αξίζκεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγγξάθσλ, φπσο ηα παξαζηαηηθά
θαη ηα ηηκνιφγηα, δηεπθνιχλεη κεηαμχ άιισλ ηνλ έιεγρν ησλ εγγξάθσλ πνπ ράζεθαλ ή
αθπξψζεθαλ. Αθφκε, βνεζάεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ εγγξάθσλ φηαλ απηά αλαδεηεζνχλ
ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηεο έθδνζήο ηνπο. Δπηβάιιεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ
ηνηρείσλ λα αξηζκνχληαη, λα ζεσξνχληαη θαη λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά ηα έγγξαθα
απηά.


Έλεγσορ ηυν ειζεπσομένυν ζηοισείυν και ηηρ διαδικαζίαρ επεξεπγαζίαρ
αςηών

Σν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πξνβιέπεη άκεζν έιεγρν φισλ ησλ
εηζεξρνκέλσλ ζηνηρείσλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε
ζσζηή δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Όηαλ εθηειεζηεί κηα ζπλαιιαγή, ηα έγγξαθα
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ιακβάλνληαη, ηαμηλνκνχληαη θαηάιιεια θαη παίξλνπλ αχμνληα αξηζκφ, γηα κειινληηθή
αλαθνξά θαη αλεχξεζε απηψλ.
2.5.4 ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν θάζε ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πνιχπινθε
θαη λα πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα, πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιάβνπλ
λα είλαη ηθαλφ, έκπηζην θαη απνδνηηθφ.
Μηα ζχγρξνλε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη επηκφξθσζε ησλ
ππαιιήισλ έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Η επηκφξθσζε,
ζπλήζσο. είλαη πεξηζζφηεξν πξαθηηθή θαη αλαθέξεηαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ζηηο
δηαδηθαζίεο θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο εξγαζίαο.
Έλα επηηπρεκέλν ζχζηεκα πξνζσπηθνχ δελ είλαη εθείλν πνπ πεξηέρεη κφλν θαιέο
δηαδηθαζίεο επηινγήο, πξφζιεςεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη εθείλν
πνπ πξνβιέπεη ζπρλή θαη θαιή επίβιεςε απηνχ. Έηζη. κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ
πξνβιήκαηα θαη ιάζε θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα.
2.5.5 ΎΠΑΡΞΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ
Σν ηειεπηαίν βαζηθφ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαξθή
επηζεψξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ειέγρσλ απφ ην
πξνζσπηθφ ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο.
Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηηπρία θαη
ηελ επίηεπμε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ αλεμάξηεηνο ληα λα είλαη επηηπρεκέλν ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αλ ην
ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε δηεχζπλζε. ηελ νπνία θαιείηαη λα
ειέγμεη. ηφηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα απηή είλαη ακθίβνιε. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, ζα
πξέπεη ην ηκήκα απηφ λα βξίζθεηαη κφλν θάησ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηνλ
Πξφεδξν ηεο εηαηξίαο.
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2.6 ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Η ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηεξίδεηαη ζηε
ινγηθή δηαζθάιηζε επίηεπμεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
Παξάιιεια, ε επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην
θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. πλεπψο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
επεξεάδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο εγγελείο πεξηνξηζκνχο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο,
φπσο είλαη ε παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ έιεγρνπ απφ ηελ
ίδηα ηε δηνίθεζε ή κε εληνιή ηεο, ε ιαλζαζκέλε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπκπαηγλίεο δηαθφξσλ ζηειερψλ ή αθφκε
θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο.
Παξάγνληεο φπσο, ε παξαλφεζε ησλ ειεγθηηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη εγθπθιίσλ νδεγηψλ, ε
ακέιεηα θαη ε θφπσζε ηνπ αζθνχληνο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ
ζεκαληηθά

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ηνπ

ειεγθηηθνχ

έξγνπ.

Δπηπιένλ,

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα κεδεληζηεί εμαηηίαο είηε ηεο
δφιηαο παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ απφ αξκφδηα ζηειέρε είηε ηεο κε πξνζαξκνγήο ζην
ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ C.O.S.O.
3.1 ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ C.O.S.O.
Γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θάπνηεο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (εζσηεξηθέο δηθιίδεο
αζθαιείαο). Οη εζσηεξηθέο δηθιίδεο αζθαιείαο ζρεδηάδνληαη απφ ηηο δηνηθήζεηο θαη ην
πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε
(Λνπκηψηεο Β., 2010):


ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο



ηελ αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο



ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο



ηε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηδξχζεθε ην
1985 ε Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο ησλ Οξγαληζκψλ (Committee on Sponsoring
Organization). O ζθνπφο ηεο COSO είλαη ε θαηάξηηζε ελφο πιαηζίνπ νδεγηψλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα
επηηπγράλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ
πνηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ.
Σν πιαίζην COSO, έρεη πηνζεηεζεί σο έλα γεληθά απνδεθηφ πιαίζην γηα ηνλ εζσηεξηθφ
έιεγρν, ελψ ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη επξέσο σο ην πξαγκαηηθφ θξηηήξην, κε βάζε ην
νπνίν νη νξγαλψζεηο κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ
ηνπο Διέγρνπ. Δίλαη ζήκεξα ην πην δηαδεδνκέλν πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο
απνηειεί έλα δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν κνληέιν, ην νπνίν ζπρλά εκπινπηίδεηαη
αλάινγα κε ηηο εηζεγήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή. Η ίδηα ε Δπηηξνπή
κάιηζηα, ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζπρλά εθδίδεη
αλαθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ θαη
επηθαηξνπνηνχλ ην βαζηθφ πιαίζην.
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3.2 ΤΝΙΣΩΔ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ηελ αλαθνξά COSO πεξηγξάθνληαη νη ζπληζηψζεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο.
Οη πέληε απηέο ζπληζηψζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιεινζπζρεηίδνληαη θαη
απνξξένπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε δηνηθεί ηελ επηρείξεζε θαη είλαη νη
εμήο:


Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία



Δπνπηεία ειέγρνπ



Γξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ



Δθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ



Πεξηβάιινλ ειέγρνπ

Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο COSO.
σήμα 1. Οι ζςνιζηώζερ ηος πλαιζίος εζυηεπικού ελέγσος COSO.

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο ιεηηνπξγνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε βάζε ελφο
ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηρείξεζε, κέζσ ηεο ζπκκεηέρνπζαο
εγεζίαο, ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη κηαο θνπιηνχξαο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ππεπζπλφηεηα
γηα ηνλ έιεγρν. Οη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ θαη νη ζπλαθείο κε απηέο κεραληζκνί, είλαη
πξνζρεδηαζκέλνη γηα λα εμεηάζνπλ θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο ζεκαληηθνχο
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θηλδχλνπο. Οη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ
επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, δηαβηβάδνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θαλαιηψλ
πξνο ηα επάλσ, πξνο ηα θάησ θαη πξνο φιε ηελ επηρείξεζε. Σν ζχζηεκα ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επαλεμεηάδεηαη ζε ζπλερή βάζε, ελψ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ, εμεηάδνληαη έγθαηξα θαη δηεμνδηθά.
3.3 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
χκθσλα κε ην πιαίζην ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφο ζε θάζε κηα
απφ ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ζηφρσλ, εάλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ε δηεχζπλζε έρνπλ
ηε ινγηθή δηαβεβαίσζε φηη:


θαηαλννχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη ηεο νληφηεηαο
επηηπγράλνληαη.



νη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάδνληαη αμηφπηζηα.



ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαηάιιεινπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.

Δλψ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα δηαδηθαζία, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζπληζηά
κηα θαηάζηαζε ή ζπλζήθε ηεο δηαδηθαζίαο ζε έλα ρξνληθφ ζεκείν. Ο θαζνξηζκφο εάλ
έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη "απνηειεζκαηηθφ'' απνηειεί κηα
ππνθεηκεληθή θξίζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ αμηνιφγεζε εάλ ηα πέληε ζπζηαηηθά
πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Η απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο
παξέρεη ηε ινγηθή δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο
δεισκέλεο θαηεγνξίεο ζηφρσλ. Καηά ζπλέπεηα, νη ζπληζηψζεο απηέο απνηεινχλ επίζεο
θξηηήξηα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν. Παξφηη θαη ηα πέληε θξηηήξηα
πξέπεη λα πιεξνχληαη, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θάζε ζπληζηψζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε
ηνλ ίδην ηξφπν ή αθφκα θαη ζην ίδην επίπεδν, ζε δηαθνξεηηθέο νληφηεηεο. Δπεηδή νη
έιεγρνη κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ πνηθίινπο ζθνπνχο, νη έιεγρνη ζε κηα ζπληζηψζα
κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ ησλ ειέγρσλ πνπ θαλνληθά κπνξεί λα ππάξρεη ζε
κία άιιε ζπληζηψζα. Αθφκε, νη έιεγρνη κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ ζην βαζκφ κε ηνλ νπνίν
απεπζχλνληαη ζε έλαλ ηδηαίηεξν θίλδπλν, έηζη ψζηε νη ζπκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη, ν θάζε
έλαο κε ηελ πεξηνξηζκέλε ηνπ επίδξαζε, κπνξνχλ ζσξεπηηθά λα είλαη ηθαλνπνηεηηθνί.

37

Οη ζπληζηψζεο απηέο θαη ηα θξηηήξηα ηζρχνπλ γηα έλα νιφθιεξν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, ή γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ζηφρσλ. Καηά ηελ εμέηαζε νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη θαη ηα πέληε θξηηήξηα λα ηθαλνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα
απνξξεχζεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
αλαθνξψλ είλαη απνηειεζκαηηθφο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
4.1 ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ
ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ
Παξφιν πνπ ε επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
αλήθεη ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ε χπαξμε αιιά θαη ην επίπεδν απνηειεζκαηηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ελδηαθέξεη ζνβαξά ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Πξνθαλψο, εθ κέξνπο ηνπ
εμσηεξηθνχ ειεγθηή, απαηηείηαη γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα πξνβεί ζηελ κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηνπ.
Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ε χπαξμε ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαβεβαηψλεη φηη ηπρφλ ιάζε θαη αλσκαιίεο νη νπνίεο δχλαληαη λα
επεξεάζνπλ ηειηθά ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, κπνξνχλ λα αλαθαιπθζνχλ έγθαηξα. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη επηπξφζζεηεο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο
κε αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
πλεπψο, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη βαζηθφ ζθνπφ λα
δηακνξθψζεη γλψκε ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο, ζρεηηθά κε ην εάλ θαη πφζν κπνξεί λα
ζηεξηρζεί ζε απηφ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ηνπ. Ο βαζκφο αμηνπηζηίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα επεξεάζεη, ελ ηέιεη, ηελ κνξθή θαη ην εχξνο ηνπ
ειέγρνπ.
4.2 ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 610
Σν Γηεζλέο Πξφηππν Διέγρνπ 610 αζρνιείηαη κε ηηο επζχλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή
ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, φηαλ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη
θαζνξίζεη, ζχκθσλα κε ην ΓΠΔ 3155, φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη
πηζαλφ λα είλαη ζρεηηθή γηα ηνλ έιεγρν.
Οη ζηφρνη ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε θαη, φπνπ
έρεη εθαξκνγή, απφ ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαθπβέξλεζε. Δλψ νη ζθνπνί ηεο
5

ΓΠΔ 315, «Δληνπηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο ζθάικαηνο κέζσ θαηαλφεζεο ηεο
νληφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο».
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ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη δηαθνξεηηθνί,
κεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ν
εμσηεξηθφο ειεγθηήο επηηπγράλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ηνπο κπνξεί λα είλαη
παξφκνηνη. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε γλψκε ειέγρνπ πνπ
εθθξάδεηαη, θαη απηή ε επζχλε δελ κεηψλεηαη απφ ηε ρξήζε ηεο εξγαζία ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή.
Οη ζηφρνη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, φπνπ ε νληφηεηα έρεη ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ πνπ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη θξίλεη φηη είλαη πηζαλφ λα είλαη ζρεηηθή γηα ηνλ
έιεγρν, είλαη:


Να πξνζδηνξίζεη εάλ, θαη ζε πνην βαζκφ, πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ,



Δάλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, λα
θαζνξίζεη εάλ απηή ε εξγαζία είλαη επαξθήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ.

4.3 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΟΤ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εάλ θαη ζε πνην βαζκφ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εξγαζία
ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα θαζνξίζεη εάλ ε εξγαζία
ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα είλαη επαξθήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ,
θαη εάλ λαη, ηε ζρεδηαζκέλε επίδξαζε ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε
θχζε, ην ρξφλν ή ηελ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Καηά ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ εάλ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα είλαη επαξθήο
γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη:


Σελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ



Σελ ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ



Σν εάλ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα δηελεξγεζεί κε ηε
δένπζα επαγγεικαηηθή πξνζνρή



Σν εάλ είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή.
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Δπηπιένλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεδηαζκέλεο επίδξαζεο ηεο εξγαζίαο ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε θχζε, ην ρξφλν ή ηελ έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ν εμσηεξηθφο ν ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάζεη:


Σε θχζε θαη ην πεδίν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ έρεη εθηειεζηεί, ή πνπ
πξέπεη λα εθηειεζηεί, απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο



Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζε επίπεδν ηζρπξηζκνχ γηα
ζπγθεθξηκέλεο

θαηεγνξίεο

ζπλαιιαγψλ,

ππφινηπα

ινγαξηαζκψλ

θαη

γλσζηνπνηήζεηο


Σν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ ππεηζέξρεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο
πξνο ππνζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ ηζρπξηζκψλ.

4.4 ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ
ΔΛΔΓΚΣΩΝ
Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν
εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαη λα δηελεξγήζεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ επί
απηήο ηεο εξγαζίαο ψζηε λα θαζνξίζεη ηελ επάξθεηά ηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Γηα λα θξίλεη ηελ επάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πνπ έρεη
δηελεξγεζεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή,
ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα αμηνινγήζεη εάλ:


Η εξγαζία δηελεξγήζεθε απφ εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ έρνπλ επαξθή ηερληθή
θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηα,



Η εξγαζία επηβιέθζεθε, επηζθνπήζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε θαηάιιεια,



Έρνπλ απνθηεζεί επαξθή ειεγθηηθά ηεθκήξηα γηα λα επηηξέςνπλ ηνπο
εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα ζπλαγάγνπλ εχινγα ζπκπεξάζκαηα,



Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη είλαη ηα ελδεδεηγκέλα γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη
νη νπνηεζδήπνηε εθζέζεηο θαηαξηίδνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη
ζπλεπείο κε ηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη εθηειεζηεί, θαη



Οη νπνηεζδήπνηε εμαηξέζεηο ή ηα αζπλήζηζηα δεηήκαηα πνπ γλσζηνπνηνχληαη
απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο επηιχνληαη θαηάιιεια.
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Δάλ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ
ειεγθηψλ, πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηεθκεξίσζε ειέγρνπ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
έρνπλ ζπλαρζεί ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο εξγαζίαο ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηνλ
εμσηεξηθφ ειεγθηή επί απηήο ηεο εξγαζίαο.6
4.5 ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ
ΚΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ζρεηηθά
κε ην εάλ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα είλαη επαξθήο γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ:
Ανηικειμενικόηηηα


Σν θχξνο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζα ζηελ νληφηεηα θαη ε
επίδξαζε ηνπ θχξνπο απηνχ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ λα είλαη
αληηθεηκεληθνί.



Σν εάλ ε αλαθνξά ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απεπζχλεηαη πξνο
εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε ή ζε αμησκαηνχρν κε
θαηάιιειεο αξκνδηφηεηεο, θαη εάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ άκεζε
πξφζβαζε ζε εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε.



Σν εάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη απαιιαγκέλνη απφ αληηθξνπφκελεο επζχλεο.



Σν εάλ εθείλνη πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθπβέξλεζε επνπηεχνπλ απνθάζεηο
γηα απαζρφιεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.



Σν εάλ ππάξρνπλ εκπφδηα ή πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηε δηνίθεζε ή απφ εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε
δηαθπβέξλεζε.



Σν εάλ, θαη ζε πνην βαζκφ, ε δηνίθεζε δξα επί ησλ ζπζηάζεσλ ηεο ιεηηνπξγίαο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη πψο απνδεηθλχεηαη ηέηνηα δξάζε.

Σεσνική ικανόηηηα

6

ΓΠΔ 230, «Σεθκεξίσζε ειέγρνπ» παξάγξαθνη 8-11, θαη παξάγξαθνο A6.
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Σν εάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη κέιε ζρεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ζσκάησλ.



Σν εάλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ επαξθή ηερληθή θαηάξηηζε θαη επάξθεηα
σο εζσηεξηθνί ειεγθηέο.



Σν εάλ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ πξφζιεςε θαη θαηάξηηζε
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.

Γέοςζα επαγγελμαηική πποζοσή


Σν εάλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεδηάδνληαη,
επηβιέπνληαη, επηζθνπνχληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη θαηάιιεια.



Η χπαξμε θαη επάξθεηα εγρεηξηδίσλ ειέγρνπ ή άιισλ παξφκνησλ εγγξάθσλ,
πξνγξακκάησλ εξγαζίαο θαη ηεθκεξίσζεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

Δπικοινυνία
Η επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κπνξεί
λα είλαη πιένλ απνηειεζκαηηθή φηαλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ειεχζεξνη λα
επηθνηλσλνχλ αλνηρηά κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, θαη:


Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεδξηάζεηο ζε θαηάιιεια δηαζηήκαηα θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ,



Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ιακβάλεη γλψζε θαη έρεη πξφζβαζε ζε ζρεηηθέο
εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ελεκεξψλεηαη επί ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ
ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φηαλ ηέηνηα δεηήκαηα
κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, θαη



Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο ελεκεξψλεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο επί ζεκαληηθψλ
δεηεκάησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

4.6 ΥΔΓΙΑΜΔΝΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ
ΣΗ ΦΤΗ, ΣΟ ΥΡΟΝΟ Η ΣΗΝ ΔΚΣΑΗ ΣΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΟΤ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ
Όπνπ ε εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πξφθεηηαη λα απνηειέζεη παξάκεηξν γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο θχζεο, ηνπ ρξφλνπ ή ηεο έθηαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ
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ειεγθηή, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα ζπκθσλνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηα θαησηέξσ
δεηήκαηα κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο:


Ο ρξφλνο απηήο ηεο εξγαζίαο,



Η έθηαζε ηεο θάιπςεο ηνπ ειέγρνπ,



Σν νπζηψδεο κέγεζνο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν (θαη, εάλ έρεη
εθαξκνγή, ην επίπεδν ή ηα επίπεδα νπζηψδνπο κεγέζνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ, ππνινίπσλ ινγαξηαζκψλ ή γλσζηνπνηήζεσλ), θαη ην
νπζηψδεο κέγεζνο ηεο εθηέιεζεο,



Οη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη επηινγήο θνλδπιίσλ,



Η ηεθκεξίσζε ηεο εξγαζίαο πνπ δηελεξγείηαη, θαη



Οη δηαδηθαζίεο επηζθφπεζεο θαη αλαθνξάο.

Υπηζιμοποίηζη ζςγκεκπιμένηρ επγαζίαρ ηυν εζυηεπικών ελεγκηών
Η θχζε, ν ρξφλνο θαη ε έθηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνπ δηελεξγνχληαη επί
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζα εμαξηψληαη απφ ηελ εθηίκεζε εθ
κέξνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο ζθάικαηνο, ηελ αμηνιφγεζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ:


Δμέηαζε θνλδπιίσλ πνπ έρνπλ ήδε εμεηαζηεί απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο,



Δμέηαζε άιισλ παξφκνησλ θνλδπιίσλ, θαη



Παξαηήξεζε δηαδηθαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο.

4.7 ΠΛΑΙΙΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ
ΔΛΔΓΚΣΩΝ
Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη λα κειεηήζεη ην εζσηεξηθφ ειεγθηηθφ ζχζηεκα, γηα λα
αμηνινγήζεη, εάλ θαη θαηά πφζν κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. Γηαηί, ε πνηφηεηα ζα επεξεάζεη θαη ζα θαζνξίζεη αλ ζα δηελεξγήζεη
δεηγκαηνιεπηηθφ ή γεληθφ έιεγρν. Γεγνλφο πνπ ζα πξνζδηνξίζεη θαη ην ρξφλν πνπ ζα
δηαζέζεη θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζα απαηηήζεη. πλεπψο, εάλ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο
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δηαπηζηψζεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, ζα πεξηνξηζηεί ζε
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θάλεη επξχ έιεγρν
γηα λα δηακνξθψζεη γλψκε. Πάλησο, είλαη απαξαίηεηνη θαη ρξήζηκνη θαη νη δχν έιεγρνη,
γηαηί ν θαζέλαο παίδεη μερσξηζηφ ξφιν. Δίλαη νπζηψδεο λα ππάξρεη πιήξεο θαη
ειεχζεξε επηθνηλσλία κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξάγκα ην νπνίν
πξέπεη λα ππνζάιπεη ε Γηνίθεζε γηα λα επηηεπρζνχλ νη θαησηέξσ ζηφρνη:


ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ



νξζή αμηνιφγεζε ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή



ιήςε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη επεμεγήζεσλ, απφ ηνλ εμσηεξηθφ
ειεγθηή



ζχληαμε θχιισλ εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ
ηε γλψκε πνπ εμέθξαζε ζηελ έθζεζε ηνπ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 226/92 ν νξθσηφο ειεγθηήο, νθείιεη λα εμεηάζεη ηα
βηβιία θαη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ηεο επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζηψζεη, θαηά πφζνλ,
νη ειεγρζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εκθαλίδνπλ «ακπιβοδίκαια» ηελ νηθνλνκηθή
ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Άξα, ε εξγαζία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειεγθηή δελ κπνξεί πνηέ λα ζεσξεζεί φηη αληηθαζηζηά ηελ εξγαζία ηνπ
εμσηεξηθνχ ειεγθηή, ή θαη αληίζηξνθα: ν εμσηεξηθφο έιεγρνο δελ κπνξεί λα
αληηθαηαζηήζεη ηνλ εζσηεξηθφ, ν νπνίνο είλαη βαζηθφο θαη δηαξθήο θαη ππάξρεη ζε θάζε
νηθνλνκηθή κνλάδα, έζησ θαη ζε ππνηππψδε κνξθή. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα κπνξεί ν
εμσηεξηθφο ειεγθηήο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δνπιεηά ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν έλα κεγάιν κέξνο ηεο εξγαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ δελ
πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιιαπιά νθέιε γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
5.1 ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Οη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο ειεγθηψλ ζρεηηθά κε αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο απνγξαθήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο. Δπίζεο,
κηα ζεκαληηθή θαηεγνξία αδπλακηψλ ζεσξνχληαη ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ. Η θαηεγνξία
απηή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ιαλζαζκέλν δηαρσξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ, ηελ αλεπαξθή
ζηειέρσζε, ή κε άιια πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Οη αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, βάζεη ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπο, κπνξνχλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Hammersley et al. 2008):
Οςζιώδειρ αδςναμίερ (material weaknesses)
Ωο νπζηψδε αδπλακία νξίδεηαη κηα ζεκαληηθή έιιεηςε ή ζπλδπαζκφο ζεκαληηθψλ
ειιείςεσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πηζαλφηεηα λα κελ εληνπηζζεί θάπνην ιάζνο
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σέηνηαο ζνβαξφηεηαο αδπλακίεο απαηηείηαη λα
αλαθέξνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ.
ημανηικέρ ελλείτειρ (significant deficiencies)
Μηα ζεκαληηθή έιιεηςε είλαη κηα έιιεηςε ειέγρνπ ή ζπλδπαζκφο ειιείςεσλ ειέγρνπ
πνπ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εηζάγεη, λα εμνπζηνδνηεί,
λα θαηαγξάθεη θαη λα επεμεξγάδεηαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα αμηφπηζηα θαη ζχκθσλα κε
ηηο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πηζαλφηεηα λα κελ
εληνπηζζνχλ ζθάικαηα, ηα νπνία δελ είλαη αζήκαληα, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Δλλείτειρ ελέγσος (control deficiencies)
Μία έιιεηςε ειέγρνπ επέξρεηαη φηαλ ν ζρεδηαζκφο ή ε ιεηηνπξγία ελφο ειέγρνπ δελ
επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ή ην πξνζσπηθφ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα
εκπνδίζνπλ ή λα εληνπίζνπλ ζθάικαηα έγθαηξα.
Η βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα έιιεηςε ειέγρνπ θαη κηα ζεκαληηθή έιιεηςε
έγθεηηαη ζηελ πηζαλφηεηα θαη ζην κέγεζνο ησλ ζθαικάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο
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θαηαζηάζεηο, ηα νπνία ζθάικαηα ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ εμαηηίαο ηεο χπαξμεο
αδπλακίαο. Οη ζεκαληηθέο ειιείςεηο είλαη πην ζνβαξέο θαη απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα
ζθάικαηνο. Δπηπιένλ, ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη ζηηο
νπζηψδεηο αδπλακίεο έγθεηηαη ζηε ζνβαξφηεηα ησλ ζθαικάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ηα νπνία ζθάικαηα ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ εμαηηίαο ηεο χπαξμεο
αδπλακίαο. Οη νπζηψδεηο αδπλακίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξφηεξα ζθάικαηα
απ‟ φηη νη ζεκαληηθέο ειιείςεηο.
Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κε ηηο
επηπηψζεηο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ
Nicolaisen (2004) δελ ζα πξέπεη θάζε ζεκαληηθή αδπλακία λα ζεσξείηαη ην ίδην
ζεκαληηθή.
5.2 Ο ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ ειεγθηψλ,
είλαη ρξήζηκεο εάλ βνεζνχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Η
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε, ζπλαθήο θαη επίθαηξε
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ρξήζηκε (Naser, Nuseibeh θαη Al-Hussaini, 2003).
Η πνηφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη
πιεξνθνξίεο έρνπλ εμαρζεί ζχκθσλα κε γεληθά παξαδεθηέο αξρέο. Η ζπλάθεηα
ζεκαίλεη φηη ε πιεξνθφξεζε πξέπεη λα είλαη ρξήζηκε γηα θάζε πεξίπησζε ιήςεο
απνθάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο αλαδεηά έλαο επελδπηήο απφ
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ψζηε λα ιάβεη θάπνηα απφθαζε θαη δηαθνξεηηθέο έλα
πηζησηηθφ ίδξπκα. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη επίθαηξεο θαη λα έρνπλ
ιεθζεί ππφςε ηπρφλ κειινληηθά γεγνλφηα.
Η ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε έρεη δχν βαζηθνχο ζθνπνχο. Πξψηνλ, απνηειεί ην
κέζν γηα ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην
ελδηαθεξφκελν θνηλφ. Η πξφζβαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε ηξίηνπο λα θάλνπλ πην αθξηβείο εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (Guenther,
2005). Γεχηεξνλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλαιιαγέο
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κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ κεξψλ φπσο δαλεηζηέο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, άιιεο
επηρεηξήζεηο θηι.
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα επηηξέςεη ζην
ειεγθηή λα εθθξάζεη κηα γλψκε ζρεηηθά κε ην αλ, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθαξκφζζεθε θάπνην αλαγλσξηζκέλν πιαίζην (IFAC
2003). Έηζη, ν έιεγρνο απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο.
Οη Porter, Simon θαη Hatherly (2003) πξνζδηνξίδνπλ ηξία βαζηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά
κε ην γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο, θαη απηά είλαη:


Γηαηί νη πιεξνθνξίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κελ είλαη
αμηφπηζηεο;



Γηαηί είλαη ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ λα είλαη αμηφπηζηεο νη πιεξνθνξίεο πνπ νη θαηαζηάζεηο
παξνπζηάδνπλ;



Γηαηί νη απνδέθηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ ειέγρνπλ κφλνη
ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο;

Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ηέζζεξηο θχξηνπο
παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο:
ύγκποςζη ςμθεπόνηυν
Αθελφο έρνπκε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ νη νπνίεο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ θαηάξηηζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ίζσο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα
παξνπζηάζνπλ κία πην σξαηνπνηεκέλε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ πξαγκαηηθή.
Αθεηέξνπ έρνπκε ηνπο κεηφρνπο, ηηο ηξάπεδεο θαη ινηπνχο δαλεηζηέο νη νπνίνη
ελδηαθέξνληαη λα γλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο κηαο θαη
δηαθπβεχνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο. Γίλεηαη ινηπφλ νξαηή ε
χπαξμε ηεο ζχγθξνπζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν απηψλ κεξψλ.
ςνέπειερ θαλμάηυν
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Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βαζίδνπλ ηηο επελδπηηθέο
απνθάζεηο ηνπο ζηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο. Γίλεηαη
ινηπφλ αληηιεπηφ πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ξηζθάξνπλ λα ιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο
απνθάζεηο ζε ςεπδή ή ιαλζαζκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Απόζηαζη
Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
βξίζθνληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε αλά πάζα ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα
εμαθξηβψλνπλ νη ίδηνη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ νη θαηαζηάζεηο
απηέο.
Πολςπλοκόηηηα
Καζψο ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ κεγαιψλεη φζν κεγαιψλεη θαη ν φγθνο ησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπο. Ιδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν νη ζπλαιιαγέο φζν θαη ηα
ινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ηηο δηαρεηξίδνληαη έρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα πνιχπινθα, κε
απνηέιεζκα αθελφο λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα δηαπξαρζνχλ ζθάικαηα θαη
αθεηέξνπ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κελ έρνπλ ηηο γλψζεηο
γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο
παξέρνληαη.
πκθψλα κε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, πσο παξά ην πςειφ θφζηνο κε
ην νπνίν επηβαξχλεηαη κηα επηρείξεζε γηα ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ηεο, επσθειείηαη
πνιιαπιψο απφ απηφλ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο (Παππάο, 1999):


Δμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο.



Βειηηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο.



Απνθηνχλ λνκηκφηεηα νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο.



Απμάλεηαη ε εγθπξφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.



Γηεπθνιχλεηαη ε εθ κέξνπο ηεο άληιεζε θεθαιαίσλ αθνχ ν ζσζηά
πιεξνθνξεκέλνο επελδπηήο αληηκεησπίδεη κηθξφηεξν θίλδπλν.
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Γηεπθνιχλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ βηβιίσλ ηεο επεηδή ν
εθνξηαθφο ειεγθηήο πεξηνξίδεη ηελ έθηαζε θαη ηνλ ρξφλν ηνπ ειέγρνπ ηνπ.



Δληζρχεηαη ή απνδπλακψλεηαη ε ζέζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ ηεο έλαληη
ησλ κεηφρσλ αλάινγα κε ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ.

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ν εμσηεξηθφο έιεγρνο
ζπληειεί ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ εμαζθάιηζε κηαο θαιήο
εηθφλαο απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο θαη ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Δπηπιένλ ζα κπνξνχζακε
λα αλαθέξνπκε φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη νη Porter, Simon θαη Hatherly (2003), θαη
ελαιιαθηηθέο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη έλαο πιήξεο γλψζηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο
επηρείξεζεο θαη επίζεο είλαη αλεμάξηεηνο θαη αληηθεηκεληθφο απφ θαη πξνο ηελ
δηνίθεζε. πλεπψο κπνξεί λα θξίλεη θαη λα ζπκβνπιεχζεη ηελ εθάζηνηε δηνίθεζε
ζρεηηθά κε δεηήκαηα βειηίσζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλάπηπμεο ησλ ινγηζηηθψλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθά λα δψζεη θνξνινγηθέο, επελδπηηθέο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο. Δάλ θνηηάμνπκε ηελ έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ,
πην ζθαηξηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ν εμσηεξηθφο έιεγρνο σθειεί αθφκα θαη
ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, ζαλ ζχλνιν, κηαο θαη εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
αγνξψλ θαη παξάιιεια δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ.
5.3 ΔΚΘΔΔΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ
Οη εθζέζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ
ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θπξίσο γηα δχν ιφγνπο (Ittonen 2012). Πξψηνλ, νη εθζέζεηο
κπνξεί λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ. Κάζε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαζεψξεζε ησλ
εθηηκήζεσλ απηψλ, είλαη ζρεηηθή θαη κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Γεχηεξνλ, νη εθζέζεηο
ησλ ειεγθηψλ κπνξεί λα πεξηέρνπλ νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (going concern).
Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ππάξρεη αξλεηηθή αληίδξαζε ηεο αγνξάο θαηά ηελ
δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ, φηαλ νη εθζέζεηο απηέο πεξηέρνπλ παξαηεξήζεηο
απφ ηνπο ειεγθηέο ζρεηηθά κε αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Beneish et al., 2008
θαη Hammersley et al., 2008).
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Ο Beneish et al. (2008) αλαθέξνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ε
πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ειαηηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη ιφγσ χπαξμεο παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξνχλ αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ν Hammersley et al. (2008) ζπκπιεξψλνπλ φηη ε αληίδξαζε ηεο
αγνξάο εμαξηάηαη απφ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αδπλακίαο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Οξηζκέλεο έξεπλεο, παξάιιεια, δείρλνπλ φηη νη αλαθνξέο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πεξί
αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ζπζρεηίδνληαη κε κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ
κεηνρψλ γχξσ απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα δεκνζίεπζεο ησλ εθζέζεσλ (Ogneva et al,
2007 θαη Beneish et al, 2008).
Ο Beneish et al. (2008), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηηο πεξηπηψζεηο
επηρεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη αγνξέο είλαη
θαηά θάπνην ηξφπν ελεκεξσκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ απφ πιεξνθνξίεο πνπ δηαρένληαη.
Έηζη, ε επίδξαζε είλαη ζηαδηαθή θαη πξνθαλψο ε αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ θαηά ηε
δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ, δελ ζα είλαη απφηνκε.
ηελ αλάιπζε ηνπο, ν Ashbaugh-Skaife et al. (2009) αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή
αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ
ειεγθηψλ, θαζψο επίζεο θαη φηη ν ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ αδπλακίεο ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη
επηρεηξήζεηο κε αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ζπλήζσο πην ζχλζεηεο
δξαζηεξηφηεηεο, έρνπλ πξνρσξήζεηο πξφζθαηα ζε αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη
έρνπλ ιηγφηεξνπο πφξνπο γηα λα επελδχζνπλ ζην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
πκπιεξσκαηηθά, νη Schneider θαη Church (2008) ζεκεηψλνπλ φηη νη αμηνινγήζεηο ησλ
αηηήζεσλ

γηα

δαλεηνδφηεζε

απφ

ηνπο

αξκφδηνπο

ηξαπεδηθνχο

ππαιιήινπο,

επεξεάδνληαη αξλεηηθά φηαλ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.
Δθηφο απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο αγνξέο, ζε νξηζκέλεο κειέηεο, γίλεηαη
αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ ζηηο εθζέζεηο ησλ
ειεγθηψλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη Ge θαη
McVay (2005) αλαθέξνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη κηθξφηεξεο θαη ιηγφηεξν
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θεξδνθφξεο απφ επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ παξαηεξήζεηο. Οη Doyle et al. (2007a),
επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ Ge θαη McVay (2005), αιιά πξνζζέηνπλ φηη νη
επηρεηξήζεηο κε δπζιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ζπλήζσο λεντδξπζείζεο ή
αλαπηχζζνληαη κε ηαρχ ξπζκφ. Δπηπιένλ, νη Doyle et al. (2007b) ζπκπιεξψλνπλ φηη
ππάξρεη επίπησζε θαη ζηα θέξδε.
Οη Hogan θαη Wilkins (2006) δηεξεπλνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ειεγθηηθέο
εηαηξείεο αληαπνθξίλνληαη ζε επηρεηξήζεηο κε αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε
απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, αλαθέξνπλ, φηη ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ είλαη ζεκαληηθά
πςειφηεξν θαη πξνθαλψο απηφ ην θφζηνο επηδεηλψλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο αδπλακίεο.
Δπίζεο, εμεγνχλ φηη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο απμάλνπλ ηελ ακνηβή ηνπ ειέγρνπ επεηδή ν
ειεγθηηθφο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο.
ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ε επίδξαζε ησλ εθζέζεσλ
ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ (Ittonen 2010). Η
αλαθνξά ησλ αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αβεβαηφηεηα
ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, δειαδή λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ, θαζψο θαη λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή
πιεξνθφξεζε θαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο δηνίθεζεο. Ωο απνηέιεζκα, νη αδπλακίεο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο θαη απηφ ζα απμήζεη ηνλ θίλδπλν ηεο επηρείξεζεο.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ πξφζθαηε αξζξνγξαθία, ζρεηηθά κε
ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη ησλ
παξαηεξήζεσλ ησλ ειεγθηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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Πίνακαρ 1. Δπεςνηηικέρ πποζεγγίζειρ για ηην επίδπαζη ηυν εκθέζευν ελέγσος ζηιρ
ηιμέρ ηυν μεηοσών.
Short Event Window Reaction

Long Event Window Reaction

(1-30 ημέπερ)

(2-12 μήνερ)

Soltani (2000, IJA)

Taffler et al. (2004, JAE)

Schaub et al. (2003, JAM)

Herbohn et al. (2007, AF)

Pucheta et al. (2004, EAR)

Ogneva et al. (2007, JAE)

Beneish et al. (2008, TAR)

Kausar et al. (2009, JAR)

Hammersley et al. (2008, RAST)
Ashbaugh-Skaife et al. (2009, JAR)
Czernkowski et al. (2010, MAJ)
Ittonen (2010, MAJ)

5.4 ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΔΠΙΓΡΑΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΚΙΔ ΣΩΝ
ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ
5.4.1 ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΗ ΕΠΙΔΡΑΗ
Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δηαζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν ζα κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ
παξαηεξήζεσλ ησλ ειεγθηψλ ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκειηψδε
δεηήκαηα. Γηφηη, ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ζα αθνκνηψζεη παξάιιεια θαη θάζε λέα
θαη ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη θαη πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ
επαλεθηίκεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο.
Θεσξεηηθά, ε ζσζηή εκεξνκελία επίδξαζεο είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε
έθζεζε ειέγρνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο επελδπηέο. ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο ελαιιαθηηθέο εκεξνκελίεο.
Η εκεξνκελία επίδξαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά, είλαη ε εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο. Σν πξφβιεκα κε απηή ηελ εκεξνκελία είλαη φηη ε
έθζεζε ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε, φπσο επίζεο ζπκπεξηιακβάλεη
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θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ηεο δηνίθεζεο. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ παξάιιειε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο επελδπηέο.
Γηα παξάδεηγκα, αλ ε έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ε έθζεζε ηεο δηνίθεζεο
παξνπζηάδνληαη καδί, ηφηε ε παξαηεξνχκελε αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζα κπνξνχζε λα
είλαη απνηέιεζκα είηε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, είηε ηεο έθζεζεο ηεο δηνίθεζεο ή
ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν.
5.4.2 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΚΙΕ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ
Έλα άιιν δήηεκα, εθηφο απφ ηελ εκεξνκελία επίδξαζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε, είλαη ε γλψζε θαη νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ γηα ηα ζέκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Σν δήηεκα πξνθχπηεη επεηδή,
πξνθαλψο, κία έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή είλαη ζρεδφλ αζήκαληε φηαλ ηα ζέκαηα πνπ
αλαδεηθλχεη έρνπλ γίλεη ήδε γλσζηά ζηνπο επελδπηέο απφ άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο ή
αλ ηα ζέκαηα απηά έρνπλ πξνβιεθζεί βάζεη άιισλ δεδνκέλσλ.
πλεπψο, αλ ε ηηκή ηεο κεηνρήο έρεη δηακνξθσζεί έρνληαο ήδε ιάβεη ππφςε ηνπο – νη
επελδπηέο – ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή, ηφηε ε
αληίδξαζε γχξσ απφ ην ρξφλν γλσζηνπνίεζεο είλαη αζζελέζηεξε ή ελδερνκέλσο
αλχπαξθηε.
5.5 ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗΝ
ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΩΝ ΔΚΘΔΔΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σν δηάζηεκα πνπ εξεπλάηαη ε επίδξαζε ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ ειεγθηψλ ζηελ ηηκή
ηεο κεηνρήο, δηαθέξεη ζε θάζε έξεπλα. χκθσλα κε ηνλ Ittonen (2012), νη εξεπλεηηθέο
πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επίδξαζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηηο αγνξέο, νκαδνπνηνχληαη ζε
δχν θαηεγνξίεο:


Short event window reaction, φηαλ ην δηάζηεκα θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 30
εκέξεο



Long event window reaction, φηαλ ην δηάζηεκα θπκαίλεηαη απφ 2 θαη πάλσ
κήλεο
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Πίνακαρ 2. Δπιλογή διαζηήμαηορ για μελέηη ηηρ επίδπαζηρ ηυν παπαηηπήζευν
ηυν οικονομικών καηαζηάζευν.
ςγγπαθείρ

Έηορ

Journal

Soltani

2000

International
Journal
of
Auditing

Schaub et al.

2003

Taffler et al.

2004

Pucheta et al.

2004

Ogneva et al.

2007

Hammersley
et al.

2008

Beneish et al.

2008

Herbohn et al.

2008

AshbaughSkaife et al.

2009

Event
Window
(-5,+5)

Έπεςνα

Η αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζηελ
δεκνζίεπζε
ησλ
εθζέζεσλ
ειέγρνπ κε παξαηεξήζεηο.
days
Η αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζηελ
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5.5.1 ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΜΙΚΡΟΤ ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ (SHORT-WINDOW EVENT)
Η βαζηθή ππφζεζε ζηηο κειέηεο κηθξνχ δηαζηήκαηνο (short-window event) είλαη φηη νη
ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη φηη φιεο νη λέεο πιεξνθνξίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ επηδξνχλ άκεζα ζηηο ηηκέο ησλ
κεηνρψλ. πλεπψο, φηαλ ζην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ειέγρνπ πεξηέρνληαη
παξαηεξήζεηο, νη επελδπηέο άκεζα ζα επαλεθηηκήζνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ (Ittonen,
2012).
Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα
Η πξνζέγγηζε short-window event είλαη κηα πνιχ αμηφπηζηε κέζνδνο γηα ηελ
δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ (Kothari
θαη Warner, 2006). Η αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή φηαλ νη
εθζέζεηο ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ λέεο πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε γηα
ην κέγεζνο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ή ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο
(going concern).
Όκσο, ε πξνζέγγηζε απηή έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα επεηδή νη επελδπηέο αλακέλεηαη λα
αληηδξάζνπλ κφλν αλ ην πεξηερφκελν ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ πεξηιακβάλεη λέεο
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ηνπο ελδηαθέξνπλ. ηελ βηβιηνγξαθία, νη εξεπλεηέο έρνπλ
πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ αηθληδηαζκφ ησλ επελδπηψλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
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απηφλ ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εθζέζεηο ειέγρνπ έρνπλ γίλεη γλσζηέο
ζην θνηλφ θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξαηεξήζεηο ησλ ειεγθηψλ ήηαλ
αλακελφκελεο.
Γεληθά, δελ κπνξεί λα εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ
short-window event. Όκσο, απφ ηε βηβιηνγξαθία κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη νη
πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαθέξνπλ κηα ζεκαληηθή αξλεηηθή αληίδξαζε ησλ επελδπηψλ
φηαλ ζηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ πεξηέρνληαη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ αδπλακίεο
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε βησζηκφηεηα (going
concern).
5.5.2 ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΜΕΓΑΛΟΤ ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ (LONG-WINDOW EVENT)
Η πξνζέγγηζε long-window event ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη επελδπηέο ρξεηάδνληαη
ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο, ζε
αληίζεζε κε ην γεγνλφο φηη αληηδξνχλ γξήγνξα ζε ζεηηθέο εμειίμεηο (Dichev θαη
Piotroski, 2001). πλεπψο, νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ δελ ζα επαλαθαζνξηζηνχλ κέζα ζε έλα
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά απαηηείηαη κεγαιχηεξν δηάζηεκα ψζηε λα εθδεισζνχλ νη
επηπηψζεηο.
Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα
Η πξνζέγγηζε απηή ζεσξείηαη πην αμηφπηζηε σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ
αλαθνίλσζεο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Γειαδή, είλαη αξθεηά
επθνιφηεξν λα πξνζδηνξηζζεί ν κήλαο παξά ε αθξηβήο εκεξνκελία.
Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο long-window event είλαη ε έιιεηςε
αμηνπηζηίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηνλ εληνπηζκφ ηεο
πξαγκαηηθήο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαζψο κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ελδερνκέλσο λα ζπκβνχλ πνιιά γεγνλφηα (Kothari θαη Warner, 2006). Έηζη,
ίζσο νη επηδξάζεηο δηαθνξεηηθψλ γεγνλφησλ λα ζπλππνινγηζζνχλ ιαλζαζκέλα.
χκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε πξνζέγγηζε long-window event,
δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπέξαζκα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ. Ο Taffler et
al. (2004) θαη ν Kausar et al. (2009) βξίζθνπλ ζεκαληηθή αξλεηηθή κεηαβνιή ησλ ηηκψλ
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ησλ κεηνρψλ φηαλ δεκνζηεχνληαη εθζέζεηο ειέγρνπ κε παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Αληίζεηα, ν Herbohn et al. (2007) θαη ε Ogneva et al.
(2007) δελ βξίζθνπλ θακία ζπζρέηηζε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
6.1 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΤΠΟΘΔΔΙ - ΠΑΡΑΓΟΥΔ
πλνςίδνληαο ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δηακνξθψλνληαη νη εξεπλεηηθέο
ππνζέζεηο. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο δηαηππψλνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, θαη
εμεηάδνληαη εκπεηξηθά κε ζηνηρεία απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
Μεγάιε Βξεηαλία έρνπλ σο εμήο:
H0: ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο δελ επεξεάδεηαη από ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ ειεγθηή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο,
H1: ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη από ηηο παξαηεξήζεηο
ηνπ ειεγθηή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο,
θαη
H0: ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο δελ επεξεάδεηαη από ην αλ
ειέγρεηαη από κηα Big4 ειεγθηηθή εηαηξεία,
H1: ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη από ην αλ ειέγρεηαη
από κηα Big4 ειεγθηηθή εηαηξεία.
ηελ παξνχζα εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ νη παξαηεξήζεηο πνπ
κλεκνλεχνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο ηηκέο
ησλ κεηνρψλ, γίλνληαη δχν παξαδνρέο. Πξψηνλ, ζεσξνχκε φηη νη εθζέζεηο ειέγρνπ
πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη γλσζηέο απφ άιιεο πεγέο ή δελ έρνπλ
πξνβιεθζεί απφ άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα. Η δεχηεξε παξαδνρή αθνξά ην
πεξηερφκελν ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ζεσξνχκε φηη θάζε παξαηήξεζε πνπ κλεκνλεχεηαη
ζρεηίδεηαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ άκεζα ή έκκεζα.
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6.2 ΓΔΓΟΜΔΝΑ – ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ
Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, επηιέρζεθε7 απφ επηρεηξήζεηο
πνπ αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο βηνκεραλίαο (industrial) θαη πξψησλ πιηθψλ (basic
materials) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία. πλνιηθά επηιέρζεθαλ 74
επηρεηξήζεηο, 24 ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ θαη 50 ηνπ θιάδνπ βαζηθψλ πιηθψλ. Δπίζεο,
απφ ηηο 74 επηρεηξήζεηο8 – γηα ην έηνο 2011 – νη 33 είραλ παξαηεξήζεηο ζηελ έθζεζε
ηνπ ειεγθηή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (qualified) ελψ νη 41 επηρεηξήζεηο δελ είραλ
θακία παξαηήξεζε (unqualified).
σήμα 2. Καηανομή δείγμαηορ ζύμθυνα με ηη γνώμη ηος ελεγκηή.

σήμα 3. Καηανομή δείγμαηορ ζύμθυνα με ηον κλάδο.

7

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλαδεηήζεηο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ Thomson Reuters
One.
8
Απφ ην δείγκα αθαηξέζεθαλ φζεο επηρεηξήζεηο είραλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε ηε ζπλέρηζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο (Going Concern).
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Γηα ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο, ζπιιέρζεθαλ νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ ηνπο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 10 εκεξψλ, 5 εκέξεο πξηλ θαη 5 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο9
ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ.
6.3 ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ
ηελ παξνχζα κειέηε, σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Stock_Price) ρξεζηκνπνηήζεθε ε
κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο 5 κέξεο πξηλ θαη 5 κέξεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο έπαηξλε ηελ ηηκή 0 αλ
είρε απμεηηθή ηάζε ή παξέκελε ακεηάβιεηε, ελψ έπαηξλε ηελ ηηκή 1 φηαλ παξνπζίαδε
κείσζε. Όζνλ αθνξά ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, απηέο ήηαλ αλ ππήξραλ
παξαηεξήζεηο απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή (Weakness) θαη αλ ειεγρφηαλ απφ ηηο Big 4
ειεγθηηθέο εηαηξείεο (Big4). Πην αλαιπηηθά, ε κεηαβιεηή Weakness έπαηξλε ηελ ηηκή 0
φηαλ ε επηρείξεζε δελ είρε ζηηο νηθνλνκηθέο ηηο θαηαζηάζεηο παξαηεξήζεηο απφ ηνλ
εμσηεξηθφ ειεγθηή, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε έπαηξλε ηελ ηηκή 1. Σέινο, ε κεηαβιεηή
Big4 έπαηξλε ηελ ηηκή 0 φηαλ δελ ειεγρφηαλ απφ θάπνηα κεγάιε ειεγθηηθή εηαηξία θαη
ηελ ηηκή 1 φηαλ ειεγρφηαλ. Οη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ν νξηζκφο ηνπο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Πίνακαρ 3. Πεπιγπαθή μεηαβληηών
Stock_Price
Πηψζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ή φρη
Weakness

Έρεη ή δελ έρεη παξαηεξήζεηο ζηηο Ο.Κ.

Big4

Διέγρεηαη ή φρη απφ Big4

6.4 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ εθζέζεσλ
ειέγρνπ κε παξαηεξήζεηο απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηεο
κεηνρήο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο
(Binary Logistic Regression).

9

Η εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.
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Η ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε είλαη ρξήζηκε ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο επηζπκνχκε ηελ
πξφβιεςε ηεο χπαξμεο ή ηεο απνπζίαο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ή ελφο ζπκβάληνο. Η
πξφβιεςε απηή βαζίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή ελφο γξακκηθνχ κνληέινπ θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ πνπ παίξλνπλ νη ζπληειεζηέο ελφο ζπλφινπ αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο (predictor variables). Η
κέζνδνο ηεο δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνηηκήζεθε δηφηη αλαθέξεηαη ζε
εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη δηκεξήο (binary)
ή φπσο νλνκάδεηαη δηαθνξεηηθά δηρνηνκεκέλε (dichotomous), θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, λαη ή φρη πηψζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο.
Η ινγηθή ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο γξακκηθήο
πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο, κε ηε δηαθνξά φηη επεηδή ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη
θαηεγνξηθή, δελ πξνβιέπνπκε ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, αιιά ηαμηλφκεζε ζε
κία εθ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ηεο (group membership). Σν ππφδεηγκα ηεο ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο είλαη:

Σν δεμί κέξνο ηεο εμίζσζεο δεκηνπξγείηαη απφ έλα γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κνληέιν παιηλδξφκεζεο. Σν αξηζηεξφ
κέξνο πεξηέρεη ηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηε κνξθή ηνπ ινγαξίζκνπ ησλ
odds, δειαδή ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο ζρέζεο Odds=Prob/(1-Prob). Ο φξνο Prob εθθξάδεη
ηελ πηζαλφηεηα ηνπ ζπκβάληνο ηνπ γεγνλφηνο. Οη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ
κεηαβιεηψλ ζηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο εθηηκνχληαη κε βάζε ηεο κεζφδνπ Μεγίζηεο
Πηζαλνθάλεηαο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ε ηηκή ησλ ζπληειεζηψλ ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ είλαη απηή πνπ θάλεη ηηο παξαηεξεζείζεο ηηκέο ηεο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πην πηζαλέο, βάζεη ηνπ ζπλφινπ ησλ αλεμαξηήησλ
κεηαβιεηψλ.

62

ηελ παξαθάησ εμίζσζε παξνπζηάδεηαη ε καζεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο
(y) κεηαβιεηήο θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ (x1, x2,.., xi):
( )
Η εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε µε ηε
βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 17. Η δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζήζεθε
θαηά ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα µέζσ
πηλάθσλ ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεηαη βήκα πξνο βήκα ε αλάιπζε ηεο ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο.
6.5 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ
ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ
δεδνκέλσλ. Γηα ησλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο
θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ν έιεγρνο Υ2 θαη ζηε ζπλέρεηα ε κέζνδνο ηεο
δησλπκηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο.
6.5.1 ΕΛΕΓΥΟ Υ2
ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ηνπ ειέγρνπ Υ2 γηα ηελ κεηαβιεηή
Weakness. Η ηηκή sig. απνδεηθλχεη ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ θαη
νη κεηαβιεηέο κε sig.<0,05 ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.
ηε πεξίπησζε καο, ε ζπζρέηηζε ηεο χπαξμεο παξαηεξήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο απφ ηνλ ειεγθηή θαη ηεο πηψζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο επαιεζεχεηαη απφ
ηνλ έιεγρν X2. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε ζπζρέηηζεο γηα ηηο
κεηαβιεηέο Stock_Price θαη Weakness, θαζψο ε ηηκή sig.=0,004 είλαη κηθξφηεξε απφ
0,05.
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Πίνακαρ 4. Έλεγσορ Υ2 για ηην μεηαβληηή Weakness.

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction

b

Likelihood Ratio

Asymp. Sig.
(2-sided)

df

8,382

a

1

,004

7,035

1

,008

8,482

1

,004

Exact Sig.
(2-sided)

Fisher's Exact Test

,007

Linear-by-Linear
Association

8,269

N of Valid Cases

74

1

Exact Sig.
(1-sided)

,004

,004

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,04.
b. Computed only for a 2x2 table

Αληίζεηα απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 5, παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα
ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο θαη απφ ην αλ ειέγρεηαη ή φρη
απφ θάπνηα Big4 ειεγθηηθή εηαηξεία. Η ηηκή sig.=0,589 είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,05 θαη
επνκέλσο ε κεηαβιεηή Big4 δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.
Πίνακαρ 5. Έλεγσορ Υ2 για ηην μεηαβληηή Big4.

Value
Pearson Chi-Square
Continuity Correction

b

Likelihood Ratio

Asymp. Sig.
(2-sided)

df

,000a

1

,984

,000

1

1,000

,000

1

,984

Fisher's Exact Test

Exact Sig.
(2-sided)

1,000

Linear-by-Linear
Association

,000

N of Valid Cases

74

1

Exact Sig.
(1-sided)

,589

,984

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,04.
b. Computed only for a 2x2 table
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6.5.2 ΔΙΩΝΤΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ
χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 6, ε εμίζσζε ηεο δησλπκηθήο ινγηζηηθήο
παιηλδξφκεζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:

Πίνακαρ 6. Οι μεηαβληηέρ ζηην εξίζυζη
B
Step 1

a

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Weakness

1,451

,515

7,959

1

,005

4,269

Big4

-,035

,516

,005

1

,945

,965

-1,253

,439

8,154

1

,004

,286

Constant

a. Variable(s) entered on step 1: Weakness, Big4.

Η ζηήιε Wald αλαγξάθεη ηηο ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθήο ζπλάξηεζεο Wald βάζε ηεο νπνίαο
γίλεηαη ν έιεγρνο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ βάζε ηεο Υ2
θαηαλνκήο. Οη ηηκέο ζηελ ζηήιε Wald πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαίξεζε ηεο ηηκήο ηεο
παξακέηξνπ B κε ηελ ηηκή ηνπ ηππηθνχ ζθάικαηνο S.E., πςσκέλεο ζην ηεηξάγσλν.
Όπσο θαη ζηνπο ειέγρνπο Υ2 ηεο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηαο, έηζη θαη εδψ εκθαλίδεηαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε κεηαβιεηή Weakness (sig.=0,005<0,05) θαη κε ζεκαληηθή ε
Big4 (sig.=0,945>0,05).
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα λα έρνπκε πηψζε ηεο ηηκήο ηεο
κεηνρήο φηαλ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ζηελ έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, ζα πξέπεη λα
δηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο. Μία πεξίπησζε γηα Big4=0 θαη κία δεχηεξε πεξίπησζε
γηα Big4=1.
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Γεδομένος όηι Big4=0.
Απφ ηελ εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο πξνθχπηεη φηη:

Δπνκέλσο, φηαλ έρνπκε παξαηεξήζεηο είλαη θαηά 1,218 πην πηζαλφ λα πξνθχςεη πηψζε
ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο παξά λα κελ ππάξμεη πηψζε.
Αληίζηνηρα, φηαλ δελ έρνπκε παξαηεξήζεηο ηφηε είλαη θαηά 0,285 πην πηζαλφ λα
πξνθχςεη πηψζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο παξά λα κελ ππάξμεη πηψζε. Ο ιφγνο
1,218/0,285 ηζνχηαη κε 4,27 φζν θαη ην Exp(B) ηεο κεηαβιεηήο Weakness ηνπ πίλαθα 4.
χκθσλα κε ηελ εμίζσζε:

(

)

φηαλ έρνπκε παξαηεξήζεηο ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, ην κνληέιν καο πξνβιέπεη φηη ην
55% ησλ επηρεηξήζεσλ ζα έρεη πηψζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. Αληίζηνηρα, φηαλ δελ
ππάξρνπλ θαζφινπ παξαηεξήζεηο ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, ηφηε ην κνληέιν πξνβιέπεη φηη
ην 22% ησλ επηρεηξήζεσλ ζα έρεη πηψζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο.
Γεδομένος όηι Big4=1.
Δθαξκφδνληαο ηελ πξνεγνχκελε κεζνδνινγία, πξνθχπηεη πσο φηαλ ππάξρνπλ
παξαηεξήζεηο, ην κνληέιν πξνβιέπεη φηη ην 54% ησλ επηρεηξήζεσλ ζα έρεη πηψζε ζηελ
ηηκή ηεο κεηνρήο. Αληίζηνηρα, φηαλ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ παξαηεξήζεηο ζηηο εθζέζεηο
ειέγρνπ, ηφηε ην κνληέιν πξνβιέπεη φηη ην 21% ησλ επηρεηξήζεσλ ζα έρεη πηψζε ζηελ
ηηκή ηεο κεηνρήο.
Παξαηεξνχκε φηη ε δηαθνξέο κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε είλαη ζρεδφλ ακειεηέεο.
Απηφ είλαη πξνθαλέο, θαζψο απφ ηελ εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο, γίλεηαη αληηιεπηφ
φηη ε κεηαβιεηή Big4 δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ κεηαβιεηή Stock_Price.
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Απφ ηνλ πίλαθα 7, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πξνβιέςεηο ηνπ κνληέινπ καο είλαη ζσζηέο γηα
50 επηρεηξήζεηο απφ ηηο 74 ηνπ δείγκαηνο καο. Γειαδή, ην πνζνζηφ επηηπρίαο είλαη
67,6% ην νπνίν είλαη έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ εξκελείαο γηα ηελ ζπζρέηηζε καο.
Πίνακαρ 7. Σαξινόμηζη παπαηηπούμενυν και πποβλεπόμενυν ηιμών
Predicted
Stock_Price
Observed
Step 1

0

Stock_Price

Percentage

1

Correct

0

32

15

68,1

1

9

18

66,7

Overall Percentage

67,6

a. The cut value is ,500

Πίνακαρ 8. Έλεγσορ ηυν Hosmer and Lemeshow
Step
1

Chi-square
,849

df

Sig.
2

,654

Οη Hosmer θαη Lemeshow ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζηαηηζηηθφ C γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο
πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ (πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο ησλ παξαηεξήζεσλ ζε νκάδεο).
Σν ζηαηηζηηθφ C ζεσξείηαη φηη θαηαλέκεηαη κε βάζε ηελ θαηαλνκή
Σηκή ηνπ

ηνπ Pearson.

πνπ αληηζηνηρεί ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο a>0,05 δειψλεη φηη ην κνληέιν

ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλν ζηα δεδνκέλα. ηελ
παξνχζα πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 7 πξνθχπηεη φηη α=0,654>0,05.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα γεγνλφηα ηεο ηειεπηαία δεθαεηίαο απνηέιεζαλ αθνξκή πξνθεηκέλνπ λα
αλαζεσξεζεί ε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα νηθνλνκηθά ζθάλδαια, ε
θαηάξξεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θνινζζψλ θαη γεληθφηεξα ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή
θξίζε, πξνθάιεζαλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηελ εκπηζηνζχλε
ησλ επελδπηψλ. Απηφ νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία δηθιείδσλ αζθαιείαο ζηε
ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο έγηλε πην
απζηεξφ θαη δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
ζεκείσλ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Chambers, 2010).
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη κηα ιεηηνπξγία ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Η εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απμάλεη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, δεκηνπξγεί πξφζζεην πινχην γηα ηνπο κεηφρνπο,
πξνζζέηεη αμία ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο θαη καθξνπξφζεζκα κεγηζηνπνηεί ηελ
απφδνζε θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο.
Η έθζεζε ειέγρνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πεξηιακβάλεη
ηελ γλψκε ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο. Η
δεκνζίεπζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ απνηειεί, νπζηαζηηθά ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ επελδπηψλ. Η άπνςε θαη νη παξαηεξήζεηο
ησλ ειεγθηψλ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ απφ ηνπο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ
απνθάζεηο.
Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πξνθαλψο αλαγθαίνο ψζηε λα
δηαζθαιίδνληαη ηφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ
επελδπηψλ. Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βαζίδνπλ ηηο
επελδπηηθέο απνθάζεηο ηνπο ζηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Δίλαη ινηπφλ αληηιεπηφ πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ξηζθάξνπλ λα
ιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο ζε ςεπδή ή ιαλζαζκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηελ αληίδξαζε ησλ αγνξψλ
ζηελ δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
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εζσηεξηθφ έιεγρν. Οη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κειεηήζεθαλ κπνξνχλ λα
νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη έξεπλεο
ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε κηθξφ δηάζηεκα (short event window reaction) γηα ηελ
δηεξεχλεζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ αγνξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε παξαηεξήζεηο. ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ρξνληθά
δηαζηήκαηα απφ κία έσο ηξηάληα εκέξεο θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ αλ
ππάξρεη άκεζε αληίδξαζε απφ ηελ αγνξά κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ.
Πξνθαλψο, ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη νη αγνξέο ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά.
ηε δεχηεξε θαηεγνξία, πεξηιακβάλνληαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
έλα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (long event window reaction) πξνθεηκέλνπ λα
εληνπίζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ επελδπηψλ. Οη έξεπλεο απηέο έρνπλ σο βαζηθή ππφζεζε
φηη νη επελδπηέο ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν (έμη έσο δψδεθα κήλεο) πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγήζνπλ ηα δεδνκέλα ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
γεληθφηεξα. Με απηή ηε ινγηθή, ε αληίδξαζε δελ ζα είλαη άκεζε αιιά ζα εθδειψλεηαη
ζηαδηαθά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ.
Σα επξήκαηα απφ ηηο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, δελ
θηλνχληαη ζε κία θαηεχζπλζε αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη αληηθαηηθά. Απηφ
ίζσο λα νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχληαη ή αθφκα θαη ζην
γεγνλφο φηη νη επελδπηέο δελ είλαη φινη ζε ζέζε λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο απφ ηηο εθζέζεηο ειέγρνπ.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, είηε είλαη εθζέζεηο κε ζχκθσλε
γλψκε είηε κε παξαηεξήζεηο, αλακέλνληαη λα επεξεάζνπλ ηνπο επελδπηέο ζηελ
πεξίπησζε πνπ απηέο επεξεάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηηο κειινληηθέο ηακηαθέο
ξνέο. Δπηπιένλ, νη αληηδξάζεηο ησλ αγνξψλ εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ην αλ νη
εθζέζεηο ειέγρνπ πεξηέρνπλ λέεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δελ ήηαλ δηαζέζηκεο κε θάπνην
άιιν ηξφπν ή δελ είραλ πξνβιεθζεί.
ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ επηρεηξήζεηο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηνπο θιάδνπο Βηνκεραλίαο
(Industrial) θαη Βαζηθψλ Τιηθψλ (Basic Materials) γηα ην έηνο 2011. Ωο ρξνληθφ
δηάζηεκα ειέγρνπ ηεο αληίδξαζεο ηεο αγνξάο ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε
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δηάζηεκα δέθα εκεξψλ (-5,+5) (Herbohn et al., 2008; Soltani, 2000). Σα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο απνδεηθλχνπλ φηη ε δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
παξαηεξήζεηο ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, επηδξά αξλεηηθά ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ έξεπλα καο πξνθχπηεη φηη φηαλ έρνπκε παξαηεξήζεηο ζηηο
εθζέζεηο ειέγρνπ, ην 55% ησλ επηρεηξήζεσλ πξνβιέπεηαη λα έρεη πηψζε ζηελ ηηκή ηεο
κεηνρήο. Αληίζηνηρα, φηαλ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ παξαηεξήζεηο ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ,
ηφηε ην 22% ησλ επηρεηξήζεσλ πξνβιέπεηαη λα έρεη πηψζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο.
Αληίζεηα, φζνλ αθνξά ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, δελ βξέζεθε θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ
ησλ αληηδξάζεσλ ησλ επελδπηψλ θαη απφ ην αλ νη εθζέζεηο ειέγρνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί
απφ Big4 ειεγθηηθέο εηαηξείεο ή φρη.
Γηα κειινληηθή έξεπλα πξνηείλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αθξηβήο εκεξνκελίαο θαηά
ηελ νπνία νη αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλνληαη γλσζηέο πξνο ην επελδπηηθφ
θνηλφ. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε επίδξαζε θαη άιισλ εθζέζεσλ πέξα ησλ
εθζέζεσλ ειέγρνπ, φπσο ε έθζεζε δηαρείξηζεο θαη ε επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
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