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ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Ο έιεγρνο σο έλλνηα αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξφιν πνπ ε αλάγθε ηνπ ειέγρνπ
ππήξρε απφ ηελ παιαηφηεξε επνρή. Πάληα ζπλδένληαλ µε ηνλ άλζξσπν µέζσ ησλ ινγηζηηθψλ
πξάμεσλ ζε φιεο ηηο επνρέο ηεο ηζηνξίαο. Ζ ειεγθηηθή δχλαηαη λα νκαδνπνηεζεί ζε δχν
θχξηεο θαηεγνξίεο: ζηελ εζσηεξηθή θαη ζηελ εμσηεξηθή. Ζ εζσηεξηθή ειεγθηηθή είλαη ν
έιεγρνο πνπ έρεη νξγαλσζεί κέζα ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη δηελεξγείηαη απφ ππαιιήινπο
ηεο, αληίζεηα ε εμσηεξηθή ειεγθηηθή είλαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη ζην
ινγηζηηθφ ζχζηεµα µηαο κνλάδαο. θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο είλαη αθελφο ε εμέηαζε
ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ησλ δχν ειέγρσλ αθεηέξνπ ε παξάζεζε ηεο αιιειεμάξηεζήο ηνπο γηα
ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ.
Σέινο, ε παξνχζα πηπρηαθή έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα δνζεί έλα δείγκα εξσηεκαηνινγίνπ
ην νπνίν ελεκεξψλεη θαηά πφζν νη επηρεηξεκαηίεο νξγαλψλνπλ θαη αθνινπζνχλ ηηο ηαθηηθέο
ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο.

ABSTRACT
Audit as meaning developed in recent years, although the need of control existed from the
earliest times. The audit always connected with humans through accounting operations
throughout the ages of history. The audit may be grouped into two main categories: internal
and external. The internal audit is the audit which organized within the economic unit and
conducted by employees, contrary the external audit is the external audit carried out in the
accounting system of a plant. The purpose of this research is firstly to examine the usefulness
of both controls and also, the quote of their interdependence for the survival and development
of economic entities. Finally, this research gave the possibility to give a sample questionnaire
to whether inform entrepreneurs organize and follow the regular internal and external control
compared to other businesses.
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ εηζεγεηή κνπ θ. Πηπηιηαγθόπνπιν Μηράιε γηα ηελ
πνιύηηµε βνήζεηα, ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ µνπ πξνζέθεξε γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο.
Δπηπξόζζεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα
αθηεξώλνληαο κνπ ιίγα ιεπηά από ηνλ ρξόλν ηνπο.
Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο µνπ ζηελ νηθνγέλεηα µνπ γηα ηελ
ελζάξξπλζε, εζηθή ζπκπαξάζηαζε θαη νηθνλνµηθή ππνζηήξημε πνπ µνπ πξνζέθεξαλ
όια ηα ρξόληα ησλ ζπνπδώλ µνπ.
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ΔΙΑΓΧΓΗ

Ση είλαη ε επηρείξεζε;
Ση είλαη ε επηρείξεζε; Γηαηί ππάξρνπλ νη επηρεηξήζεηο; Δπηρείξεζε είλαη κηα νκάδα
αλζξψπσλ, ε νπνία αμηνπνηεί κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, δηαρεηξίδεηαη κέζα, πφξνπο θαη
ρξφλν, ρξεζηκνπνίεη ην management γηα λα δεκηνπξγήζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο, γηα λα
ηθαλνπνηήζεη θάπνηα ή θάπνηεο αλάγθεο θαη λα επηηχρεη έλα νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. Με
απιά ιφγηα, ε επηρείξεζε ηθαλνπνηεί αλάγθεο αλζξψπσλ, δειαδή βξίζθεη απνηειεζκαηηθέο
ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπο.(Κνινβφ,2010) Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
απνηειεί έλα ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο, ην ίδην ζεκαληηθφ κε ηελ νηθνγέλεηα. Σν κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ αλζξψπσλ δηαζέηεη ην έλα ηξίην πεξίπνπ απφ ην ρξφλν ηνπ ζηηο επηρεηξήζεηο. Σα
πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ θαηαλαιψλνληαη πξνέξρνληαη απφ απηέο. Δπίζεο ε απαζρφιεζε
θαη ην εηζφδεκα ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ θαζψο θαη ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θάζε
ρψξαο εμαξηάηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
Ζ επηρείξεζε απνηειεί αζθαιψο κηα θνηλσληθή νξγάλσζε, μερσξίδεη φκσο απφ απηή, γηαηί
ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ "επηρεηξείλ" ή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Πξαθηηθά, ε έλλνηα απηή:


Πξψην, ζεκαίλεη ην ζπλδπαζκφ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κε

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πιηθψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.


Γεχηεξν, εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο

θαηλνηνκηψλ.


Σξίην, εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε

επηρεηξνχκελνο ζπλδπαζκφο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κπνξεί λα απνηχρεη ζην
ζθνπφ ηνπ.
Με βάζε απηφλ ην γεληθφ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
δηεπθξηληζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ηη είλαη επηρείξεζε. (Μπνπξάληαο θαη Βάζεο,1999)
Καηά ηνλ Gutenberg(1979) θπξηφηεξα ζπλζεηηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο „‟επηρείξεζε‟‟
απνηεινχλ ην θέξδνο θαη ε απηνλνκία (απηνηέιεηα). Ζ επηρείξεζε απνηειεί έλαλ νηθνλνκηθφ
νξγαληζκφ ν νπνίνο επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ θέξδνπο. Σν
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θέξδνο απνηειεί ζηφρν ηνπ θνξέα(ηδηνθηήηε) ηεο επηρείξεζεο ν νπνίνο ηελ ρξεζηκνπνηεί σο
κέζν γηα πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ απηνχ.
Ζ πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθνχ ζπλδπαζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο εκπεξηέρεη
ηνλ θίλδπλν ηεο απνηπρίαο ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ηνλ θνξέα αθφκε θαη ζε
απψιεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπ.
Με άιια ιφγηα, ε επηρείξεζε ιακβάλεη απηνηειψο απνθάζεηο γηα ην είδνο, ηελ πνζφηεηα
θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα παξάγεη ηα αγαζά έρνληαο επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ, θαζψο
επίζεο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ επηδησθφκελνπ θέξδνπο.
Με δεδνκέλν φηη ε χπαξμε κηαο επηρείξεζεο είλαη αδηαλφεηε ρσξίο ηελ παξνπζία
αλζξψπσλ, επηθξαηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ε αληηκεηψπηζε ηεο σο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ
ζπζηήκαηνο. Ο Ronald Coase (Ννκπει νηθνλνκίαο 19991) ππνζηεξίδεη φηη ε ζχλζεηε δνκή
ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά αληηθαζηζηάηαη ζηελ επηρείξεζε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία-ζπληνληζηή
πνπ δηεπζχλεη ηελ παξαγσγή. Ζ θχξηα αηηία πνπ θαζηζηά πην ζπκθέξνπζα ηε δεκηνπξγία κηαο
επηρείξεζεο είλαη φηη ππάξρεη θφζηνο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν κεραληζκφο ησλ ηηκψλ ζηελ
αγνξά. Ζ επηρείξεζε γίλεηαη έηζη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, πνπ
επηβάιιεηαη γηαηί είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο, αθνχ δελ είλαη απαξαίηεηνο ν
θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο θάζε εζσηεξηθήο ζπλαιιαγήο, νη πξνζεζκίεο είλαη πην ζίγνπξεο θαη ν
ζπληνληζκφο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
ζε ζρέζε κε ηα θφζηε ηεο αγνξάο
. Ο Ronald Coase (1991) εμεγεί ηελ γέλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ , ιέγνληαο φηη είλαη ιηγφηεξν
δαπαλεξή ε θαηαλνκή κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο νδνχ (ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο) απ φηη
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκψλ (ζε κηα αγνξά). Ζ νηθνλνκηθή δσή είλαη ζήκεξα νξγαλσκέλε
γχξσ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ πξνζδίδνπλ άιισζηε ζηνλ πνιηηηζκφ καο πνιιά απφ ηα θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: αζηηθνπνίεζε, ηξφπνο δσήο, ξπζκνί εξγαζίαο θαη ειεχζεξνο ρξφλνο.
Ωζηφζν, αλ θαη νη επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ εδψ θαη αηψλεο, ε επηρείξεζε ζεσξείηαη ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο λνκηθά νληφηεηα, ράξε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπλαιιαγψλ.
πέξα απφ ηελ πξνθαλή πνηθηινκνξθία ηνπο, νη επηρεηξήζεηο σο νξγαληζκνί παξνπζηάδνπλ, ζε
βαζηθέο πιεπξέο, αξθεηά έληνλεο νκνηφηεηεο. Παξαηεξνχκε πξψηα απ φια φηη φιεο
ζπλίζηαηαη ζε κηα ζπγθέληξσζε αλζξψπσλ θαη κέζσλ (πιηθψλ, άπισλ θαη νηθνλνκηθψλ), κε
ζθνπφ ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε ζε κηα αγνξά. Να
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πξνζηεζεί φηη έλαο νξγαληζκφο, γηα λα ζεσξεζεί επηρείξεζε, πξέπεη επίζεο λα απνηειεί έλα
απηφλνκν θέληξν απνθάζεσλ: απηφ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν επηηξέπεη ηε δηάθξηζε ηεο
επηρείξεζεο απφ ηελ κνλάδα παξαγσγήο ή ηηο εγθαηαζηάζεηο, πνπ δελ είλαη παξά ηα
ζπζηαηηθά κέξε ηεο. Απηά ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα
ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θαζηζηνχλ αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο. Γελ ζα κπνξνχζε πξάγκαηη λα
ππάξμεη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ εάλ δελ ππήξραλ πφξνη πξνο δηάζεζε, εμνπζία ιήςεο
απνθάζεσλ ή εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαλνκήο.(Dominique Roux, 2007)

Ση είλαη ν έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ;
Ζ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο έρεη δηηηή ζεκαζία, σο πξνο ην ππνθείκελν ηνπ
ειέγρνπ, δειαδή ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν. Γηαθξίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν,
δειαδή ζηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο
επηρείξεζεο, θαη ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, πνπ αζθείηαη απφ άηνκα μέλα θαη αλεμάξηεηα απφ
ηνλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ, ηνλ νπνίν θαινχληαη λα ειέγμνπλ. Αθφκα γηα λα
νξηνζεηήζνπκε θαιχηεξα ηελ έλλνηα, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη απηή πεξηιακβάλεη θαη ην
αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ, δειαδή ην ηη ειέγρεηαη θαη γηαηί θαη αθφκα πνηνη ζθνπνί
επηδηψθνληαη κε ηνλ έιεγρν, ελψ δελ πξέπεη λα αγλννχληαη θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο (ή ηερληθέο ηνπ ειέγρνπ) πνπ θάζε θνξά αθνινπζνχληαη, δειαδή ην πψο
δηελεξγείηαη ν έιεγρνο. (Σζαθιάγθαλνο,1997)
χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (2002) έιεγρνο, είλαη ε έξεπλα γηα ηελ αιήζεηα, ηελ
νξζφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα, ηε γλεζηφηεηα, ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ηεο ζέζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.

Ο έιεγρνο αλαπηχρζεθε ηα

ηειεπηαία ρξφληα, παξφιν πνπ ε αλάγθε ηνπ ειέγρνπ ππήξρε απφ ηελ παιαηφηεξε επνρή.
Πάληα ζπλδένληαλ κε ηνλ άλζξσπν κέζσ ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ ζε φιεο ηηο επνρέο ηεο
ηζηνξίαο.
Δληνχηνηο, πξσηνεκθαλίζηεθε φηαλ νη άλζξσπνη μεθίλεζαλ ηηο αληαιιαγέο ησλ αγαζψλ
ηνπο, ηφηε έγηλαλ νη πξψηεο εκπνξηθέο πξάμεηο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο. Δηδηθφηεξα,
νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε αληαιιαγή ησλ αγαζψλ θαζψο θαη ε
αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ ζηηο ζπλαιιαγέο απηέο, θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ εκθάληζε ηεο
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πξψηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο θαη επεζήκαλε ηελ αλάγθε ηνπ ειέγρνπ κεηαμχ ησλ
ζπλαιιαζζφκελσλ πξσηφγνλσλ θνηλσληψλ. (Φιηηνχξεο, 2007)
Οη επηρεηξήζεηο εμειίζζνληαη ζήκεξα κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ φιν θαη πην ζχλζεην, ηα
δηνηθεηηθά ηνπο ζηειέρε ζέινπλ λα πεξηνξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη
θαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, θαηαθεχγνπλ ζηνπο ιεγφκελνπο ειέγρνπο.
Ζ ιέμε «audit» πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ auditus πνπ ζεκαίλεη «αθνπζκέλνο». Δίλαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κηα κεζνδηθή, αλεμάξηεηε δηαδηθαζία, πνπ επηηξέπεη ηε ζπιινγή
αληηθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα γλσξίδνπκε ζε πην βαζκφ ηα απνηειέζκαηα
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλάινγνπ ηνκέα.
Ο γλσζηηθφηεξνο ηνκέαο είλαη ε ινγηζηηθή θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή. ηελ πεξίπησζε
απηή ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο, ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο
εηιηθξίλεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εθδίδεη ε επηρείξεζε. Ο έιεγρνο είλαη κηα
ζπλερήο πεγή πξνφδνπ πνπ φρη κφλν επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαλνληζηηθψλ
απαηηήζεσλ, αιιά δίλεη επηπιένλ ηελ επθαηξία ζε φια ηα κέξε λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή
ηνπο (Dominique Roux, 2007).
Ο έιεγρνο θαζηεξψζεθε ζηελ Αγγιία ην 1285, ζην Αγγιηθφ Θεζαπξνθπιάθην θαη
εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ν φξνο ηνπ ειεγθηή. Αξγφηεξα έγηλαλ ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη
ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, φπνπ δηελεξγνχληαη απφ δηθαζηέο Βαξφλνπο θαη αμησκαηνχρνπο ηνπ
ζηέκκαηνο (Παπαδάηνπ, 2005).
ηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε ην 1956 κε ηε ζχζηαζε ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Λ.)
κε ηε βνήζεηα Άγγισλ νξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη θάλσ απφ έκκεζν έιεγρν ηνπ θξάηνπο. Απφ
ην 1992 δφζεθε ε επρέξεηα ίδξπζεο πνιιψλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. ήµεξα, ε ειεγθηηθή έρεη
επεθηαζεί ζε φιν ην θάζµα ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο,
ηδησηηθφ θαη δεµφζην ηνµέα. Σν βαζηθφ ελδηαθέξνλ φπσο θαη ε επζχλε ηεο Διεγθηηθήο έρεη
κεηαηνπηζηεί απφ ηελ έξεπλα θαη αλαθάιπςε ηεο ελδερφκελεο απάηεο ζηε δηαπίζησζε ηεο
νξζφηεηαο µε ηελ νπνία νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ νηθνλνµηθή
ζέζε θαη ηα απνηειέζµαηα δξάζεσο ησλ ειεγρφκελσλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ηελ γεληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ, ιφγσ ησλ
αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζπζηήζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ
κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο γηα εμσηεξηθφ έιεγρν. Πιένλ νη εμεηδηθεπκέλνη εζσηεξηθνί
ειεγθηέο ζηειερψλνπλ ηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο (Παπαδάηνπ, 2001)
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Ο Meigs (1987), ν νπνίνο ζεσξείηαη γηα πνιινχο εξεπλεηέο σο παηέξαο ηεο ειεγθηηθήο
επηζηήµεο, φξηζε ηελ Διεγθηηθή σο ηνλ ηδηαίηεξν επαγγειµαηηθφ θιάδν, ησλ δηνηθεηηθψλ –
νηθνλνκηθψλ επηζηεµψλ, πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, φξνπο θαη πξνυπφζεζεο
γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ζε θάζε νηθνλνµηθή κνλάδα, µε ζθνπφ ηελ δηαθχιαμε θαη ηελ
ζσζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλαµηθνχ.
χµθσλα µε ηνλ Σζαθιάγθαλν (2005) ε ειεγθηηθή νξίζηεθε σο ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ,
αξρψλ θαη ελεξγεηψλ, µε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη θάζε ινγηζηηθφ-δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο
µε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε αηηηνινγεµέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά µε θάπνηα νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε.
Γεληθφηεξα µπνξεί λα ιερζεί φηη ε ειεγθηηθή είλαη έλαο θιάδνο πνπ απνθηά απνδνρή θαη
εθαξκνγή µέζα απφ ηηο δηεξεπλήζεηο θαη αμηνινγήζεηο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Δμειίζζεηαη
ζπλερψο µε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο, λα απνθηήζεη δηθή ηεο ηαπηφηεηα,
πξνζεγγίδνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί
ρξήζηε ∆ηνίθεζε, ψζηε λα επηηχρνπλ νη θνξείο θαη νη δηνηθήζεηο

ηνπο ζθνπνχο,

δηαζθαιίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή ζπλνρή ηεο επηρείξεζεο (Καξαµαλήο 2008).
Αθφµα πην πξφζθαηα, ν Καδαληδήο (2006) φξηζε ηελ ειεγθηηθή σο ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν
ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιφγεζεο ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, απφ
έλα αλεμάξηεην θαη ηθαλφ γηα ηελ πεξίπησζε πξφζσπν, ηα νπνία

ηεθκήξηα αθνξνχλ

µεηξήζηµεο πιεξνθνξίεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο µκνλάδαο, µε
ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο θαηά πφζν νη
πιεξνθνξίεο απηέο αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.
.
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1 Γεληθά
Σνλ Ηνχιην ηνπ 2013 ε εζληθή αληηπξνζσπεία ςήθηζε έλα λέν θνξνινγηθφ λφκν, ηνλ
Ν.4172/2013, ΦΔΚ Α΄167/23-7-2013, ν νπνίνο απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
λένπ εζληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ 01/01/2014. Ο λφκνο απηφο
θαηαξγεί φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ, (Ν.2238/1994) θαη κεηαμχ άιισλ
νξίδεη θνηλφ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηα 72
άξζξα ηνπ λφκνπ δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ απαιιαγή απφ ηε δηελέξγεηα
θπζηθήο απνγξαθήο.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ςεθίζηεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο ν λφκνο 4308/2014 (ΦΔΚ Α΄251/24/11/2014): «Διιεληθά Λνγηζηηθά
Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο & άιιεο δηαηάμεηο». Ηζρχεη απφ 01/01/2015. Γηα πξψηε θνξά,
παξέρεηαη ζηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξάγκαηα έλα νινθιεξσκέλν ιεμηθφ νηθνλνκηθψλ φξσλ,
ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, δίλνληαο ηέινο ζηελ απζαίξεηε εξκελεία φξσλ θαη ζηε
ινγηζηηθή πνιπλνκία. Σα θεθάιαηα 2 & 3 ηνπ λφκνπ, ππνθαζηζηνχλ ηνλ θαηαξγνχκελν
ΚΦΑ θαη κε ην άξζξν 2 ηνπ θεθαιαίνπ 1 θαηαξγνχληαη νη φξνη επηηεδεπκαηίαο ή ππφρξενο
απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ θαη αληηθαζίζηαληαη κε ηνλ φξν «Οληφηεηεο», νη νπνίεο
θαηαηάζζνληαη, κε βάζε ην κέγεζφο ηνπο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: (Ακνινρίηεο,2014)



Πνιύ κηθξέο νληόηεηεο:

Πνιχ κηθξέο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ
ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα:
α) χλνιν ελεξγεηηθνχ (πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ): 350.000 επξψ.
β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 700.000 επξψ.
γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 10 άηνκα.



Μηθξέο νληόηεηεο:

Μηθξέο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο δελ είλαη πνιχ κηθξέο νληφηεηεο θαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα
αθφινπζα ηξία θξηηήξηα:
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α) χλνιν ελεξγεηηθνχ: 4.000.000 επξψ.
β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 8.000.000 επξψ.
γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 50 άηνκα.



Μεζαίεο νληόηεηεο

Μεζαίεο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο δελ είλαη πνιχ κηθξέο ή κηθξέο νληφηεηεο
θαη νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν
ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα:
α) χλνιν ελεξγεηηθνχ: 20.000.000 επξψ.
β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 40.000.000 επξψ.
γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 250 άηνκα.



Μεγάιεο νληόηεηεο

Μεγάιεο νληφηεηεο είλαη νη νληφηεηεο νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ
ηζνινγηζκνχ ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα:
α) χλνιν ελεξγεηηθνχ: 20.000.000 επξψ.
β) Καζαξφ χςνο θχθινπ εξγαζηψλ: 40.000.000 επξψ.
γ) Μέζνο φξνο απαζρνινπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ: 250 άηνκα.
(Νφκνο,4308)

1.1 ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΉ & ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟ
Καηά ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο ινγηζηηθήο αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ινγηζηηθέο κέζνδνη απφ
ηηο νπνίεο ζε ρξήζε είλαη θπξίσο ε Απινγξαθηθή (ή Απινγξαθία) θαη ε Γηπινγξαθηθή
(Γηπινγξαθία ή Γηγξαθηθή) κέζνδνο.
1.1.1 Απινγξαθηθή Μέζνδνο
Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη απνηειεί αηειή ή ειιηπή κέζνδν. Γελ
παξαθνινπζνχληαη κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο φια ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα, νη κεηαβνιέο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξάζε ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δπεηδή ε απινγξαθία δε δηαηππψλεη κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ην
ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ γίλεηαη κε ηελ ζχληαμε
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δχν δηαρξνληθψλ απνγξαθψλ. Οη δπλαηφηεηεο ηεο απινγξαθίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο, αθνχ
δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη αλαιπηηθά απνηειέζκαηα (θαηά πξντφλ, θαηά θιάδν
δξαζηεξηνηήησλ θιπ), λα παξαθνινπζήζεη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ πθίζηαληαη ηα
δηάθνξα πιηθά (πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο θιπ) ζην εζσηεξηθφ κηαο κεηαπνηεηηθήο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο, επνκέλσο δελ είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο
ινγηζηηθήο, φπσο ε άζθεζε ειέγρνπ, ή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θιπ)
Όηαλ ππνινγηζηεί ην αξρηθφ θαη ην ηειηθφ θεθάιαην ηφηε ζα πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ. Αλ ην
ηειηθφ θεθάιαην είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ηειηθφ ηφηε ππάξρεη θαηλνκεληθή δεκηά. Ο ιφγνο
γηα ηνλ νπνίν νλνκάδεηαη θαηλνκεληθή είλαη επεηδή δελ έγηλαλ πξνζαξκνγέο γηα ηπρφλ
αηνκηθέο απνιήςεηο θαη γηα νπνηνδήπνηε επηπξφζζεηα θεθάιαην πνπ εηζάρζεθαλ ζηελ
επηρείξεζε. Γηα λα θηάζνπκε ζην θαζαξφ θέξδνο ή ζηελ θαζαξή δεκία ηφηε ζα πξνζζέζνπκε
πίζσ ηηο φπνηεο απνιήςεηο ηεο πεξηφδνπ θαη ζα αθαηξέζνπκε νπνηνδήπνηε επηπξφζζεην
θεθάιαην. Τπάξρνπλ ιίγεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εηνηκαζηεί έλαο ιεπηνκεξήο
πίλαθαο εκπνξεπκάησλ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο κέζα απφ ηηο απνδείμεηο θαη ηηο
πιεξσκέο ηεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα. πλεπψο,
ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηεο, ε Απινγξαθηθή κέζνδνο πξννξίδεηαη γηα πνιχ
κηθξέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο επεηδή έρεη πνιχ κηθξφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ην
άξζξν 3 θ 4 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (ΚΦΑ) ζηε ρψξα καο ηελ
απινγξαθηθή κέζνδν ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ Β‟ θαηεγνξία
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ( βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ)
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1.1.2Γηπινγξαθηθή Μέζνδνο
Σν Γηπινγξαθηθό Λνγηζηηθό ύζηεκα (ή Γηπινγξαθηθή κέζνδνο) είλαη ε κέζνδνο ε νπνία
θαηαγξάθεη ηηο κεηαβνιέο πνπ επηθέξνπλ ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα ζηελ πεξηνπζία ελφο
νξγαληζκνχ (Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ), ζέηνληαο ζε θίλεζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
ινγαξηαζκνχο:



Έλαλ πνπ κεηαβάιιεηαη (+) ή (-) θαη



έλαλ άιινλ πνπ αληηκεηαβάιιεηαη κε ην ίδην αθξηβψο πνζφ, (-) ή (+).

Κάζε ινγηζηηθφ γεγνλφο δειαδή θαηαγξάθεηαη δηζδηάζηαηα κε ηαπηόρξνλε θίλεζε δύν (2)
ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκώλ, εθ ησλ νπνίσλ έλαο ρξεώλεηαη θαη έλαο πηζηώλεηαη. Δίλαη
έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ηζρχεη ζε φινλ ηνλ θφζκν, ιεηηνπξγεί πάξα πνιιά ρξφληα θαη
ζαλ εληαίν ζχλνιν έρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο παξνρήο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζηνπο
αζθνχληεο ηελ Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.
Σηο Βάζεηο ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ έζεζε πξψηνο ζηε Βελεηία η ν 1494 ν ηηαιφο κνλαρφο
Luca Paciolo. Σε βάζε ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ απνηειεί ε ηζφηεηα κεηαμχ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ . Γηα ηελ χπαξμε ηζφηεηαο απαηηείηαη ε ινγηζηηθή
θαηαρψξεζε κίαο πξάμεο δχν θνξέο κε ην ίδην πνζφ, ηφζν ζηελ Υξέσζε φζν θαη ζηελ
Πίζησζε. Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ είλαη ηα παξαθάησ:


Δμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ εγγξάθσλ ζηα βηβιία.



Παξέρεηαη ε επρέξεηα ηεο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ κε ηε

ρξεζηκνπνίεζε απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ ινγαξηαζκψλ .


Δπηηπγράλεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ν πξνζδηνξηζκφο ησλ

απνηειεζκαηηθψλ κνλάδσλ .


Πξνζαξκφδεηαη πξνο ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο

νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ .
Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε δηπινγξαθηθή κέζνδνο επηθξάηεζε παγθνζκίσο. ( Π .
Κανχλεο,2005)
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1.2Λνγηζηηθά πζηήκαηα
Σν Λνγηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα απνηειεί έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζπγθεληξψλεη,
θαηαρσξίδεη, απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία ινγηζηηθνχ θπξίσο ελδηαθέξνληνο,
εληαγκέλα ζην ινγηζηηθφ ζρέδην ηνπ νξγαληζκνχ-επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή
πιεξνθφξεζεο γηα ιήςε απνθάζεσλ. Ζ αξρηθή δεκηνπξγία ζηνηρείσλ πξνέξρεηαη απφ ηα
επηρεηξεζηαθά γεγνλφηα-ζπλαιιαγέο ηνπ νξγαληζκνχ-επηρείξεζεο. Απηά εηζάγνληαη ζην
ΛΠ θαη επεμεξγάδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα παξαρζνχλ νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο. Σν
ΛΠ κεηαηξέπεη ηε ζχλζεηε πιεξνθφξεζε ζε γλψζε, ηελ νπνία απνθηνχλ νη ρξήζηεο θαη ηα
ζηειέρε ηα νπνία ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Έλα ΛΠ είλαη δπλαηφ λα απνηειείηαη απφ έλα
απιφ ραξηί θαη κνιχβη (ρεηξφγξαθν ζχζηεκα), απφ έλα ζχλζεην ζχζηεκα ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο απνηεινχκελν απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε αληίζηνηρν εμνπιηζκφ, θαζψο
θαη απφ εηδηθφ ινγηζκηθφ. Δίλαη δπλαηφ λα απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα κείγκαηνο ησλ δχν
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ. ε φια ηα ΛΠ ε δηαδηθαζία παξακέλεη ε ίδηα. Σα ΛΠ θαη νη
άλζξσπνη πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ νπζία ζπγθεληξψλνπλ, εηζάγνπλ, επεμεξγάδνληαη,
απνζεθεχνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. Δίηε ην ραξηί θαη ην κνιχβη είηε ν
Ζ/Τ θαη ην ινγηζκηθφ, θαη ηα δχν, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή πιεξνθνξηψλ.
(Γθίλνγινπ, 2004)
ηα πιαίζηα ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ ηα ζπλαξηψκελα ζήκεξα ζηελ πξάμε ινγηζηηθά
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βηβιίσλ είλαη ηα εμήο:
Σν Κιαζηθό ή Ιηαιηθό ζύζηεκα
Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ρξνλνινγηθά φιεο νη
εκπνξηθέο πξάμεηο ηνπ επηρεηξεκαηία, δειαδή ηφζν νη ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο, φζν θαη νη
ζπκςεθηζηηθέο ζπλαιιαγέο. Σν ζχζηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο νη
εκεξνινγηαθέο πξάμεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη κπνξεί λ α πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηεο ίδηαο
εκέξαο ηεο θαηαρψξεζε ηνπο απφ έλα κφλν ππάιιειν. ηηο επηρεηξήζεηο κε θίλεζε
ζεκαληηθή είλαη αδχλαηε ε ελεκέξσζε ηνπ εκεξνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ βηβιίσλ ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζφζνλ ηε βάζε ησλ εγγξαθψλ εδψ απνηειεί ην εκεξνιφγην, ζην νπνίν
ε θαηαρψξεζε γίλεηαη κφλν απφ έλα άηνκν.
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1.2.1 Σν πγθεληξσηηθό ζύζηεκα
Σν ζχζηεκα απηφ εθαξκφδεηαη ζε επηρεηξήζεηο κε δσεξή ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
ζπληειεί ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο φιεο εξγαζίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ην
εκεξνιφγην δηαζπάηε ζε αλαιπηηθά εκεξνιφγηα, δειαδή εκεξνιφγην ηακείνπ , αγνξψλ ,
πσιήζεσλ θηι , αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ . Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ
ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πνιιά, θαζφζνλ δηεπθνιχλνληαη νη επηρεηξήζεηο θαη νη
ειέγρνληεο.
Καηά ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ηα ηεξνχκελα βηβιία είλαη ηα παξαθάησ:


Σν βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ



Σα αλαιπηηθά εκεξνιφγηα



Σα αλαιπηηθά θαζνιηθά

 Σν ζπγθεληξσηηθφ εκεξνιφγην
 Σν γεληθφ θαζνιηθφ
 Σα βνεζεηηθά βηβιία
ην ζχζηεκα απηφ ε αθνινπζεηέα πνξεία ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ είλαη ε εμήο:


Γίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ αλαιπηηθψλ εκεξνινγίσλ



Γίλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ ινγαξηαζκψλ ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ

 Γίλεηαη ε ελεκέξσζε ζπγθεληξσηηθά ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ εκεξνινγίνπ
(εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θηι )
 Γίλεηαη ε ελεκέξσζε απφ ην ζπγθεληξσηηθφ εκεξνιφγην ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ .
( Δ . Βνχιγαξε , Παπαγεσξγίνπ ,2005)

1.3 Λνγηζηηθό ζρέδην
1.3.1 Έλλνηα
Σν Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην είλαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ινγηζηηθψλ
κεγεζψλ , κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε ηππνπνίεζε ησλ ηεξνχκελσλ ινγαξηαζκψλ απφ ηηο
νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο, ε ιεηηνπξγία θαη ζπιιεηηνπξγεί απηψλ κε εληαίν ηξφπν, ε
απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηηο παξαδεθηέο αξρέο θαη κεζφδνπο, ε
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ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ηππνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ , ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ θαη
ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ν ελ γέλεη ζρεδηαζκφο ηεο ινγηζηηθήο ζε εζληθή
θιίκαθα.
Ο λφκνο θαζηεξψλεη λέν ζρέδην ινγαξηαζκψλ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέξνο ηνπ
ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νληφηεηαο, ζε φηη αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηελ νλνκαηνινγία
ησλ ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη ζηνλ βαζκφ αλάιπζεο θαη ζπγθέληξσζεο απηψλ.

1.3.2 θνπόο
Σν Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην απνβιέπεη λα ζπκβάιιεη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ
ζπλαιιαγψλ κε νκνηφκνξθν ηξφπν, ζηελ αιεζή θαη νκνηφκνξθε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ , ζηελ νξζή εθηίκεζε
ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο, ζηελ δηεπθφιπλζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ησλ
ζπλαιιαζζφκελσλ , ζηελ θαηαλφεζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ , ινγαξηαζκψλ ,
απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , ζηελ άληιεζε θάζε είδνπο
ηππνπνηεκέλσλ αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ , κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηηο
νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ζηελ απινχζηεπζε θαη
δηεπθφιπλζε θάζε θχζεο ειέγρσλ , ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηεο ινγηζηηθήο
ηππνπνίεζεο, ζηελ αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο, θαζψο θαη ζηε
δηεπθφιπλζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ησλ ινγηζηηθψλ καζεκάησλ ζηηο κέζεο θαη
αλψηαηεο ζρνιέο. (Βνχιγαξε, Παπαγεσξγίνπ, 2005)
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1.4 Θεσξεηηθή αλάιπζε δηάξζξσζεο
Σα βαζηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ
πνπ εηζάγεη ν λένο λφκνο ζε ζχγθξηζε κε ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. έρνπλ σο
εμήο:
Όινη νη ινγαξηαζκνί θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 8 νκάδεο αλαιφγσο ηεο θχζεο ησλ ινγηζηηθψλ
γεγνλφησλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηνχο. Αλαιπηηθφηεξα, νη νκάδεο 1 έσο 3 πεξηιακβάλνπλ
ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε νκάδα 4 ηελ θαζαξή ζέζε θαη ε νκάδα 5 ηηο ππνρξεψζεηο κηαο
νληφηεηαο. Οη νκάδεο 6 θαη 7 πεξηιακβάλνπλ ηνπο απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη
ζπγθεθξηκέλα ε νκάδα 6 πεξηιακβάλεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαζψο θαη ηα έθηαθηα θαη
αλφξγαλα έμνδα ελψ ε νκάδα 7 πεξηιακβάλεη ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαζψο θαη ηα έθηαθηα
θαη αλφξγαλα έζνδα. Σέινο ε νκάδα 8 πεξηιακβάλεη ηα έμνδα ζε ίδην παξαγσγή, ηνπο
δνζνιεπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν λένο λφκνο, δελ επηβάιιεη ην ππνρξεσηηθφ θιείζηκν ησλ βηβιίσλ
κέζσ ησλ εηδηθψλ εγγξαθψλ ηεο νκάδαο 8 πνπ ίζρπε ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ..

Να ζεκεησζεί φηη φ λένο λφκνο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο νληφηεηεο λα ζπλερίζνπλ λα
εθαξκφδνπλ ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ Δ.Γ.Λ.. θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο
ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη δηεπθφιπλζε ησλ
νληνηήησλ ν λφκνο παξέρεη ζπλδεζκνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ λένπ ζρεδίνπ ηφζν κε ηα
ππνδείγκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φζν θαη κε ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ
Δ.Γ.Λ..

1.4.1.Κσδηθή αξίζκεζε ινγαξηαζκώλ
Ζ θσδηθνπνίεζε θαη ηαμηζέηεζε ησλ ινγαξηαζκψλ κέζα ζε θάζε θαζνξίζηεθε , φπσο απηή
βαζηθά γίλεηαη θαηά ην δεθαδηθφ θαη εθαηνληαδηθφ ζχζηεκα. Έηζη, κε ην ζχζηεκα απηφ νη
ινγαξηαζκνί θάζε νκάδαο ιακβάλνπλ σο πξψην αξαβηθφ ςεθίν ην ςεθίν ηεο νκάδαο, ζηελ
νπνία αλήθνπλ ( π ρ . νη ινγαξηαζκνί ηεο πξψηεο νκάδαο ιακβάλνπλ ην ςεθίν 1, ηεο
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δεχηεξεο ην ςεθίν 2 θ θιπ.) θαη κπνξεί λα κεηαζρεκαηίδνληαη κέρξη 10 πξσηνβάζκηνη
ινγαξηαζκνί κε ηελ πξνζζήθε ζην αξαβηθφ ςεθίν ηεο νκάδαο ησλ ςεθίσλ 0,1,2,3,4,5,6,7,8
θαη 9 ( π. ρ . ζηελ νκάδα 2 ζρεκαηίδνληαη νη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί
20,21,22,23,24,25,26,27,28 θαη 29). Παξέρεηαη δπλεηηθή επρέξεηα ζρεκαηηζκνχ αξηζκνχ
πξσηνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ κε ηελ πξνζζήθε ζηνπο νκίινπο ινγαξηαζκψλ
19,29,39,49,59,69,79,99 θαη 09 ησλ ςεθίσλ 0,1,2,3,4,5,6,7 θαη 8. Κάζε πξσηνβάζκηνο
ινγαξηαζκφο αλαπηχζζεηαη ζε δεπηεξνβάζκηνο ινγαξηαζκνχο θαηά ην εθαηνληαδηθφ
ζχζηεκα. ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην νη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί αλαπηχζζνληαη ζε
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ δεπηεξνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ , νη ηίηινη ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη ζην
ζρέδην ινγαξηαζκψλ . Απφ θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα, θαζψο θαη απφ ην θαηά λφκν αξκφδην
φξγαλν, κπνξεί λα ζρεκαηίδνληαη κέρξη 100 δεπηεξνβάζκηνη ινγαξηαζκνί απφ θάζε
πξσηνβάζκην θαη έηζη ζπκπιεξψλνληαη φινη νη θελνί θσδηθνί αξηζκνί. Αθνινχζσο, θάζε
δεπηεξνβάζκηνο ινγαξηαζκφο αλαπηχζζεηαη ζε ηξηηνβάζκηνπο, ηεηαξηνβάζκηνπο θαη
αλαιπηηθφηεξεο βαζκίδαο ινγαξηαζκνχο θαηά ην δεθαδηθφ, εθαηνληαδηθφ, ρηιηαδηθφ ή
αλαιπηηθφηεξν ( π. ρ . δεθαρηιηαδηθφ) ζχζηεκα.
1.4.2 Υξόλνο ελεκέξσζεο ινγηζηηθώλ αξρείσλ
Ζ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ) γίλεηαη σο εμήο:
α) Όηαλ ε νληφηεηα ζπληάζζεη ηζνινγηζκφ, ε ελεκέξσζε γηα ηα εθδηδφκελα ή ιακβαλφκελα
παξαζηαηηθά ηνπ θάζε κήλα γίλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα.
β) Όηαλ ε νληφηεηα δελ ζπληάζζεη ηζνινγηζκφ, ε ελεκέξσζε γηα ηα εθδηδφκελα ή
ιακβαλφκελα παξαζηαηηθά ηνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ γίλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην
ηέινο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ.
γ) ε θάζε πεξίπησζε, ε ελεκέξσζε γίλεηαη εληφο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ έγθαηξε
ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο απνζεκάησλ, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, δηελεξγείηαη ζε
θαηάιιειν ρξφλν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ
εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο νληφηεηαο. Ζ θαηάξηηζε
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ νινθιεξψλεηαη ζην ζπληνκφηεξν
ρξφλν απφ:
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α) έμη κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ή
β) ην ρξνληθφ φξην πνπ επηηξέπεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηε
θνξνινγηθή ή άιιε λνκνζεζία ηεο ρψξαο (Νφκνο,4308)

1.4.3 Τπνρξεσηηθνί – Πξναηξεηηθνί ινγαξηαζκνί
ην ζρέδην ππάξρνπλ πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί κε ππνγξάκκηζε, νη νπνίνη είλαη
ππνρξεσηηθνί γηα θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα. Απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο είλαη ππνρξεσκέλε
λα εθαξκφζεη θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη δελ έρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη άιινπο,
έζησ θαη λα ππάξρνπλ αζπκπιήξσηνη θσδηθνί αξηζκνί. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ
θιεηδαξίζκσλ γίλεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ θαηά λφκνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ . Δπίζεο ζην
ζρέδην ππάξρνπλ θαη δεπηεξνβάζκηνη ινγαξηαζκνί κε ππνγξάκκηζε, νη νπνίνη είλαη
ππνρξεσηηθνί γηα θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ
άιινη, έζησ θαη λα ππάξρνπλ αζπκπιήξσηνη θσδηθνί. Πέξα απφ ηνπο δεπηεξνβάζκηνπο
ινγαξηαζκνχο κε ππνγξάκκηζε ππάξρνπλ ζην ζρέδην θαη άιινη δεπηεξνβάζκηνη ινγαξηαζκνί
ρσξίο ππνγξάκκηζε, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο,
φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ή κεηά απφ αλάπηπμε ηνπο ζε πεξηζζφηεξνπο
δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο. Έηζη παξέρεηαη ε επρέξεηα ζε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα ,
αληί λα ρξεζηκνπνηεί έλα πξναηξεηηθφ δεπηεξνβάζκην ινγαξηαζκφ , λα δεκηνπξγεί
πεξηζζφηεξνπο δεπηεξνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο, γηα λα παξαθνινπζεί ηηο ινγηζηηθέο πξάμεηο,
πνπ ε παξαθνινχζεζε ηνπο πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ λα γίλεηαη απφ
ηνλ πξναηξεηηθφ δεπηεξνβάζκην ινγαξηαζκφ. Ζ αλάπηπμε ηνπ πξναηξεηηθνχ δεπηεξνβάζκηνπ
ινγαξηαζκνχ ζε πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο, κπνξεί λ α γίλεη ζηνλ θιεηδάξηζκν ηνπ
πξναηξεηηθνχ δεπηεξνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ δηαζπάηαη, θαη ζηνπο θιεηδάξηζκνπο ηνπ
αληίζηνηρνπ πξσηνβάζκηνπ , νη νπνίνη έρνπλ ηα δχν ηειεπηαία ηνπο ςεθία 90-99. ( Γ .
Κανχλεο,2005)
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1.5 Καηεγνξίεο Λνγηζηηθώλ Βηβιίσλ
Ζ νληφηεηα ηεξεί θαηά πεξίπησζε, ηα αξρεία (βηβιία) πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο, κε εκεξνκελία αλαθνξάο ηελ εκεξνκελία ηέινπο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
(εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ):
Αξρείν ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ην αξρείν απηφ,

I.

κε ηήξεζε αλαιπηηθήο κεξίδαο, παξαθνινπζείηαη ε αμία θηήζεο θαηά ηελ αξρηθή
αλαγλψξηζε, θαζψο θαη θάζε επαθφινπζε κεηαβνιή, δε ιαδή πξνζζήθε,
αλαπξνζαξκνγή, αθνκνίσζε, δηαγξαθή θαη απφζβεζε επί ηνπ παγίνπ, κε έλδεημε ησλ
ζσξεπηηθψλ πνζψλ θαη ησλ πνζψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. ην αξρείν
απηφ παξαθνινπζνχληαη θαη ηα πιήξσο απνζβεζκέλα πάγηα ηα νπνία εμαθνινπζνχλ
λα πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είηε εμαθνινπζνχλ λα
είλαη ζε ιεηηνπξγία είηε φρη.
Αξρείν επελδχζεσλ ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο, ηίηινπο θαζαξήο ζέζεο θαη ινηπνχο

II.

ηίηινπο. ην αξρείν απηφ θαηαρσξνχληαη θαηά ηίηιν ηα ππάξρνληα ζηνηρεία κε
ζχληνκε πεξηγξαθή θαη αλαθνξά ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο.
Αξρείν ηδηφθηεησλ απνζεκάησλ: ην αξρείν απηφ θαηαρσξνχληαη: α) Σα

III.

πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο θπζηθήο απνγξαθήο (ζχληνκε πεξηγξαθή είδνπο, κνλάδα
κέηξεζεο θαη πνζφηεηα), θαηά είδνο θαη δηαθεθξηκέλα γηα θάζε απνζεθεπηηθφ ρψξν.
β) Ζ θαηά κνλάδα αμία επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή αμία επηκέηξεζεο ηνπ
θάζε είδνπο. γ) Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ απνζεκάησλ δχλαηαη λα γίλεηαη
κε έκκεζεο ηερληθέο πνπ είλαη αμηφπηζηεο θαη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλεο. δ)
Αλαιψζηκα πιηθά αγαζά πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά κπνξνχλ λα κελ απνγξάθνληαη.
Αξρείν απνζεκάησλ ηξίησλ. Ζ νληφηεηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο απνζέκαηα

IV.

θπξηφηεηαο άιιεο νληφηεηαο ηεξεί αξρείν ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα
ζρεηηθά απνζέκαηα, θαηά είδνο θαη πνζφηεηα θαη δηαθεθξηκέλα θαηά απνζεθεπηηθφ
ρψξν, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
V.

Αξρείν ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ην αξρείν απηφ θαηαρσξνχληαη

αλαιπηηθά θαηά είδνο ηα ππάξρνληα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κε ζχληνκε
πεξηγξαθή θαη αλαθνξά ηεο πνζφηεηαο, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαη ηεο
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο.
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Αξρείν ινγαξηαζκψλ θαζαξήο ζέζεο. ην αξρείν απηφ θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά
θαηά είδνο νη ινγαξηαζκνί θαζαξήο ζέζεο.

VII.

Αξρείν ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ. ην αξρείν απηφ θαηαρσξνχληαη αλαιπηηθά
θαηά είδνο νη ππνρξεψζεηο, κε αλαθνξά ηεο πνζφηεηαο (φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε)
θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο.

VIII.

Αξρείν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα. ην αξρείν
απηφ παξαθνινπζείηαη ε πνζφηεηα ησλ κνλάδσλ ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο γηα ηα
επηκέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ ε θξάδνληαη ζην λφκηζκα απηφ.

Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην παξφλ άξζξν δχλαηαη λα παξέρνληαη απφ άιια
αξρεία πνπ ηεξεί ε νληφηεηα ή απφ ζπλδπαζκφ αξρείσλ.(Νφκνο,4308)
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2.1 Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο Διεγθηηθήο

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο επηζθφπεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε
εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ Γεκφζησλ Υξεκάησλ θαίλεηαη φηη νδήγεζαλ
ζηελ αξρηθή ζεζκνζέηεζε ηνπ Διέγρνπ. ρεηηθέο γξαπηέο καξηπξίεο γηα ηελ χπαξμε
εκπνξηθψλ λφκσλ θαη ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ ζπλαληάκε απφ ην 3000 π.Υ ζηνπο Νηλεπίηεο ηεο
αξραίαο Βαβπιψλαο.(Σζαθιάγθαλνο,1997)
ηελ αξραία Αίγππην φπνπ νη ζπγθνκηδέο ήηαλ νη θπξηφηεξνη θνξνινγεηέα χιε γηα ηνπο
Φαξαψ θαη ην κέγα πξφβιεκά ηνπο ήηαλ ν έιεγρνο ησλ ζπγθνκηδψλ, ην θξάηνο δεκηνχξγεζε
ηνπο „Δπηζηάηεο‟ γηα ηα ζηηεξά (Δπηζηάηεο ήηαλ θαη ν γλσζηφο καο απφ ηελ Παιαηά Γηαζήθε
Ησζήθ). Απηνί νη ειεγθηέο ήηαλ ιεηηνπξγνί πνπ έθηαλαλ ζηα πςειφηεξα αμηψκαηα ηνπ
θξάηνπο. Δθπαηδεχνληαλ ζηνπο λανχο, θαηέγξαθαλ ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζηηεξψλ πνπ
επηζήκαηλαλ δηάθνξνη θήξπθεο θαη απνιάβαηλαλ κεγάιεο ηηκέο απφ ηνπο Φαξαψ. . (Meigs et
al..,1984) Αθφκα, ππήξραλ νη «Δχζπλνη», νη νπνίνη καδί κε ηνπο «Λνγηζηέο» έιεγραλ ηνπο
«Λνγαξηαζκνχο Γηαρεηξίζεσο» ησλ αξρφλησλ πνπ απνρσξνχζαλ απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα.
ηελ ππφινηπε αξραία Διιάδα ζπλαληάκε ηνπο «Δμεηαζηάο», ηνπο «πλεγφξνπο», ηνπο
«Γνθηκαζηήξηνπο, ηνπο «Αξρεζθφπνπο», ηνπο «Καηφπηνπο», ηνπο «Απνιφγνπο», νη νπνίνη
ήηαλ επηθνξηηζκέλνη κε δηάθνξεο ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο. Αξγφηεξα, ζηελ αξραία Ρψκε,
ππήξραλ νη «Ύπαηνη», νη «Κήλζνξεο», νη «Σηκεηέο», νη «Σακίεο», νη νπνίνη ήηαλ
ππνρξεσκέλνη λα ππνβάινπλ εθζέζεηο ζηε χγθιεην γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γεκφζηνπ
Υξήκαηνο.(Σζαθιάγθαλνο,1997)
Γχξσ ζηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα, βξίζθνπκε ίρλε ζνβαξνχ ειέγρνπ ζηελ παηξίδα ηεο
ινγηζηηθήο ζηελ Ηηαιία. ηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα, ε Πίδα είρε ηνλ επίζεκν ειεγθηή ηεο. Με
ηε ινγηζηηθή ηελ επνρή απηή, γηα ειεγθηηθνχο ιφγνπο, αζρνιηφηαλ δχν δηαθνξεηηθά
πξφζσπα. Σε δηαδηθαζία απηή βξίζθνπκε θαη ζηελ Αγγιία ζην Τπνπξγείν ησλ Οηθνλνκηθψλ,
φπνπ έλα πξψην θαηάζηηρν θξαηνχζε ν Θεζαπξνθχιαθαο, έλα δεχηεξν ν Γξακκαηέαο ηεο
Καγθειαξίαο θαη έλα ηξίην θάπνηνο αληηπξφζσπνο ηνπ Βαζηιηά, φιεο δε νη ζειίδεο θαζέλα
απφ απηά έπξεπε λα ζπκθσλνχλ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ δχν άιισλ. Γειαδή, εδψ ζπλαληνχκε
κηα κνξθή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα. (Meigs et al..,1984)
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Ο φξνο Auditors (Διεγθηέο) πξσηνεκθαλίδεηαη επίζεκα ζηελ Αγγιία ην 1285 ζε ζρεηηθφ
δηάηαγκα ηνπ Δδνπάξδνπ ηνπ Α‟. Σν δηάηαγκα απηφ φξηδε φηη φινη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ
δεκφζηνπ ρξήκαηνο ζα ειέγρνληαη απφ ηνπο Auditors. Ζ πξψηε επίζεκε «Έλσζε
Δπαγγεικαηηψλ Διεγθηψλ» εκθαλίζηεθε ζηε Βελεηία ην 1581 θαη είρε ην ηίηιν «Coliegio dei
Raxonati». Πνιχ αξγφηεξα εκθαλίδνληαη ηέηνηεο ελψζεηο ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο
θαη ζηηο ΖΠΑ.
ηελ Διιάδα ε αξρηθή κέξηκλα γηα ηελ ίδξπζε νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο Διεγθηψλ ιήθζεθε
αξρηθά κε ηνλ λφκν 5076/1931. Σειηθά ε πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ εμαγγειηψλ έγηλε ην
1955, νπφηε κε ην Ν.Γ 3329/1955 ηδξχζεθε ην «ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ» (ΟΛ).
(Σζαθιάγθαλνο,1997)
ηε Γαιιία ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα ππήξρε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ Παξηζηνχ έλαο
ειεγθηήο κε θαζήθνλ ηελ επαιήζεπζε φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ππνινγηζκψλ. Γηα
πνιιά ρξφληα, ηε δνπιεηά απηή είρε αλαιάβεη ν πνιχ γλσζηφο αξηζκεηηθνιφγνο BertrandFrancois Bareme (1640-1703) πνπ έγξαςε θαη έξγν ζρεηηθά κε ηε δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή
κέζνδν. Σνλ ίδην θαηξφ ήηαλ γλσζηνί ζηα δηθαζηήξηα θαη νη ινγηζηηθνί έιεγρνη θαη νη
πξαγκαηνγλσκνζχλεο.
ηελ Αγγιία απφ φπνπ μεθίλεζε ν λεψηεξνο ινγηζηηθφο έιεγρνο θαη νη πξψηνη Οξθσηνί
Λνγηζηέο απφ ηηο αξρέο αθφκα ηνπ 19νπ αηψλα, ν ινγηζηηθφο έιεγρνο απφ εηδηθνχο
επαγγεικαηίεο ειεγθηέο απφρηεζε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα. Οη ππφινηπεο ρψξεο, λσξίηεξα ή
αξγφηεξα, κηκήζεθαλ ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ Άγγισλ πνπ ρξεζίκεςαλ ζε
πνιιέο απφ απηέο ζαλ πξφηππα. Άιιεο ρψξεο κε πξνεγκέλν ζήκεξα ην ζεζκφ απηφ είλαη νη
ΖΠΑ, ν Καλαδάο, ε Οιιαλδία, ε Γπηηθή Γεξκαλία θιπ. (Meigs et al..,1984)

[29]

Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

Ιντηίρθ
Αικατερίνθ

2.2 Σν λνκηθό πιαίζην ηεο Διεγθηηθήο
χκθσλα κε ηνλ Κάληδνπ (1995), ε εληνιή πξνο ηνλ ειεγθηή γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρνπ
είλαη πξσηαξρηθά δηθαίσκα ησλ (ησξηλψλ) κεηφρσλ/ηδηνθηεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή
ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηαλ δελ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο ή γηα ηδησηηθνχο
νξγαληζκνχο πνπ βξίζθνληαη ππφ εηδηθφ θαζεζηψο ( πηψρεπζεο, δηαρείξηζεο θιπ), θαη ζε
απηνχο , πξσηίζησο, αλαθέξεηαη ν ειεγθηήο.
Ζ κνξθή ησλ ειέγρσλ επεξεάδεηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο θαζψο
θαη ην κέγεζνο απηήο. Έηζη, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ επηρεηξήζεσλ απηέο
δηαθξίλνληαη:
 ηηο Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο
 ηηο Βηνκεραληθέο Δπηρεηξήζεηο
 ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα
 ηνπο Γηάθνξνπο Οξγαληζκνχο

Γεδνκέλεο, φκσο θαη ηεο ζεσξίαο φηη ε θαιχηεξε θπθινθνξία (αμηφπηζησλ, ελλνείηαη)
νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε κηα θνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο, ε Διεγθηηθή, φπσο θαη άιινη θνηλσληθνί ζεζκνί, επηβάιιεηαη θαη
δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θνηλσληθνχ
αγαζνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε), ηηο νπνίεο
δεκνζηεχνπλ κνλάδεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ζεκαληηθνχ κεγέζνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο.
Ζ λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ .
Γηαθνξεηηθά ηίζεηαη ην ζέκα ησλ ειέγρσλ ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, δηαθνξεηηθά ζηηο
πξνζσπηθέο εηαηξείεο, δηαθνξεηηθά ζηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θιπ. Έηζη αλάινγα κε ηελ
λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ , απηέο δηαθξίλνληαη:
 ηηο Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο
 ηηο Πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο


ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο

 ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο
 ηνπο πλεηαηξηζκνχο

[30]

Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

Ιντηίρθ
Αικατερίνθ

2.3 Δμεηαδόκελα Θέµαηα ηεο Διεγθηηθήο
Ζ ειεγθηηθή εμεηάδεη ηξία βαζηθά ζέµαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ηνλ εζσηεξηθφ φζν θαη ηνλ
εμσηεξηθφ έιεγρν:


Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ



Σν ππνθείκελν ηνπ ειέγρνπ



Σηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο

2.3.1 Σν ππνθείκελνπ ηνπ ειέγρνπ
Τπνθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη ν ειεγθηήο, δειαδή ην πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν. Ο
ειεγθηήο είλαη ην απαξαίηεην φξγαλν γηα λα εμαζθαιηζηεί νξζνινγηθή νξγάλσζε, ιεηηνπξγία
θαη νκαιή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή νηθνλνκία, γη απηφ θαη ν ζεζκφο
ηνπ ειέγρνπ θαη ην ιεηηνχξγεκα ηνπ ειεγθηή έρνπλ θαζηεξσζεί απφ αξραηνηάηνπο ρξφλνπο. Ο
ειεγθηήο αλάινγα κε ηελ εμάξηεζε ηνπ, νηθνλνκηθή ή άιιε, απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή
κνλάδα θαη ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ πνπ απνβιέπεη ην έξγν ηνπ, δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθφ θαη
εμσηεξηθφ ειεγθηή (Meigs et al.., 1984). Ζ νπζηαζηηθή δηάθξηζε ησλ ειεγθηψλ ζε
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο βνεζάεη πνιχ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ζηε ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ
νπζηαζηηθψλ θαη ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ, θαζψο θαη ζηελ εγθπξφηεηα
θαη αμηνπηζηία ησλ πξάμεσλ πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδνπλ. (Σζαθιάγθαλνο,1997)

2.3.2 Σν αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ
Αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ είλαη, θαηά θαλφλα, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε μέλεο πεξηνπζίαο,
φπσο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε έλλνηα πεξηνπζία νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ
απφ ηνπο ηξίηνπο πνπ ηε δηαρεηξίδνληαη. Ζ πεξηνπζία πρ αλψλπκεο εηαηξίαο είλαη μέλε
πεξηνπζία γηα φινπο φζνπο ηελ δηαρεηξίδνληαη, ε πεξηνπζία αηνκηθήο επηρείξεζεο είλαη θαη‟
αξρήλ ηδησηηθή φζνλ αθνξά ηνλ ηδηνθηήηε επηρεηξεκαηία, μέλε φκσο γηα φινπο ηνπο
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ππαιιήινπο κε ηελ δηεπθξίληζε φκσο φηη θαη ν ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίαο είλαη δηαρεηξηζηήο
μέλεο πεξηνπζίαο απέλαληη ζηηο ππνρξεψζεηο ηηο επηρείξεζήο ηνπ. Όκσο γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ινγηζηηθψο ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε.
Καηά ζπλέπεηα ν έιεγρνο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ χπαξμε νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο μέλεο
πεξηνπζίαο, απεηθνληδφκελεο ινγηζηηθψο. Ζ ινγηζηηθή θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί ηηο
πξάμεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ε ειεγθηηθή ηηο ειέγρεη. (Meigs et al..,1984). Σα
δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ απνηεινχλ ην επηζθξάγηζκα ηεο λνκηκφηεηαο θάζε νξζήο
δηαρείξηζεο θαη ζπγρξφλσο ζπλζέηνπλ ηελ αζθαιηζηηθή δηθιείδα πνπ ζα πξνιάβεη ή ζα
επαλνξζψζεη ιάζε, αηαζζαιίεο θαη θάζε ινγήο απζαηξεζίεο. Ωο βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ειέγρνπ
κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εμήο:
 Δληνπηζκφο θαη πξφιεςε εζειεκέλσλ ή θαη αζέιεησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ,
απαηψλ θιπ.
 Γηεξεχλεζε, απνθάιπςε θαη θαηαζηνιή αθνπζίσλ ή εθνπζίσλ ζθαικάησλ θαη
απαηψλ θιπ.
 Έγθξηζε, αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πηζηφηεηαο ησλ
δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο. (πρ ηζνινγηζκφο,
απνηειέζκαηα ρξήζεο θιπ)
 Αμηνιφγεζε ηεο ζχληαμεο θαη ηεο παξάζεζεο δηαθφξσλ επηκέξνπο ζεκείσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ ελδηαθέξνληα θαη
θαηαηνπηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία θαη ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ κέζα ζηελ
επηρείξεζε (θχθινο εξγαζηψλ, θνζηνιφγηα, πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, εζσηεξηθή αμία
κεηνρψλ θιπ)
 Πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ή αλεπάξθεηαο ηεο δηαρξνληθήο θαηάξηηζεο ησλ θάζε
είδνπο αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ αλαιφγσλ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.
 Τπνγξάκκηζε ησλ αηειεηψλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ζην φιν θχθισκα
ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο απεηθφληζεο.
 ηάζκηζε ησλ πηζαλνηήησλ ηθαλνπνίεζεο ησλ θάζε ινγήο απαηηήζεσλ ηεο
επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη πηζαλέο επηζθάιεηεο θ λα γίλεη έηζη
δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο ησλ ζσζηψλ πξνβιέςεσλ. (Σζαθιάγθαλνο,1997)
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Σέινο αλαθνξηθά µε ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο µπνξεί λα ιερζεί φηη είλαη νη κέζνδνη
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειέγρσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηερληθέο θαη
µκεζφδνπο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ
πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί νξζφ ειεγθηηθφ επηζηεκνληθφ έξγν.

2.4 Αλαγθαηόηεηα ηεο Διεγθηηθήο

2.4.1 Σα ινγηζηηθά ιάζε-Οη ζεκαζίεο θαη νη ζπλέπεηεο ησλ ιαζώλ
Οη ζαηαληθφηεξεο βάζεηο γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο:


νη αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο



o εληνπηζµφο θαη δηφξζσζε ινγηζηηθψλ ζθαιµάησλ



ε αλάγθε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ

Δηδηθφηεξα, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθήο µνλάδαο, πεγάδεη
απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Σα ιάζε θαη νη αδπλαµίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθά
θάζε αλζξψπνπ. Ζ εμέιημε ηεο επηζηήµεο θαη γεληθά νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο αηέιεηεο θαη ηηο αδπλαµίεο απηψλ, φµσο πνηέ
δελ κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ. Σα ιάζε απηά νθείινληαη ζηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο
θχζεο (Γξεγνξάθνο, 1989).
Σελ «πεκπηνπζία» ηεο Διεγθηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ν (έγθαηξνο) εληνπηζκφο θαη ε
δηφξζσζε ησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ. Δίηε ηα ινγηζηηθά ιάζε νθείινληαη ζε απξνζεμίεο, είηε
απνηεινχλ πξντφλ εζθεκκέλσλ ελεξγεηψλ, ε νπζία είλαη φηη παξαπνηνχλ ηηο δηάθνξεο
ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ κηα αιινησκέλε θαη
εμσπξαγκαηηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο. (Σζαθιάγθαλνο,2005)
Καηά ηνλ Jules Baude, (1966, κεηάθξαζε απφ ηνλ νξθσηφ ινγηζηή Ησάλλε Μ.
Κακπαινχξε,) «ην ιάζνο εηο ηελ ινγηζηηθήλ είλαη επαγγεικαηηθφλ ζθάικα, νθεηιφκελνλ
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εηο ακέιεηαλ ή αγλνηαλ ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ». Καηά ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχκε λα
θαηαηάμνπκε ηα ιάζε ζε έμη (6) θαηεγνξίεο:
1.

Λάζε «ινγηζηηθήο εξκελείαο», πνπ νθείινληαη ζε θαθή εξκελεία

θαηά ηελ θαηαρψξηζε ππαιιήινπ,
2.

Λάζε «παξαιείςεσλ», πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα εγγξαθήο θάπνηαο

πξάμεο, θαζψο θαη ζε παξάιεηςε θαηαρψξηζεο ελφο εζφδνπ ή κηαο
ππνρξέσζεο,
3.

Λάζε «απνδφζεσο», φηαλ, γηα παξάδεηγκα, έλαο πξνκεζεπηήο

πηζηψλεηαη αληί ή ζηε ζέζε θάπνηνπ άιινπ,
4.

Λάζε «αξρψλ», φηαλ γίλεηαη θαθή απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ή

δηάθνξνη ινγαξηαζκνί ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν αλνξζφδνμν,
5.

Λάζε «αξηζκεηηθά», ζηα δηάθνξα αζξνίζκαηα, ζηνπο ππνινγηζκνχο,

ζηελ θαηαλνκή ησλ εμφδσλ, ζηηο αληηζηξνθέο αξηζκψλ θ.ιπ.
6.

Λάζε ζηελ «εθηέιεζε ηεο ινγηζηηθήο εξγαζίαο», δειαδή ιάζε απφ ηε

κεηαθνξά ησλ ινγαξηαζκψλ απφ ηα εκεξνιφγηα ζηα θαζνιηθά θ.ιπ.
Οη ζπλέπεηεο ησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ κπνξεί λα είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ
επηρείξεζε. Ο έκπεηξνο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηζεκαίλεη θαη λα δηαθξίλεη ηα
ζνβαξά (νπζηψδε) απφ ηα επνπζηψδε ιάζε. (Σζαθιάγθαλνο,2005)
χκθσλα κε ηνλ Jules Baude (1966), ηα ιάζε είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζνβαξά,
αλάινγα:
1. Με ηελ ηάμε ηνπ κεγέζνπο ησλ δηαθφξσλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ, πνπ απνηεινχλ ηα
αληηθείκελα ελαζρφιεζεο κηαο επηρείξεζεο, ηφζν απφ ζρεηηθή φζν θαη απφ απφιπηε
άπνςε,
2. Με ηνλ βαζκφ ππεπζπλφηεηαο ηεο ζέζεο εθείλνπ πνπ ηα δηέπξαμε, πρ ηα ιάζε
πνπ θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ελφο εμνπζηνδνηεκέλνπ ή εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ
κηαο επηρείξεζεο. Απηφ είλαη θπζηθφ, αθνχ νη αξκνδηφηεηεο ηνπο είλαη δηακεηξηθά
αληίζεηεο θαη έρνπλ άληζε κεηαμχ ηνπο αμία.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ παξαβάζεσλ πνπ δηαπξάηηνληαη
είλαη ην αλ απηέο έγηλαλ αθνχζηα ή ζθφπηκα. ηελ πξψηε πεξίπησζε κπνξεί λα επηδεηρζεί
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θάπνηα επηείθεηα. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο ζθνπηκφηεηαο ελφο ιάζνπο, ν ειεγθηήο πξέπεη λα
είλαη αθξηβήο θαη δίθαηνο ζηηο θξίζεηο ηνπ θαη ζπγρξφλσο θαηεγνξεκαηηθφο θαη
αλππνρψξεηνο ζηελ θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ θαη ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλεπεηψλ πνπ
ζπλεπάγνληαη νη εθνχζηεο παξαιείςεηο. Καηφπηλ, ζα είλαη έξγν ησλ ππεπζχλσλ ηεο
επηρείξεζεο θαη ηεο πνιηηείαο ε επηβνιή θπξψζεσλ, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηελ
θξηζηκφηεηα ιαζψλ.

2.5 Γηαηί είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο
Μέζα ζην ζεκεξηλφ επκεηάβιεην θαη δηαξθψο εμειηζζφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ηα
δηεπζχλνληα ζηειέρε, πνπ επηθνξηίδνληαη ζπλήζσο κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, πξέπεη λα
ιακβάλνπλ έγθαηξα ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε κειινληηθή πνξεία ηεο
επηρείξεζεο ηνπο. Ζ ιήςε απηψλ ησλ θξίζηκσλ απνθάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ νξζνινγηθή
επηζηήκε φισλ ησλ αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ θαηάιιειε ρξνληθή
ζηηγκή. Τπφ ην πξίζκα, ινηπφλ, ηεο ζηάζκηζεο ησλ εζσηεξηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο, έρεη κεγάιε ζεκαζία ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. (Meigs et al..,1984)
Με ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ ή πηζαλφλ θαη λα επαλνξζσζνχλ
δηαρεηξηζηηθέο ή άιινπ είδνπο αλσκαιίεο θαη αηαζζαιίεο, πξηλ απηέο δνπλ ην θσο ηεο
δεκνζηφηεηαο, πξάγκα πνπ ζα είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ θαιή θήκε ηεο επηρείξεζεο.
Δπίζεο, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη δπλαηφο ν αθξηβνδίθαηνο
θαηαινγηζκφο ησλ επζπλψλ απφ ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά θιηκάθηα, αθνχ θακηά δηαρεηξηζηηθή
πξάμε θαη ινγηζηηθή θαηαρψξεζε δελ επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη απφ έλαλ κφλν
ππάιιειν, αιιά ε εξγαζία θάζε ππαιιήινπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη νπσζδήπνηε ηελ
εξγαζία ηνπιάρηζηνλ ελφο άιινπ θαη λα ειέγρεηαη απφ θάπνηνλ ηξίην (εζσηεξηθφο ειεγθηήο ή
επνπηεχσλ πξντζηάκελνο). (Κάληδνπ,1995)
Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξέπεη πξψηα λα δηεξεπλήζνπκε πνηνπο
ελδηαθέξεη ν εζσηεξηθφο, ηφζν απφ ηδησηηθφ-νηθνλνκηθή φζν θαη απφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή
άπνςε.
Απφ ηδησηηθφ-νηθνλνκηθή άπνςε, έρνπκε κηα κηθξννηθνλνκηθή ζεψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο, θαη απφ ηε ζέζε απηή γηα ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ελδηαθέξνληαη ηφζν νη εξγαδφκελνη
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κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο εηαηξείαο, φζν θαη ην ππφινηπν ζπλαιιαθηηθφ θνηλφ. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
 Γηνηθνχληεο θαη δηεπζχλνληεο
 Μέηνρνη
 Σξάπεδεο θαη πηζησηέο
 Κάζε ινγήο ζπλαιιαζζφκελνη κε ηελ επηρείξεζε
 Δξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ
Απφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή άπνςε, ην κηθξνθχηηαξν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
απνηειεί ηνλ ππξήλα παξαγσγήο πινχηνπ, πνπ είλαη θηήκα ελφο κηθξνχ ή κεγάινπ ηκήκαηνο
ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζπλερήο ελνπνίεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνιιψλ θιάδσλ ζε
κεγαιχηεξνπο θαη πην εχξσζηνπο νηθνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο είρε σο απνηέιεζκα ηε
ζπγθέληξσζε ηεξαζηίσλ πνζψλ θεθαιαίσλ ζηα ρέξηα κηαο κηθξήο κεηνςεθίαο κεηφρσλ νη
νπνίνη δηνηθνχλ ζπλήζσο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Δίλαη θπζηθφ, ινηπφλ, λα είλαη κεγάινο ν
πεηξαζκφο γηα θαηαρξήζεηο θαη παξάλνκε ηδηνπνίεζε θεθαιαίσλ, πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε
αλήθνπλ ζηε κεγάιε κάδα ησλ κεηφρσλ. (Σζαθιάγθαλνο,2005)
2.6 Καηεγνξίεο-είδε ειεγθηηθήο
Βαζηθά, ην αληηθείκελνπ ηνπ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ειεγθηηθήο είλαη
θαηά θχξην ιφγν ν ηξφπνο θαη ε αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ εηθφλα θαη ην απνηέιεζκα κηαο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ειέγρνπ, αιιά θαη εθηφο ελφο νινθιεξσκέλνπ
ηέηνηνπ ειέγρνπ, κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ, θαη ζα πξέπεη, ζε ελδεδεηγκέλεο πεξηπηψζεηο,
επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε νξγάλσζε θαη δηνηθεηηθή
δηάξζξσζε ηεο κνλάδαο, ε επάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο (MIS),θιπ. (Κάληδνπ,1995)
Έηζη νη επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ ππνβνεζνχληαη ζεκαληηθά ζην λα πξνζεγγίζνπλ θαη
λα αμηνινγήζνπλ ηα είδε ησλ ειέγρσλ θαη λα δηαηάμνπλ ηε δηελέξγεηα εθείλσλ ησλ ειέγρσλ
πνπ αξκφδνπλ ζηε θχζε, ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζηηο επηιεγκέλεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
δηαρείξηζεο ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. Ζ γεληθφηεηα ησλ φξσλ «έιεγρνο» θαη
«ειεγθηηθή» κπνξεί λα δηαζαθεληζηεί θαη λα γίλεη πην ζπγθεθξηκέλε ζηα πιαίζηα ηεο
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ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κε ηελ θαηάηαμε ησλ ειέγρσλ ζε
θαηεγνξίεο. Καηά ηνλ νξθσηφ ινγηζηή Αι. Αζηξίηε, ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ γηα ηα «εκηλάξηα
Διεγθηηθήο» ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο, ππάξρνπλ ηα παξαθάησ είδε
ειέγρσλ:
1.

Αλάινγα κε ηελ έθηαζή ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε:


Γενικούρ, πνπ εθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δηαρείξηζε κηαο δνζκέλεο

ρξνληθήο πεξηφδνπ (πρ εηήζηνο έιεγρνο ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ
ρξήζεο)


Ειδικούρ, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ζέκα

(πρ έιεγρνο απνζεκάησλ, επηζθάιεηαο πειαηψλ θιπ)
2.

Αλάινγα κε ηνλ εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε:


Πποληπηικούρ, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο

νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο θαη έρνπλ ζθνπφ λα πξνιάβνπλ ηα πηζαλά ιάζε.


Καηαζηαληικούρ, πνπ δηελεξγνχληαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη απνβιέπνπλ

ζηελ απνθάιπςε ιαζψλ ή παξαιείςεσλ θαη αλσκαιηψλ.
3.

Αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηνπο, νη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε:


Μόνιμοςρ ή διαπκείρ, πνπ δηελεξγνχληαη ζπλέρεηα θαη θαηά

νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο.


Τακηικούρ ή πεπιοδικούρ, πνπ δελ είλαη κελ ζπλερείο, αιιά

δηελεξγνχληαη θαηά ηαθηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο (εηήζηνη, ηξηκεληαίνη θιπ)


Έκηακηοςρ ή πεπιπηωζιακούρ, πνπ δηελεξγνχληαη ζε έθηαθηεο

πεξηπηψζεηο γηα εηδηθνχο ιφγνπο (πρ ππφλνηεο γηα θαηάρξεζε θιπ)
4.

Αλάινγα κε ην πξφζσπν ηνπ ειεγθηή, δηαθξίλνληαη ζε:


Εζωηεπικούρ, πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή

κνλάδα θαη δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπα εμαξηεκέλα απ‟απηήλ.


Εξωηεπικούρ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο

ειεγθηέο, νη νπνίνη δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία ζρέζε ή εμάξηεζε απφ ηελ
ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα.
ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηα παξαπάλσ είδε
ειέγρσλ δελ είλαη μεθνκκέλα κεηαμχ ηνπο. πλήζσο ζπλδπάδνληαη θαη
αιιεινζπκπιεξψλνληαη, κε απψηεξν ζθνπφ ν ζπλνιηθφο έιεγρνο λα είλαη πεξηζζφηεξνο
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απνηειεζκαηηθφο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ λα είλαη αξθνχλησο αηηηνινγεκέλα
θαη ηεθκεξησκέλα.
Πάλησο, νη δχν θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ειέγρσλ, πνπ απνηεινχλ θαη ην βαζηθφ ζεκείν
αλαθνξάο ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη ν εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο έιεγρνο.
(Σζαθιάγθαλνο,1997)

2.7 Γηαθξίζεηο ζηελ ειεγθηηθή
Ζ ειεγθηηθή σο ιεηηνπξγία ζηελ επξχηεξε δηνίθεζε (ηδησηηθή θαη θξαηηθή) κηαο θνηλσλίαο
δηαθξίλεηαη βαζηθά ζε:
1. Εξωηεπική, ανεξάπηηηη Ελεγκηική
2. Εζωηεπική Ελεγκηική
3. Κπαηική Ελεγκηική

1. Εξωηεπική, ανεξάπηηηη ελεγκηική. Ο εμσηεξηθφο, αλεμάξηεηνο έιεγρνο είλαη
απηφο πνπ δηελεξγείηαη απφ επαγγεικαηίεο θαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο γη απηφ
ινγηζηέο/ειεγθηέο, πνπ αλαθέξνληαη σο νξθσηνί ειεγθηέο, ΟΔ, (ζήκεξα ζηελ
Διιάδα), ή νξθσηνί ινγηζηέο(Certified Public Accountants ή Chartered Accountants,
είλαη ν ηίηινο ζηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο). Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη επί ηνπ
ινγηζηηθνχ, θπξίσο, ζπζηήκαηνο κηαο κνλάδαο, αιιά θαη επί ησλ άιισλ επηκέξνπο
νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ εκκέζσο λα επεξεάδνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε ρξήζε ειεγθηηθψλ standards
αιιά θαη άιισλ κεζφδσλ, ηηο νπνίεο ζα θξίλεη θαηά πεξίπησζε αλαγθαίεο ν
ειεγθηήο. Σα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλεμάξηεηνπ, εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη
φηη ηνχηνο έρεη θχξην ζθνπφ λα ζηεξίμεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή δηακφξθσζε
γλψκεο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή ή κε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ
ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο ζηηο ειεγρφκελεο απφ απηφλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, θαη, δεχηεξνλ, φηη ν αλεμάξηεηνο εμσηεξηθφο ειεγθηήο νπζηαζηηθά
θέξεη επζχλε πξνο ηνπο εθηφο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνχηεο,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηνρψλ, βεβαίσο, ζ απηνχο ηνπο εθηφο ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηεο κνλάδαο ηξίηνπο, θαη νη νπνίνη
κέηνρνη, παξφιε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, δελ
κπνξνχλ, ζηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο-θνιινζνχο, λα έρνπλ πιενλεθηηθφηεξε ησλ
άιισλ ηξίησλ άπνςε θαη ζέζε, πιελ ζε νξηζκέλεο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, ίζσο,
φπνπ φκσο, θαη εθεί, ε (αλαγθαζηηθή γηα ηελ δηνίθεζε κεγάισλ ηέηνησλ κνλάδσλ
)κεζνιάβεζε ησλ επαγγεικαηηψλ managers κπνξεί λα απνδπλακψζεη ην ζρεηηθφ
πιεφλαζκα ηεο «θιεηζηήο» ηδηνθηεζίαο.

2. Εζωηεπική Ελεγκηική. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα
μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε, ππνηίζεηαη, κελ, αιιά εζσηεξηθή ηεο κνλάδαο, δε,
ιεηηνπξγία, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ ζπλερή έιεγρν θαη αμηνιφγεζε φισλ
ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, βεβαίσο) θαη ε νπνία ιεηηνπξγία εληάζζεηαη ζην
επξχηεξν MIS (Management Information System) ηεο κνλάδαο.
3. Κπαηική Ελεγκηική.  απηή πεξηιακβάλνληαη φινη νη έιεγρνη πνπ εμαζθνχλ θαη
δηελεξγνχλ δηάθνξνη θξαηηθνί θαη εκηθξαηηθνί θνξείο. Οη ζεκαληηθφηεξνη έιεγρνη
απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ εθνξία θαη
αθνξά ζηελ αλαδήηεζε ή επαιήζεπζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ
ππνθεηκέλσλ ζε θνξνινγία θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ν έιεγρνο απφ ηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπ αθνξά ζε λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά ζέκαηα, θαη ν
έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ θξάηνπο πνπ αθνξά ζηνπο ινγαξηαζκνχο
ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ εγγπήζεσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη
ζηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ελίζρπζε απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο
Κνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο. Ζ Κξαηηθή Διεγθηηθή είλαη
ζπλήζσο αξθεηά πην ζπλνπηηθή απφ ηελ εμσηεξηθή θαη δηαθέξεη απφ απηή ζην φηη δελ
αθνινπζεί γεληθψο παξαδεθηά ινγηζηηθά θαη ειεγθηηθά standards. Καη νη δχν κνξθέο
ειέγρνπ, φκσο, αλαδεηνχλ ηεθκήξηα θαη πξνβαίλνπλ ζε επαιεζεχζεηο κεγεζψλ ή
δηαδηθαζηψλ. Πεξηηφλ, βεβαίσο, λα πνχκε φηη ε θξαηηθή ειεγθηηθή ζα κπνξνχζε
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θάιιηζηα λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ εμσηεξηθή ειεγθηηθή θαη εζσηεξηθά απφ
ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. (Κάληδνπ,1995)
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3.1 Δλλνηνινγηθό Πιαίζην Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
3.1.1 Γεληθά
Μηα απφ ηηο πην βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Management ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε,
ηε ζηειέρσζε, ηελ επηθνηλσλία θιπ. Δίλαη θαη ν έιεγρνο. Έιεγρνο γεληθά είλαη ε δηαδηθαζία
κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ θαη ε ζχγθξηζε ησλ επηηεχμεσλ κε ηνπο
ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ην Management ηεο επηρείξεζεο ή κε ηα πξνβιεπφκελα θαη
αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηνπ
ειέγρνπ, ή κέξνο απηνχ, απνηειεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ Management θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ θαη
δηαδηθαζηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο.
Οη αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλ θαη έρνπλ κεγαιχηεξε εθαξκνγή ζηηο
κεγάιεο θαη θαιά νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο, είλαη απαξαίηεηεο θαη ρξήζηκεο θαη γηα ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, γηαηί θαη ζ‟ απηέο αληηκεησπίδνληαη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα
πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ θινπή, θζνξά ή αιινίσζε, θαζψο θαη
απνθπγήο εζειεκέλσλ ή αζέιεησλ ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ θαηά ηελ θαηαρψξεζε ησλ
ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο.(Σζαθιάγθαλνο,2005)
3.1.2 ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
Σν χζηεµα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη έλα ζχζηεµα ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ µε ζσζηή
νξγάλσζε θαη νξζνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ δηνίθεζε µηαο
νηθνλνκηθήο µνλάδαο µε ζθνπφ λα δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θνξέα. Σν ζχζηεκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλίζηαηαη απ‟ φια ηα κέηξα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα νξγάλσζε:
1.

γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ζπαηάιε,

θαηαδνιίεπζε θαη κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε.
2.

γηα λα πξνσζεζνχλ ε αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ

θαηαγξαθψλ
3.

γηα λα ελζαξξπλζεί θαη λα κεηξεζεί ε ζπκθσλία κε ηηο πνιηηηθέο ηεο

εηαηξείαο θαη
4.

γηα λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ.
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Με ιίγα ιφγηα , ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειείηαη απφ φια ηα κέηξα πνπ παίξλνληαη γηα λα
δηαζθαιηζζεί ε δηνίθεζε, φηη ην θάζε ηη ιεηηνπξγεί, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη. (Meigs
et al, 1984)
Έλα ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Internal Control System), ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεη κηα
ζεηξά ππνζπζηεκάησλ , φπσο Δζσηεξηθφ Έιεγρν (Internal Audit), θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο
ιεηηνπξγηψλ ηνπ .


Δγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο ζε φια η α επίπεδα θαη ζ ε πιήξε

αλάπηπμε


Δγρεηξίδηα γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ



Πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο (βξαρππξφζεζκν – καθξνπξφζεζκν) θαη απνινγηζκφ



Πνιηηηθή αγνξψλ - πξνκεζεηψλ



Πνιηηηθή πξνζσπηθνχ



Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ



Γηαρείξηζε παγίσλ



Κχθιν παξαγσγήο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ , θηι . (Ραθειέην,2013)

3.1.3 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαθξίλεηαη γηα ην εχξνο θαη ην πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξεη. Ζ άγλνηα φµσο ησλ δηνηθνχλησλ θαη ησλ ειεγθηψλ αδηθεί ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν
θαη δελ αθήλεη λα θαλεί ην ζσζηφ απνηέιεζµα, θαζψο θαη ην θχξνο ηνπ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ
ρψξν (∆ξνγαιάο θαη ζπλ., 2006).
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο (internal audit) είλαη κία αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη
δηαβεβαησηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο
επηρείξεζεο, πξνηείλνληαο ρξήζηκεο βειηηψζεηο πξνο ηε δηνίθεζή ηεο. Ζ αλαγθαηφηεηα γηα
ηελ χπαξμε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε
χπαξμε, θαζψο νη απξνζεμίεο θαη ηα ζθάικαηα πεγάδνπλ απφ ηηο αηέιεηεο ηεο αλζξψπηλεο
θχζεο. Έηζη, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εκθαλίδεηαη σο ην πνιχηηκν εξγαιείν πξφιεςεο γηα λα
κελ παξνπζηάδνληαη ζθάικαηα, πνπ πηζαλφλ θάπνηα απφ απηά λα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο
γηα ηε βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο. πγρξφλσο, βνεζά θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηελ
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απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. .(Ραθειέην,2013)
Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλσ, φηη δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένπκε ηνλ έιεγρν πνπ
πξαγκαηνπνηεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο (internal audit), κε ηνλ επαλαιακβαλφκελν έιεγρν
(internal control), φπσο είλαη π.ρ. ε ζπκθσλία ηακείνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε, πνπ δηελεξγείηαη
απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη φρη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή.
χκθσλα, κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ησλ Ακεξηθαλψλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (AICPA),
«εζσηεξηθφ έιεγρν απνηεινχλ ην ζρέδην ηεο νξγάλσζεο θαη φιεο νη ζπληνληζκέλεο
πξνζπάζεηεο, κέζνδνη θαη κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη εληφο κηαο επηρείξεζεο, γηα ηε δηαθχιαμε
θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο
ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ
ελζάξξπλζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξνδηαγεγξακκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο.»
Αθφκε, εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε αλεμάξηεηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο
επηρείξεζεο κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο θαη εμέηαζεο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ε νπνία γίλεηαη κε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αλψηαηνπ Management ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν δηνηθεηηθφο
έιεγρνο πνπ δηεμάγεηαη κε ηελ θαηακέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ, κέηξσλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο,,
εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ν ινγηζηηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ν νπνίνο δηεμάγεηαη κε ηελ
εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηνπο
θαλνληζκνχο θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο επηρείξεζεο.(Σζαθιάγθαλνο,2005)
χκθσλα κε ηνλ Mattingly (1963), είλαη κηα αλαγθαία ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ
Μanagement, είλαη ν ζχκβνπιφο ηνπ ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. Ζ επηζήκαλζε ησλ
αδπλακηψλ απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ
ιεηηνπξγίαο – δηαδηθαζίεο θαη φρη ηελ επηβνιή πνηλψλ. Οη γλψκεο – πξνηάζεηο – απφςεηο ησλ
ειεγθηψλ είλαη ππεχζπλεο γλψκεο θαη φρη ηεξαξρηθέο εληνιέο Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, κέζσ
ηεο δηεξεχλεζεο, απνζθνπεί λα δηαβεβαηψλεη ζηα ζηειέρε θαη ζηα ηκήκαηα γεληθφηεξα πνπ
επνπηεχνπλ, φηη απηφ πνπ θάλνπλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο εληνιέο ηεο
δηνίθεζεο, πξάγκα πνπ ηνπο απαιιάζζεη πνιιέο θνξέο απφ ηηο επζχλεο.

Τπφςε, γηα ηνλ

Δζσηεξηθφ Έιεγρν θακία ιεηηνπξγία δελ κπνξεί λα απνηειέζεη εμαίξεζε ειέγρνπ, εθηφο θαη
αλ δελ παξνπζηάδεη ειεγθηηθφ ελδηαθέξνλ. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο δελ ππνθαζηζηά ηνπο
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επηηειείο ή ηα γξαθεία ηεο νξγάλσζεο γηα λα ζπληάζζεη θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο, αιιά
γηα λα βνεζά απηά ηα φξγαλα λα πηνζεηνχλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηα κέηξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκφδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα λα πξνιάβεη ηηο θαηαρξήζεηο θαη θαηαδνιηεχζεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζ‟ απηήλ, φπσο ζπλήζσο λνκίδνπλ πνιινί. Ζ άπνςε απηή δελ απνηειεί παξά
κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο
επεθηείλεηαη θαη πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο, δηαρεηξηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο
επηρείξεζεο. Καιχπηεη δε φιν ην εχξνο θαη ην πιάηνο ησλ πνηθίισλ θαη πνιπζχλζεησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη
κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ην αλψηαην Management εθρσξεί αξκνδηφηεηεο, δηθαηψκαηα θαη
επζχλεο γηα νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ην Marketing θαη νη πσιήζεηο, νη αγνξέο θαη νη
δηάθνξεο πξνκήζεηεο, νη ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ε παξαγσγή, ν έιεγρνο απνζεκάησλ, ην
ηκήκα πξνζσπηθνχ, νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θιπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη
επίζεο ην πξφγξακκα πξνεηνηκαζίαο, επαιήζεπζεο θαη θαηαλνκήο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ
επίβιεςεο πάλσ ζηηο ηξέρνπζεο αλαθνξέο θαη αλαιχζεηο, πνπ επηηξέπνπλ ζηα αλψηαηα
δηεπζπληηθά ζηειέρε λα δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο
ηεο επηρείξεζεο. ην κεραληζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ε εθαξκνγή
πξνυπνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, πξνηχπσλ παξαγσγήο, κειεηψλ ρξφλνπ θαη θηλήζεσλ,
επίβιεςεο εξγαζηεξίσλ θαη δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ππαιιήισλ
(ηερληθψλ, δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θιπ) .(Σζαθιάγθαλνο,2005)
3.2 Θέκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαθξίλεηαη γηα ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηελ
νηθνλνµηθή µκνλάδα. ε απηά ηα πιαίζηα ηα εμεηαδφκελα ζέµαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη:


Σν ζχζηεµα Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ππφ ζπζηήµαηα.



Κάζε µνξθή επηρεηξεµαηηθνχ θηλδχλνπ.



Σελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπ.



Σηο δηαδηθαζίεο γηα νξγάλσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα .



Σελ πνιηηηθή ηήξεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.

[45]

Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ



Ιντηίρθ
Αικατερίνθ

Σνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζχµθσλα µε ηηο

απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο.


Σε ζρέζε θφζηνπο µε φθεινο.



Οη αμηφπηζηεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο θαη

πιεξφηεηαο.


Σελ ζπζηεκαηηθή θαη ζσζηή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ ηµεµάησλ



Σελ απφδνζε ησλ µέζσλ παξαγσγήο



Σελ πξνζηαζία ησλ ππεξεζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ θινπέο, απψιεηεο, θζνξέο.

(Κάληδνπ, 1995)

3.3Η ρξεζηκόηεηα θαη αλαγθαηόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
Ζ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, κε ηελ ηεξάζηηα επέθηαζε θαη ην γηγαληηαίν
κέγεζνο, γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξε. Κάζε κεγάιε επηρείξεζε απνηειείηαη απφ πνιιέο
δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα ψζηε ε επίβιεςε ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο λα
κελ είλαη εχθνιν αλ δελ έρνπλ επηλνεζεί θαη εθαξκνζζεί κνληέξλεο κέζνδνη δηνίθεζεο θαη
αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζχγρξνλε ειεθηξνληθή ηερλνινγία. Έηζη, κε ηνλ ηξφπν απηφ
θαζίζηαληαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, νηθνλνκηθψλ, ηερληθψλ,
θαη άιισλ ζε αμίεο θαη πνζφηεηεο, ψζηε νη δηεπζπληέο, κε έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα
βαζηζηνχλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο επίβιεςε θαη παξαηήξεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα ηε
ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. Ζ αμηνπηζηία φκσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ εμαξηάηαη απφ ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ζπλερή
έιεγρν θαη αμηνιφγεζε απηψλ. Έηζη απαηηείηαη ζπλερήο εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα λα
δηαπηζησζεί αλ νη ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο αθνινπζνχληαη ζσζηά απφ ηα
δηάθνξα επίπεδα ηνπ Management θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, αλ επηηπγράλνληαη νη αλακελφκελεο
απνδφζεηο, αλ ππνινγίδνληαη ζσζηά νη απνθιίζεηο θαη αλ απηέο αλαθνηλψλνληαη ζηνπο
αξκφδηνπο ππεχζπλνπο θαη αλ ηειηθά ιακβάλνληαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
Σν Management ηεο επηρείξεζεο έρεη επίζεο ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ
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πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηελ αιεζηλή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, κε ην λα είλαη αθξηβήο,
επαξθήο θαη αμηφπηζηε. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη ηε βεβαηφηεηα φηη θαη ε επζχλε απηή
ζπκπιεξψλεηαη.
Γεληθφηεξα, ε πιαηηά θαη θαζνιηθή έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηά ηδηαίηεξε
βαξχηεηα αλ εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηε ζπλζεηφηεηα θαη πνιππινθφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ
κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, γηαηί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη αθφκε
ζεκαληηθή ζπνπδαηφηεηα θαη έρεη εμειηρζεί ζε κηα ηερληθή κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ επηηξέπεη
ζηε δηνίθεζε ησλ πνιπζχλζεησλ απηψλ νξγαληζκψλ λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά
επηηπγράλνληαο πςειή παξαγσγηθφηεηα.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη αθφκε ζεκαληηθή ζπνπδαηφηεηα θαη γηα ηνλ εμσηεξηθφ
αλεμάξηεην Οξθσηφ Λνγηζηή. Σν ζχζηεκα θαη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε ζα θαζνξίζεη ην πξφηππν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη αλεμάξηεηνη Οξθσηνί Λνγηζηέο εμεηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ην
ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα πεηζζνχλ γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ
δεδνκέλσλ θαη λα θαζνξίζνπλ ην πξφγξακκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ειεγθηηθήο
δηαδηθαζίαο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο πάλσ ζηελ εηιηθξίλεηα θαη
αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (Σζαθιάγθαλνο, 2005)

3.4 Δίδε εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο, σ ο «χκβνπινο ηεο Γηνίθεζεο» δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ
παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν (Financial Audit), δειαδή έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη κφλν , αληηζέησο θηλείηαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο.
Σα είδε ησλ ειέγρσλ πνηθίινπλ φρη κφλν γηα ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ,
αιιά θαη γηα ηελ λνκηθή κνξθή πνπ έρεη ε εθάζηνηε επηρείξεζε. Αο δνχκε ηα είδε ειέγρσλ :
3.4.1 Λνγηζηηθόο έιεγρνο: Ο Λνγηζηηθφο ή νηθνλνµηθφο έιεγρνο πηζηνπνηεί ηελ νξζφηεηα
θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Με άιια ιφγηα ν ινγηζηηθφο έιεγρνο
πεξηιαµβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε ρξεµαηνδφηεζε ηεο
επηρείξεζεο, δειαδή µε ηα θεθάιαηα (ίδηα θαη μέλα) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νµαιή
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ιεηηνπξγία ηεο. Ο θίλδπλνο ραµέλσλ θεθαιαίσλ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνβάιινληαη σο
θαζνξηζηηθνί γηα ηελ βησζηµφηεηά ηεο. ηα πιαίζηα ηεο µείσζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο
ζσζηήο θαηάξηηζεο νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηελεξγνχληαη:


Έιεγρνη εμνπζηνδνηήζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη αλ νη επελδχζεηο
είλαη πάληα ζχµθσλα µε ηελ εγθεθξηµέλε επελδπηηθή πνιηηηθή.



Έιεγρνη αμηνινγήζεσλ θαη επηβεβαηψζεσλ, φπνπ θπξίσο ζπγθξίλεηαη ην θφζηνο ησλ
επελδχζεσλ µε ηηο ηξέρνπζεο αμίεο θαη γίλεηαη ζπµθσλία ησλ ππνινίπσλ βαζηθψλ
ινγαξηαζµψλ, δειαδή ηνπ «ηαµείνπ», ησλ «θαηαζέζεσλ» θαη ησλ «δαλείσλ»



Διέγρνη δηαζεζίµσλ, ζπµµεηνρψλ, θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο θαη δαλείσλ, φπνπ
δηαπηζηψλεηαη ε ηαθηηθή ελεµέξσζε απηψλ θαη ε επηβεβαίσζε ησλ ππνινίπσλ ηνπο.

3.4.2Γηνηθεηηθόο έιεγρνο: Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο, έρεη σο ζηφρν λα δηαπηζηψζνπλ ην θαηά
πφζν έλα ηκήκα δηνηθείηαη ζσζηά. Κηλνχληαη ζε έλα επξχηεξν πεδίν δξάζεο δηαθνξεηηθφ απφ
απηφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ . Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη ζπληζηάηαη ζην λα
εμεηάδνπλ θαη λα αμηνινγνχλ, βάζεη αληηθεηκεληθψλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ κεζφδσλ
ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ζε φιν ην εχξνο απηψλ . Αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζρεδηαζκνχ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θνξέα σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ , φπσο επίζεο ηε
δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ , ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη
γεληθά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα σ ο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζθέινο.
3.4.3Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο: Οη Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη (Operational Audits) απνβιέπνπλ ζην
αλ ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά έλα ηµήµα θαη αλ εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο
δηαδηθαζίεο. Οη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη πνπ γίλνληαη δηαπηζηψλνπλ θαηά πφζν νη δηαδηθαζίεο
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, είλαη απνηειεζκαηηθέο θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ.
3.4.4 Έιεγρνο παξαγσγήο: Ο έιεγρνο Παξαγσγήο αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. ε
απηά ηα πιαίζηα ν έιεγρνο παξαγσγήο ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ηεξνχληαη νη
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Πην ζπγθεθξηµέλα ν έιεγρνο παξαγσγήο εμεηάδεη ηνλ ζσζηφ
αλεθνδηαζµφ ησλ πξψησλ πιψλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηάο ηνπο,
ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπζθεπαζίαο, παξάδνζεο – παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαη
γεληθφηεξα φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ.
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( Κ . Κάληδνο, Α . Υνλδξάθε ,2006)

3.5 Υαξαθηεξηζηηθά Απνηειεζκαηηθνύ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Γελ ππάξρεη έλα ηέιεην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Κάζε επηρείξεζε είλαη κνλαδηθή θαη
δελ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα είλαη
θαηάιιειν γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο. Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ειέγρνπ ζε
νπνηνδήπνηε ζχζηεκα εμαξηψληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην κέγεζνο, ε
θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο (έληαζεο εξγαζίαο ή θεθαιαίνπ), ε νξγαλσηηθή
δηάξζξσζε θαη νη αληηθεηκεληθνί 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:
1. Έλα θαιά κειεηεκέλν νξγαλσηηθφ ζρέδην
2. Έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα εμνπζηνδφηεζεο, αξκνδηνηήησλ θαη

επζπλψλ

3. Λνγηζηηθή δηάξζξσζε
4. χγρξνλε πνιηηηθή πξνζσπηθνχ
5. Καηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ πξνζσπηθφ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
6. Μηα ηθαλή θαη δξαζηήξηα επηηξνπή ειέγρνπ (αλεμαξηεζία)
(Σζαθιάγθαλνο,2005)
Αο δνχκε αλαιπηηθφηεξα χζηεξα απφ κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηα έμη παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθά ή παξάγνληεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
3.5.1 Οξγαλσηηθό ρέδην: Οη αζρνιίεο θάζε επηρείξεζεο, ην κέγεζνο ηεο, ν ρψξνο, ε δνµή
απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ
δηνίθεζε ελδηαθέξεηαη γηα έλα απνηειεζκαηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεµα ζην νπνίν βαζηθέο
πξνυπνζέζεηο είλαη ε απηνλνκία ηνπ θαη ε ζσζηή θαηαλνµή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ
µειψλ ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Έλα νξγαλσηηθφ ζρέδην πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη λα ειέγρεη ηε ζσζηή θαηαγξαθή ησλ ινγηζηηθψλ
ζηνηρείσλ. Έηζη θάζε ηµήµα αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ρσξίο λα επεκβαίλεη ζηηο
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αξκνδηφηεηεο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηµεµάησλ, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεµαίλεη φηη
ζα ιεηηνπξγεί ρσξίο ηε ζπλεξγαζία µε ηα ππφινηπα ηµήµαηα. Άιισζηε φινη έρνπλ ηνπο
ίδηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο γηα ηελ νµαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο µε απνηέιεζµα λα
επηδηψθνπλ φινη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Κάζε έλαο µέζα ζε έλα
ηµήµα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο νξίδνληαη αθξηβψο έηζη ψζηε λα
απνθεπρζνχλ ιάζε εζειεκέλα ή αθνχζηα. θνπφο ελφο νξγαλσηηθνχ ζρεδίνπ είλαη λα µελ
µπνξεί έλα µφλν άηνµν λα εθηειεί νιφθιεξεο ιεηηνπξγίεο, δειαδή απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο,
αιιά λα γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ζηάδηα. Θα πξέπεη δειαδή ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία λα
εμνπζηνδνηείηαη, λα εγθξίλεηαη, λα εθηειείηαη θαη λα θαηαγξάθεηαη.

3.5.2 πζηήµαηα Δμνπζηνδόηεζεο, Αξκνδηνηήησλ θαη Δπζπλώλ: ε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο
κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο ππάξρεη µηα ηεξαξρία θαηαλνµήο πξνζσπηθνχ, εξγαζηψλ θαη
επζπλψλ ε νπνία κπνξεί λα μεθηλάεη απφ ηνπο απινχο εξγαδφκελνπο θαη λα θηάλεη ζηελ
Γεληθή πλέιεπζε θαη ηνπο δηεπζπληέο. Ζ δεκηνπξγία ελφο πζηήµαηνο Διέγρνπ µε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήµαηνο εμνπζηψλ, αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ, πξέπεη λα
εμαζθαιίδεη ηηο ζπλαιιαγέο φζνλ αθνξά :
1. Πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ: θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ν Δζσηεξηθφο
Έιεγρνο ζα πξέπεη λα ειέγρεη αλ έρνπλ ηεξεζεί νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο
νξίδνληαη απφ απηφλ, θαη είλαη ζχµθσλεο µε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο. Γηα απηφ νη
ζπλαιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη απφ άηνµα ηα νπνία έρεη νξίζεη ε εηαηξία.
2. Καηαρψξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ: γίλεηαη απφ ηα άηνµα πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί γηα απηήλ
ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο ηεξνχλ ζχµθσλα µε ηηο εκεξνκελίεο, ηα πνζά θαη ηηο γεληθά
παξαδεθηέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο.
3. Πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: ε πξφζβαζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γίλεηαη
χζηεξα απφ έγθξηζε παξαζέηνληαο ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά ζχµθσλα πάληα µε ην
είδνο ηεο επηρείξεζεο.
4. χγθξηζε ησλ ππνινίπσλ ησλ βηβιίσλ µε ηελ απνγξαθή: αλά κηθξά. ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη έιεγρνη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο π.ρ.
απνζέµαηα, εµπνξεχµαηα, ρξεµαηηθά δηαζέζηµα θ.α. Με απηφ ηνλ ηξφπν ειέγρεηαη ε
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εγθπξφηεηα ησλ βηβιίσλ θαη γίλεηαη ζχγθξηζε απηψλ µε ηελ απνγξαθή ψζηε λα
δηαπηζησζνχλ ηπρφλ απψιεηεο ή θινπέο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
3.5.3 Λνγηζηηθή Γηάξζξσζε
Γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ έλα χζηεµα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζα πξέπεη λα µεηξάεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππφινηπσλ νξγαλσηηθψλ µκνλάδσλ δεκηνπξγψληαο έλα ινγηζηηθφ
ζχζηεµα ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: δηάγξακκα ινγαξηαζκψλ, ζχµθσλα µε ην Δληαίν
Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην Έλα εγρεηξίδην ινγηζηηθψλ ζηφρσλ θαη δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν
πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ φινη φζνη έρνπλ ηηο αλάινγεο αξκνδηφηεηεο Πεξηγξαθή ζέζεσλ, πνπ
παξνπζηάδνπλ ιεπηνκεξψο ην ξφιν, ηηο επζχλεο θαη ην ζθνπφ θάζε εξγαδφκελνπ µέζα ζηελ
εηαηξία Υξεζηκνπνίεζε πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ ειέγρνπ πνπ αλήθνπλ ζην Γεληθφ
Καζνιηθφ, ην νπνίν πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαλνληθά. Απαξαίηεην είλαη θαη ην Αλαιπηηθφ
Καζνιηθφ. Έηζη άιινο ελεκεξψλεη ην Γεληθφ θαη άιινο ην Αλαιπηηθφ Καζνιηθφ θαη γίλεηαη
θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ζην ρεηξφγξαθν ζχζηεµα Υξεζηκνπνίεζε αξηζκεκέλσλ εζσηεξηθψλ
εγγξάθσλ, ηα νπνία είλαη αξηζκεκέλα θαηά αχμνληα αξηζµφ, ζεσξεκέλα θαη έηνηµα γηα
έιεγρν. Έιεγρν ησλ εηζεξρφκελσλ ζηνηρείσλ, ηαμηλφκεζε θαη αξρεηνζέηεζή ηνπο. Όηαλ
γίλεηαη µηα ζπλαιιαγή ηα ραξηηά πνπ έξρνληαη πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ ζσζηά γηα ηπρφλ
επφκελε ρξήζε ηνπο.
3.5.4 ύγρξνλε Πνιηηηθή Πξνζσπηθνύ
Κάζε χζηεµα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ δεκηνπξγεί έλα εμεηδηθεπκέλν ζχζηεµα πξφζιεςεο
πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζεο θαη επίβιεςήο ηνπ. Οη πξνζιήςεηο γίλνληαη µε ηελ παξνπζίαζε
βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. Αθνινπζεί ζπλέληεπμε θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο γίλνληαη εμεηάζεηο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ. Οη θαηλνχξηνη ππάιιεινη
ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο γίλεηαη
αλάινγα µε ηε ζέζε ηελ νπνία θαινχληαη λα θαιχςνπλ θαη αλάινγα µε ηηο γλψζεηο θαη ηελ
πξνυπεξεζία ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπο είλαη θπξίσο πξαθηηθή θαη µεηαθηλείηαη ζε πνιιά
ηµήµαηα ειαρηζηνπνηψληαο ηελ πηζαλφηεηα ιαζψλ. Ζ επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα
γίλεηαη ζπλερψο γηα λα ειέγρεηαη ε απφδνζε ηνπο θαη λα γίλνληαη νη θαηάιιειεο δηνξζψζεηο.
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3.5.5 Καηάιιειν θαη Απνηειεζκαηηθό Πξνζσπηθό Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Σν ηµήµα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ ηθαλά άηνµα γηαηί επζχλεηαη
εμ νινθιήξνπ γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Ο νξθσηφο ινγηζηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ απφδνζε
ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηηο άιιεο ιεηηνπξγίεο, θαζψο δελ µκπνξεί λα ειέγρεηαη απφ
ηε δηεχζπλζε ηελ νπνία ειέγρεη ην ίδην ην ζχζηεµα. Γηα απηφ θαη ην ηµήµα παίξλεη εληνιέο
µφλν απφ ην δηνηθεηηθφ πκβνχιην.

3.5.6 Αλεμαξηεζία
Αλεμαξηεζία ζεµαίλεη φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, αξρεία θαη δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ∆ηεμάγνπλ ηνλ έιεγρφ
ηνπο απαιιαγκέλνη απφ νπνηεζδήπνηε παξεµβάζεηο έρνληαο ηελ δέζµεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα
αλεμαξηεζία ηνπ έξγνπ ηνπο. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη έιεγρνο ππάγεηαη θαη αλαθέξεηαη µφλν ζην αλψηαην επίπεδν. Ο δηεπζπληήο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξεηαη µε εηζεγήζεηο θαη εθζέζεηο ζην δηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ
άµεζε επηθνηλσλία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ µε ηελ δηνίθεζε θαλεξψλεη ηελ ζπνπδαηφηεηα
ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θαη πξνζδίδεη θχξνο θαη αληηθνηλσληθφηεηα ζην έξγν ηνπο.

3.6 θνπόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηε
δηνίθεζε, µέζσ επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ, µε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
θαη ηνλ πεξηνξηζµφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο θηλδχλσλ (Karagiorgos et al., 2006; Karagiorgos
et al., 2009).
Παξάιιεια, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζθνπεχεη φρη µφλν ζηε ζπκκφξθσζε µε θαλφλεο θαη
ξπζκίζεηο αιιά ζηελ δεκηνπξγία αξρψλ, πξφηππσλ θαη αμηψλ ζηα άηνµα ηεο επηρείξεζεο µε
απνηέιεζµα ηελ δεκηνπξγία αζθάιεηαο ηφζν ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο νηθνλνκηθήο µκνλάδαο
φζν θαη ζην επξχηεξν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπηµέξνπο ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
είλαη: ε ιεηηνπξγία ησλ ινγηζηηθψλ ηµεµάησλ ηεο µκνλάδαο ζχµθσλα µε ηελ νξζή πνιηηηθή
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ηεο ∆ηνίθεζεο. ην ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζµα ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο, ε εθηίµεζε ηνπ
απνηειέζκαηνο θαη ε επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη ∆ηνίθεζεο ηεο µκνλάδαο. ε
αλίρλεπζε ηπρφλ θηλδχλσλ απφ θινπέο θαη απάηεο ζηελ νξγάλσζε ε εηζήγεζε µέηξσλ
βειηίσζεο θαη δηφξζσζεο. θαη γεληθφηεξα ε πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
νηθνλνκηθήο µκνλάδαο (Karagiorgos et al., 2009).
Απφ φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα ιερζεί φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειείηαη απφ φια ηα
κέηξα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο νη νπνίεο:
1. Πξνσζνχλ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
δεδνκέλσλ.
2. Δμαζθαιίδνπλ ηελ πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο έλαληη θαηαδνιηεχζεσο, απάηεο, ζπαηάιεο
θαη µε απνηειεζκαηηθήο ρξήζεσο.
3. Μεηξνχλ ηελ ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο
επηρεηξήζεσο πξνο ηελ πνιηηηθή απηήο.
4. Αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
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4.1 Δλλνηνινγηθό Πιαίζην Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ
4.1.1 Γεληθά
Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζην ινγηζηηθφ ζχζηεµα µηαο κνλάδαο, αιιά θαη ζε άιια
επηµέξνπο νξγαλσηηθά ζπζηήµαηα, ηα νπνία µπνξνχλ εµµέζσο λα επεξεάδνπλ ηελ
απνηειεζµαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήµαηνο, µε ηελ ρξήζε ειεγθηηθψλ standards αιιά
θαη άιισλ κεζφδσλ ηηο νπνίεο ζα θξίλεη θαηά πεξίπησζε αλαγθαίεο ν ειεγθηήο. Ο εμσηεξηθφο
ειεγθηήο είλαη έλαο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο ή θαλφλεο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο,
θξαηηθνχ νξγαληζκνχ, άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ θαη ν νπνίνο είλαη
αλεμάξηεηνο απφ ηελ ειεγρφκελε κνλάδα. Οη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απηψλ ησλ
θνξέσλ, φπσο νη επελδπηέο, νη θξαηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο ην επξχ θνηλφ, βαζίδνληαη ζην
γεγνλφο φηη ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο ζα παξνπζηάζεη κηα ακεξφιεπηε θαη αλεμάξηεηε έθζεζε
ειέγρνπ. Ο ηξφπνο δηνξηζκνχ, ηα πξνζφληα θαη ε κνξθή ησλ εθζέζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ
ειεγθηή θαζνξίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ην νπνίν πνηθηιεί αλάινγα κε ηε λνκνζεζία θάζε
ρψξαο. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη κέιε θάπνηνπ αλαγλσξηζκέλνπ
επαγγεικαηηθνχ θνξέα νξθσηψλ Λνγηζηψλ ή Διεγθηψλ.
4.1.2 Θεζκηθό Πιαίζην Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ
ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, νη νξθσηνί ειεγθηέο, δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θπξίσο ζην ινγηζηηθφ
ζχζηεµα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζχµθσλα µε ην ζεζµηθφ πιαίζην πνπ είλαη δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλν.
χµθσλα µε ην ελ ιφγσ πιαίζην:

I.

Πηζηνπνίεζε ηεο νξζόηεηαο: αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ είλαη θπξίσο ε

πηζηνπνίεζε ηεο νξζφηεηαο ηεο παξνπζίαζεο ηεο νηθνλνκηθήο µκνλάδαο ζηηο
ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο απηήο, βάζε ησλ γεληθψλ απνδεηθηηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ.
II. Έθζεζε ηνπ ειεγθηή: ε πηζηνπνίεζε απηή αλαγξάθεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ
ειεγθηή, ε νπνία απνηειεί ην πξντφλ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζεθηηθήο εθαξκνγήο ησλ
ειεγθηηθψλ , θαζψο θαη θάζε άιισλ µέζσλ θαη µκεζφδσλ πνπ είλαη αλαγθαία.
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III. ρεηηθή έγγξαθε εληνιή: φινη νη έιεγρνη αλαιακβάλνληαη µαδί µε ηελ ζρεηηθή
έγγξαθε εληνιή, αιιά θαη ρσξίο ηθαλή εμνπζηνδφηεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην
είδνο ή ν ζθνπφο ηνπ δεηνχκελνπ ειέγρνπ.
IV. Διεγθηηθό πξνζσπηθό: θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ
ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ακεξνιεςία, αληηθεηκεληθφηεηα, αλεμαξηεζία, αμηνπξέπεηα θαη
επαγγεικαηηθή επζχλε, έλαληη ην ειεγρφκελνπ.
V. Δμεηδηθεπκέλα άηνµα: θάζε έιεγρνο θαη θάζε εξγαζία ζρεηηθή µε απηφλ, ζα
πξέπεη λα αλαιακβάλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλα άηνµα, θαηάιιεια πξνο ηελ ηερληθή
εθπαίδεπζε θαη ηθαλφηεηα σο ειεγθηέο. Ο ειεγθηήο πνπ ηελ αλαιακβάλεη θέξεη ηελ
ηειηθή επζχλε γηα ηνλ έιεγρν. ∆ηθαίσµα ππνγξαθήο έρνπλ µφλν απηνί πνπ θαηέρνπλ
ηελ άδεηα νξθσηνχ ινγηζηή φπνπ γηα λα ηελ απνθηήζνπλ πεξλνχλ απφ εμεηάζεηο
γξαπηέο. Δπίζεο θαη ε εκπεηξία θαζνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, παίδεη ξφιν ζηε
δηεμαγσγή ειέγρνπ ππφ ηελ επνπηεία ειεγθηή µε άδεηα.
VI. Δπαγγεικαηηθή βειηίσζε: ν νξθσηφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζσζηφο,
ππεχζπλνο θαη ηθαλφο. Θα πξέπεη λα πξνζπαζεί ζπλέρεηα λα βειηηψλεη ηελ
επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Θα
πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφο δίθαηνο θαη ηθαλφο λα εμππεξεηήζεη ηνπο ειεγρφκελνπο
πειάηεο ηνπ, ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ζχµθσλα µε ηηο επζχλεο ηνπ πξνο
ηελ θνηλσλία θαη ην ζεζµφ ηνπ αλεμάξηεηνπ ειεγθηή. Ωο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
ζα πξέπεη λα θέξεηαη ζσζηά θαη λα εξγάδεηαη µε ηξφπν ψζηε λα πξνάγεη θαιέο
ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ µειψλ ηνπ επαγγέικαηνο.
(Παπάο, Α.1999 & Σζαθιάγθαλνο, Α.2005)

4.1.3 Ο εμσηεξηθόο έιεγρνο
Δμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη απηφο ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο κε
αλεπίιεπην ήζνο θαη αθέξαην ραξαθηήξα, άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαζψο θαη εηδηθή
πείξα, ρσξίο λα έρνπλ θακία ππνβιεηηθή ζρέζε ή εμάξηεζε κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε.
Πξφθεηηαη γηα ην ζεζκφ ησλ εμσηεξηθψλ εθιεθηψλ. ηε ρψξα καο απηνί νη εηδηθνί είλαη νη
νξθσηνί ινγηζηέο.
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Οη βαζηθέο αξρέο απφ ηηο νπνίεο αληιεί αιιά θαη ζηηο νπνίεο αληαπνθξίλεηαη ν εμσηεξηθφο
έιεγρνο, ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαθάησ αηηίεο θαη αλαγθαηφηεηεο:
1.

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε ζεκεξηλή δνκή θαη

ιεηηνπξγία (δηαρσξηζκφο δηνίθεζεο – ηδηνθηεηψλ) ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
2.

Γηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (νξζφηεηαο, αθξίβεηαο)

3.

πγθέληξσζε ηεθκεξίσλ επαιεζεχζεσλ θαη δηαπηζηψζεσλ.

4.

Άζθεζε εχινγεο επαγγεικαηηθήο (ειεγθηηθήο) ηθαλφηεηαο θαη

ππεπζπλφηεηαο.
5.

Οξζφηεηα παξνπζίαζεο.

6.

Αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα.

7.

Δπαγγεικαηηθή δενληνινγία

α. ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ησλ εκπιεθόκελσλ ζηε ζεκεξηλή δνκή θαη ιεηηνπξγία
(δηαρσξηζκόο δηνίθεζεο – ηδηνθηεηώλ) ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ:
Αλ θαη πάληνηε ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ππήξρε ε αλάγθε αλάζεζεο
ηεο δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε άηνκα πνπ δελ είραλ, αλαγθαζηηθά θαη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε ησλ δηαρεηξηδφκελσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηνχηε έγηλε πην επηηαθηηθή
ζηελ κνληέξλα βηνκεραληθή θνηλσλία, φπνπ ν δηαρσξηζκφο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ
ηδηνθηεηψλ θαηέζηε αλαπφθεπθηνο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ηεο
γεσγξαθηθήο ηνπο δηαζπνξάο. ηα πιαίζηα ηνπ θαηλφκελνπ απηνχ, ε ζεσξία πεξί αλάζεζεο
ηεο δηαρείξηζεο εμεγεί ηελ ππνρξέσζε θαη ηε ζέιεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο λα
παξέρεη ζηελ ηδηνθηεζία ζηνηρεία γηα ηελ (νηθνλνκηθή) θαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ απηή
ηεο έρεη εκπηζηεπηεί, θαζψο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνχηεο.
β. Αλάγθε επαιήζεπζεο:
Ζ αληηθεηκεληθή θξίζε, επνκέλσο, ζηελ επαιήζεπζε ησλ κεγεζψλ ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζρέζεο αλάζεζεο κεηαμχ Managers θαη
ηδηνθηεηψλ ή θαη κεηαμχ Managers δηαθφξσλ επηπέδσλ, θαη, αθφκα επξχηεξα, κεηαμχ ησλ
managers ηεο επηρεηξήζεσο θαη φισλ ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ ηεο απηήο θνηλσλίαο. Σν έξγν
απηφ θαιείηαη λα επηηειέζεη ν εμσηεξηθφο, αλεμάξηεηνο έιεγρνο φρη κφλν γηα ηνπο άκεζα

[57]

Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

Ιντηίρθ
Αικατερίνθ

ελδηαθεξφκελνπο, ησξηλνχο ηδηνθηήηεο αιιά θαη γηα ηνπο κειινληηθνχο, θαζψο θαη γηα φιεο
ηηο θνηλσληθέο νκάδεο φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη έρνπλ έκκεζν ζπκθέξνλ ζηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ
πφξσλ ηεο νκάδαο/θνηλσλίαο, ηεο νπνίαο ηπγράλνπλ λα είλαη κέιε.
γ. Σεθκεξίσζε δηαπηζηώζεσλ: Σα ηεθκήξηα ζηα νπνία ν ειεγθηήο ζα ζηεξίμεη ηελ γλψκε
ηνπ πεξί ησλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ην ζηφρν ηνπ δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ,
πεξηιακβάλνπλ θάζε επίδξαζε πνπ επεξέαζε ηελ δηακφξθσζε ηεο θξίζεσο ηνπ πεξί ηεο
νξζφηεηαο ή κε ησλ ειεγρφκελσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο ειεγθηήο δελ αλαδεηά,
απαξαίηεηνο, ζπκπαγείο θαη απφιπηεο απνδείμεηο, αιιά απηφ πνπ απαηηείηε απφ έλα ινγηθφ
θαη εθπαηδεπκέλν άηνκν γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ πνπ ε δηνίθεζε ηεο κνλάδαο έρεη ζπληάμεη. Ζ χπαξμε ηέηνησλ ηεθκεξίσλ θαη ε
ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα εκθαλίδεηαη ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπ ειεγθηή,
ελψ ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλαδήηεζε32 ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε θαη είλαη βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Διεγθηηθήο.
δ. Δύινγε επαγγεικαηηθή (ειεγθηηθή) ππεπζπλόηεηα:
Σνχηε αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ έπξεπε λα εθαξκφζεη ν ειεγθηήο ηηο απαξαίηεηεο
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ θαη ππφ ηηο θξαηνχζεο
ζηελ πεξίπησζε ζπλζήθεο. Αλ θαη δελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζαθή φξηα σο πξνο ηνχην,
ζεκαληηθφ θξηηήξην ηεο αζθεζείζαο ππεπζπλφηεηαο απνηειεί ε επάξθεηα ησλ ζπιιεγφλησλ
ηεθκεξίσλ γηα ηελ δηακφξθσζε γλψκεο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ειεγθηή.
ε. Οξζόηεηα παξνπζίαζεο (fairness):
Αληίζεηα απφ φηη ίζσο πηζηεχεηαη απφ ηνπο κε ελήκεξνπο, ν ειεγθηήο δελ αλαθέξεηαη ζηελ
αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά
ζηελ νξζφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνχησλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθψο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο
αξρέο. Γεδνκέλσλ, άιισζηε, ησλ αδπλακηψλ ζηελ κέηξεζε αιιά θαη ηε ζπκθσλία ζηελ
νξνινγία ησλ πξνο κέηξεζε κεγεζψλ θαη ελλνηψλ πνπ απαληψληαη ζηηο ινγηζηηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηεο θαηαθπγήο, ηειηθά, ζηηο γεληθψο παξαδεθηέο αξρέο, θαζψο θαη ηνπ
αλζξψπηλνπ παξάγνληα πνπ ππεηζέξρεηαη ζηηο κεηξήζεηο απηψλ ησλ κεγεζψλ, ν ειεγθηήο δελ
έρεη άιιε επηινγή απφ ην λα βεβαηψζεη θαη απηφο ηε θαηά πξνζέγγηζε θαη ζχκθσλα κε ηηο
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γεληθψο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο παξνπζίαζε ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ππφ
εμέηαζε κεγεζψλ. Μηα ίζσο πην θηιφδνμε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζα ήηαλ θαη αλεχζπλε εθ
κέξνπο ηνπ ειεγθηή θαη επηδήκηα ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Ζ ζπληεξεηηθή απηή ζηάζε ηνπ ειεγθηή κπνξεί λα αληηζηαζκίδεηαη, ίζσο, απφ
ηθαλή δηαθάλεηα ή απνθαιππηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξφπν
παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ
ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ζη. Αλεμαξηεζία: Σν ζηνηρείν ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ (ίζσο θαη ην
ζεκαληηθφηεξν) ζηελ ζεσξία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ιφγσ αθξηβψο ηεο επζχλεο ηελ νπνία
νη εμσηεξηθνχ ειεγθηέο αλαιακβάλνπλ έλαληη ηξίησλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσκαηεχζεηο πνπ
δηαηππψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ σο αληηθεηκεληθνί θξηηέο ηεο κέηξεζεο θαη παξνπζίαζεο
νηθνλνκηθψλ θαηλφκελσλ.
δ. Δπαγγεικαηηθή Γενληνινγία:
Σν ζηνηρείν ηνχην αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηελ νπνία έρεη, εζηθά ηνπιάρηζηνλ, ν
εμσηεξηθφο, θαη κάιηζηα ν νξθσηφο, ειεγθηήο, λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν ηνπ κέζα ζηα
πιαίζηα ηεο γξαπηήο αιιά θαη άγξαθεο δενληνινγίαο θαη ησλ εζηθψλ θαλφλσλ ηνπ
επαγγέικαηνο, ην νπνίν εθπξνζσπεί θαη ππεξεηεί αιιά θαη απνιακβάλεη απφ απηφ.
(Κάληδνο, 1995)
4.2 Υξεζηκόηεηα Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη , ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία , απφ ηνπο
Οξθσηνχο Διεγθηέο , νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλεπίιεπην ήζνο θαη αθέξαην
ραξαθηήξα, άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε , θαζψο θαη ειεγθηηθή εκπεηξία .
Ο Οξθσηφο Διεγθηήο δελ έρεη θακία ππαιιειηθή ζρέζε ή εμάξηεζε κε ηελ ειεγρφκελε
επηρείξεζε θαη ζπλεπψο ν έιεγρνο ηνπ απνθηά ην απαξαίηεην θχξνο θαη ην πφξηζκα ηνπ
ζεσξείηαη θαηά ηεθκήξην αληηθεηκεληθφ. Ο έιεγρνο ησλ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ , πνπ θαιχπηεη
ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεγάισλ ,θπξίσο , επηρεηξήζεσλ
απνθηά κεγάιε ρξεζηκφηεηα πξνο ηνπο ηξίηνπο επεηδή :
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Σν πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη θαηά ηεθκήξην αληηθεηκεληθφ Ζ αληηθεηκεληθφηεηα

ηνπ πνξίζκαηνο ειέγρνπ παξέρεη θχξνο θαη αμηνπηζηία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ,
ζηνηρεία απαξαίηεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν (πρ Σξάπεδεο , αλαιπηέο θ.η.ι. )


Απνθαιχπηνληαη ή θαηαζηέιινληαη αθνχζηα ή εθνχζηα ζθάικαηα, απάηεο θ.η.ι.

Ζ απνθάιπςε ή θαηαζηνιή ησλ ζθαικάησλ απηψλ βνεζάεη ην θχξην έξγν ηεο
Γηνηθήζεσο , πνπ είλαη ε νξζή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρεηξήζεσο .


Πηζηνπνηείηαη ε αθξίβεηα θαη ε εηιηθξίλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . Με

ηελ Πηζηνπνίεζε απηή δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Μεηφρσλ θαη
εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο .


Βεβαηψλεηαη ε Πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο. Με ηελ πηζηνπνίεζε

ηεο νηθνλνκηθήο δηαζξψζεσο ηεο επηρείξεζεο βεβαηψλεηαη θαη ε πηζηνιεπηηθή
ηθαλφηεηα , ζηνηρείν απαξαίηεην ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ( πρ ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο,
πηζησηέο, θ.η.ι. ) (Γξεγνξάθνπ,1989)

4.3 Η Αλαγθαηόηεηα ηνπ Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ
ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψζεθε, ζε φια ζρεδφλ ηα θξάηε, αικαηψδεο εμέιημε θαη
αλάπηπμε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, φπσο πρ Σξάπεδεο θαη
Πηζησηηθά Ηδξχκαηα, Αλψλπκεο Δηαηξείεο, Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί θηι πνπ ζηα ρέξηα
ηνπο ζπγθεληξψζεθαλ ηεξάζηηα θεθάιαηα απφ ηδηψηεο θεθαιαηνχρνπο (κεηφρνπο,
νκνινγηνχρνο, δαλεηζηέο) ή απφ θνηλσληθέο κνλάδεο (φπσο νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο
Ωθέιεηαο).
Απηά ηα ζπγθεληξσκέλα θεθάιηα ηα δηαρεηξίδνληαη αξθεηά πξφζσπα. Ζ αλάγθε ινηπφλ ηεο
εμαζθάιηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απηνχ πινχηνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο, ηφζν ησλ θνξέσλ, φζν θαη
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηπρφλ απζαηξεζίεο, ππεξβάζεηο, ζπαηάιε, θαηαρξήζεηο,
αηαζζαιίεο, θαηαζηξαηεγήζεηο θαη άιιεο παξφκνηεο αλσκαιίεο, επίβαιε ηε δεκηνπξγία θαη
χπαξμε εηδηθεπκέλσλ ειεγθηψλ φπσο νη Οξθσηνί Λνγηζηέο πνπ αζθνχλ ππεχζπλα,
αληηθεηκεληθά αλεμάξηεηα θαη αλεπεξέαζηα ην έξγν ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ
δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. (Kάληδνο, 1995)
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Οη Οξθσηνί Λνγηζηέο επεηδή έρνπλ ηελ απαηηνχκελε πείξα θαη άξηηα επηζηεκνληθή θαη
ηερληθή θαηάξηηζε ζηα ζέκαηα ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκηθήο θαη επεηδή ην θχξνο, ε
ακεξνιεςία, ε επζπθξηζία, ε απαηηνχκελε ερεκχζεηα θαη πάλσ απφ φια ην αλεπίιεπην ήζνο
ηνπο είλαη αλακθηζβήηεηα, απνηεινχλ ηα θαηάιιεια πξφζσπα γηα ηελ άζθεζε ελφο ηφζν
ιεπηνχ έξγνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη-δίθαηα-φρη επάγγεικα, αιιά δεκφζην ιεηηνχξγεκα.
Δθείλν πνπ ζα έπξεπε λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα εδψ είλαη φηη νη Οξθσηνί Λνγηζηέο δελ
πεξηνξίδνληαη ζηε δηελέξγεηα ειέγρνπ κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά θάλνπλ θξηηηθή ζηε
ινγηζηηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, εηδηθά
απφ ηελ άπνςε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φηαλ δελ ρξεηάδεηαη, ππνδείρλνπλ
κε ηηο εθζέζεηο ηνπο πξνο ηελ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο θαη
βειηηψζεηο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο. Δθηφο απφ απηά, νη Οξθσηνί
Λνγηζηέο αλαιαβαίλνπλ απφ ηελ αξρή ηελ ινγηζηηθή νξγάλσζε ( ή αλαδηνξγάλσζε ) θάζε
είδνπο επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ, επεηδή ζπγθεληξψλνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ
νπνηνλδήπνηε άιιν νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ.
Απφ ηελ καθξφρξνλε εμάζθεζε ηνπ έξγνπ, νη Οξθσηνί Λνγηζηέο έρνπλ δηακνξθψζεη κηα
απζηεξή επαγγεικαηηθή δενληνινγία πνπ, πέξα απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο θαλφλεο
επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε λνκνζεζία, ηνπο
επηβάιιεη απηνδεζκεχζεηο θαη απηνπεξηνξηζκνχο.
Αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη θαλεξφ φρη κφλν ην ιεηηνχξγεκα πνπ εμαζθνχλ νη
Οξθσηνί Λνγηζηέο θαη ην κέγεζνο ηεο επζχλεο ηνπο, αιιά θαη ην ζπκθέξνλ πνπ έρνπλ ηφζν
νη ειεγρφκελνη ηδηψηεο ( κέηνρνη, πηζησηέο θηι) φζν θαη ην Γεκφζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο
ειεγθηέο. Με ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο είλαη δπλαηφλ θάζε ελδηαθεξφκελνο λα απνδερζεί ζαλ
εηιηθξηλείο ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθφ-ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ
επηρεηξήζεσλ κε ζπλέπεηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο λα ζηξαθεί γηα
επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο. Γειαδή, ηειηθά ν έιεγρνο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζπκβάιιεη
νπζηαζηηθά θαη ζεηηθά ζηελ-ηφζν αλαγθαία γηα ηελ νηθνλνκηθή, γεληθά, αλάπηπμεδεκηνπξγία γεξήο θαη ζπλέρεηα εμειηζζφκελεο, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, θεθαιαηαγνξάο.
(Meigs et al, 1984)
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4.4 Δίδε Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ
4.4.1 Γεληθά
Με βάζε ην ζηνηρείν πνπ επηιέγεη θάζε ειεγθηήο λα δψζεη έµθαζε νη έιεγρνη
δηαθξίλνληαη ζε:
o

Υξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη

o

Λεηηνπξγηθνί έιεγρνη

o

Έιεγρνη απνδνηηθφηεηαο

o

Έιεγρνη ζπκκφξθσζεο

o

Δηδηθνί έιεγρνη

4.4.2 Υξεκαηννηθνλνκηθόο Έιεγρνο
Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο νξζήο παξνπζίαζεο
ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζµαηα ηεο δξάζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Ο
ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο ειέγρεη βαζηθά ηελ αμηνπηζηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο ζηελ µέηξεζε θαη παξνπζίαζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.
4.4.3 Λεηηνπξγηθόο Έιεγρνο
Καηά ηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν επηδηψθεηαη λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν µηα ιεηηνπξγία,
ζπλνιηθή ή απνζπαζκαηηθή θαη φρη απαξαίηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεσο, εθηειείηαη
ζχµθσλα µε θάπνηα δενληνινγηθά ή επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαη αξρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θιάδνπ, αιιά θαη ζχµθσλα µε ηηο γεληθφηεξεο επηρεηξεζηαθέο θαη δηνηθεηηθέο αξρέο
(θαλνληζκνχο, εγρεηξίδηα δηαδηθαζηψλ, ειέγρνπο πιεξνθφξεζε, θ.ιπ.).
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4.4.4 Έιεγρνο Απνδνηηθόηεηαο
Ο έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο θπξίσο απαζρνιεί ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ελδηαθέξεηαη
γηα ην αλ µηα δηαδηθαζία ή ιεηηνπξγία ζε έλαλ νξγαληζµφ θέξλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζ‟
απηφλ.
4.4.5 Έιεγρνο πκκόξθσζεο
Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ζθνπφ έρεη ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο µε θάπνηνπο
πξνζπκθσλεκέλνπο φξνπο ή πξνδηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο ησλ εκπιεθφκελσλ µεξψλ (π.ρ.
ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο δαλεηαθψλ ζπκβνιαίσλ, ζπκβνιαίσλ ζπλεξγαζίαο ή ρξήζεο
δηθαησκάησλ επξεζηηερληψλ, επηρνξεγήζεσλ, πξνδηαγξαθψλ έξγσλ, θ.ιπ.).
4.4.6 Δηδηθνί Έιεγρνη
Δηδηθφο έιεγρνο µπνξεί λα είλαη θάζε έιεγρνο ν νπνίνο δελ εκπίπηεη ζε µηα απφ ηηο παξαπάλσ
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, αξθεί λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα ν ειεγθηήο λα ηνλ δηεθπεξαηψζεη. '
απηνχο αλήθεη θαη ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηνπ άξζξνπ 634 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο δηθνλνκίαο,
πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εκπεηξνγλψκνλεο εμσηεξηθνί ειεγθηέο. (Παπαδάηνπ,2001)

4.5 Μέζνδνη Γηελέξγεηαο ηνπ Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ
4.5.1 Έιεγρνο κε δεηγκαηνιεςία
Με εμαίξεζε, ίζσο, νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο έιεγρνπ (π.ρ. δηθαζηηθέο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο) ζε φια ηα ππφινηπα είδε ειέγρνπ θαη εηδηθά ζηνλ ηαθηηθφ έιεγρν
ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο, είλαη επλφεην άηη δελ είλαη δπλαηφ λα ειέγρεηαη ιεπηνκεξεηαθά
νιφθιεξε ή δηαρεηξηζηηθή θαη ινγηζηηθή δνπιεηά ηεο ρξήζεο πνχ βέβαηα ζα απαηηνχζε
πνιχκελε απαζρφιεζε θαη πνιινχο ειεγθηέο, νπφηε φ έιεγρνο ζα γηλφηαλ ηξνρνπέδε ζηηο
ινγηζηηθέο ππεξεζίεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη παξάιιεια αληηνηθνλνκηθφο. Γη' απηφ
ην ιφγν πηνζεηήζεθε παγθφζκηα ή αξρή ηνχ δεηγκαηνιεπηηθνχ έιεγρνπ (test), κε δχν βαζηθέο
κεζφδνπο: ηνλ νξηδφληην έιεγρν θαη ηνλ θάζεην έιεγρν, ελψ παξάιιεια δηεμάγνληαη θαη φιεο
νη δπλαηέο θαη ρξήζηκεο ζπγθεληξσηηθέο επαιεζεχζεηο θαη ζπκθσλίεο.
4.5.2 Οξηδόληηνο Έιεγρνο
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Ό νξηδφληηνο έιεγρνο, νλνκάδεηαη θαη πξννδεπηηθφο γηαηί μεθηλψληαο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαιήγεη ζηα θνλδχιηα ηνχ ηζνινγηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ κηαο πεξηφδνπ π.ρ. δέθα ήκεξεο ζχκθσλα κε πιήξεο ινγηζηηθφ
θχθισκα· δειαδή εδψ:
 Διέγρνληαη ιεπηνκεξεηαθά φια ρσξίο εμαίξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πεξηφδνπ
πνχ έρεη επηιεγεί απφ άπνςε πιεξφηεηαο, λνκηκφηεηαο θ.η.ι.
 Διέγρεηαη ή βαζηζκέλε ζηα δηθαηνινγεηηθά νξζή δηαηχπσζε ησλ έγγξαθσλ ζηα
αλαιπηηθά εκεξνιφγηα,
 Διέγρεηαη ή ελεκέξσζε ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ θαη ινηπψλ βνεζεηηθψλ
βηβιίσλ,
 Διέγρνληαη νη ζπγθεληξσηηθέο έγγξαθεο ζην ζπγθεληξσηηθφ εκεξνιφγην θαη ή
ελεκέξσζε ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ,
 Δπαιεζεχνληαη, κε ηα ηζνδχγηα, νη αξηζκεηηθέο ζπκθσλίεο θ.η.ι. Παξαζηαηηθά φ
νξηδφληηνο έιεγρνο κπνξεί λα απεηθνληζηεί έηζη: Οξηδφληηνο έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθά
Αλαιπηηθά Ζκεξνιφγηα Αλαιπηηθά Καζνιηθά πγθεληξσηηθφ Ζκεξνιφγην Γεληθφ
Καζνιηθφ Ηζνδχγηα Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ φξηζη. Ηζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ
Ηζνινγηζκφο (θαη ινηπέο νίθνλ, θαηαζηάζεηο)
Παξαζηαηηθά ν νξηδφληηνο έιεγρνο κπνξεί λα απεηθνληζηεί έηζη :
 Οξηδφληηνο έιεγρνο
 Γηθαηνινγεηηθά Αλαιπηηθά
 Ζκεξνιφγηα Αλαιπηηθά Καζνιηθά
 πγθεληξσηηθφ Ζκεξνιφγην
 Γεληθφ Καζνιηθφ
 Ηζνδχγηα Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ
 Οξηζηηθφ Ηζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ
 Ηζνινγηζκφο
(Κάληδνο,1995)
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4.5.3 Κάζεηνο ή αλαδξνκηθόο έιεγρνο
Ο θάζεηνο έιεγρνο πνπ απνθαιείηαη θαη αλαδξνκηθφο, γηαηί απφ ηα θνλδχιηα ηνπ
Ηζνινγηζκνχ θαηαιήγεη ζηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ παξαζηαηηθή απεηθφληζε ηνπ θάζεηνπ
ειέγρνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί φπσο πην θάησ Κάζεηνο έιεγρνο Ηζνινγηζκφο
Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο Οξηζηηθφ Ηζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ Ηζνδχγηα
Αλαιπηηθψλ Καζνιηθψλ Αλαιπηηθά Καζνιηθά Γηθαηνινγεηηθά Πξνθεηκέλνπ π.ρ γηα
ηαθηηθφ έιεγρν Ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο, θαηά ησλ έιεγρν θάζε ινγαξηαζκνχ
δαπάλεο, πξέπεη λα γίλνληαη νη εμήο βαζηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο: α) Να γίλνπλ φιεο νη
αλαγθαίεο επαιεζεχζεηο θαη αξηζκεηηθέο ζπκθσλίεο, έηζη πνπ λα δηαπηζησζεί αλ ν
ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο πεξηιακβάλνπλ φια ηα νξηζηηθά
ππφινηπα ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ
ειεγθηηθή απηή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
1. Αληηπαξαβνιή νξηζηηθνχ Ηζνδπγίνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
θαη ηνπο εμηζσκέλνπο ινγαξηαζκνχο κε Γεληθφ Καζνιηθφ, γηα λα εμαθξηβσζεί αλ έρνπλ
πεξηιεθζεί ζην νξηζηηθφ ηζνδχγην φινη νη ινγαξηαζκνί ηνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ.
2. Αληηπαξαβνιή Ηζνινγηζκνχ κε νξηζηηθφ ηζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ, γηα λα
επαιεζεπηεί ην γεγνλφο φηη φια ηα ππφινηπα ηνπ νξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί
ζηνλ ηζνινγηζκφ.
3. Δπαιήζεπζε αζξνίζεσλ Ηζνινγηζκνχ θαη νξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ Γεληθνχ θαζνιηθνχ.
4. Δπαιήζεπζε αζξνίζεσλ Γεληθνχ Καζνιηθνχ.
5. Αληηπαξαβνιή ηζνδπγηψλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ κε αλαιπηηθά θαζνιηθά, γηα λα
δηαπηζησζεί αλ φινη νη ινγαξηαζκνί έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα ηζνδπγία.
6. Δπαιήζεπζε αζξνίζεσλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ
7. Δπαιήζεπζε αζξνίζεσλ ηζνδπγηψλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ.
8. Αληηπαξαβνιή αζξνηζκάησλ (ρξέσζεο, πίζησζεο, ππφινηπσλ) θάζε ηζνδπγίνπ
αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ κε ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπ νηθείνπ ινγαξηαζκνχ, πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην νξηζηηθφ ηζνδχγην Γεληθνχ Καζνιηθνχ.
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9. Δπαιήζεπζε φηη ππάξρεη ζπκθσλία αζξνηζκάησλ ρξέσζεο θαη πίζησζεο κεηαμχ:
νξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ Γεληθνχ Καζνιηθνχ, πγθεληξσηηθνχ Ζκεξνινγίνπ, αλαιπηηθψλ
εκεξνινγίσλ, ηζνδπγηψλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εθηέιεζε ησλ πην πάλσ επαιεζεχζεσλ δελ είλαη αλαγθαίν λα
αθνινπζεί ηε ζεηξά απηή. Ζ ζεηξά ηεο εθηέιεζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο ειέγρνπ θάζε θνξά, κε θαηεπζπληήξηα πάληα γξακκή ηελ εθηέιεζε θάζε
δηαδηθαζίαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη ζην ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. β)
Δπηζθφπεζε ηεο θίλεζεο θάζε αλαιπηηθνχ ινγαξηαζκνχ κε ζθνπφ: ─ ηε δηαπίζησζε φηη
δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί θνλδχιηα άζρεηα κε ην πεξηερφκελν ηνπ ινγαξηαζκνχ. ─ ηε
δηαπίζησζε φηη έρνπλ θαηαρσξεζεί φια απηά ηα θνλδχιηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε θαη
κφλν απηά. ─ ηελ επηινγή ησλ θνλδπιηψλ γηα ηα νπνία ζα ειεγρζνχλ ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά. γ) Λεπηνκεξήο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ θνλδπιίσλ πνπ έρνπλ
επηιέγεη γηα ην ζθνπφ απηφ. δ) Δπαιήζεπζε ησλ αζξνίζεσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη
αληηπαξαβνιή ησλ ηειηθψλ αζξνηζκάησλ κε ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπ ζρεηηθνχ ηζνδπγίνπ
αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ. ( Παπαζηάζεο, Π. 2003)

4.5.4 Έθηαζε νξηδόληηνπ θαη θάζεηνπ ειέγρνπ
Σν πνζνζηφ ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζηνλ νξηδφληην θαη θάζεην έιεγρν θαη γεληθά ή έθηαζε
θαη ην βάζνο ηνχ ειέγρνπ εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ πνχ εθαξκφδεηαη. Όπνπ φ εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη πιήξεο θαη δηαζθαιηζηηθφο,
ην δείγκα ησλ κεκνλσκέλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ δπλαηφ λα πεξηνξίδεηαη, αιιηψο
πξέπεη λα επεθηείλεηαη αλάινγα, κέρξη ηνλ πιήξε έιεγρν (100%) ζηνπο εππαζείο ηνκείο.
Αθφκε πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φ νξηδφληηνο έιεγρνο, δειαδή φ έιεγρνο ησλ έγγξαθσλ κηαο
πεξηφδνπ ζχκθσλα κε πιήξεο ινγηζηηθφ θχθισκα, κε εμαίξεζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο
ειέγρνπ, δελ αληηθαζηζηά ηνλ θάζεην έιεγρν, άιια κφλν ηνλ ζπκπιεξψλεη. Βαζηθφο
ζθνπφο ηνχ νξηδφληηνπ έιεγρνπ, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηαθηηθνχ έιεγρνπ ηζνινγηζκνχ
ηέινπο ρξήζεο, είλαη ή ελεκέξσζε ησλ ειεγθηψλ πάλσ ζηε ινγηζηηθή νξγάλσζε ηεο
επηρείξεζεο θαη ή εθηίκεζε ηνχ εζσηεξηθνχ έιεγρνπ. Σν γεγνλφο φηη απφ ηνλ έιεγρν
φισλ ησλ έγγξαθσλ κηαο πεξηφδνπ (5 ή 10 ήκεξσλ θ.η.ι.) ηίπνηα ην αμηφινγν δελ
πξφθπςε, δελ είλαη αξθεηφ ψζηε λα ζεσξεζεί φηη θαη νη ππφινηπεο έγγξαθεο νιφθιεξνπ
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ηνπ έηνπο είλαη ζσζηέο θαη έηζη είλαη δπλαηφ λα παξαιεηθζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηνχ
θάζεηνπ ειέγρνπ. Σνλίδεηαη θαη πάιη φηη φ έιεγρνο θάζε ινγαξηαζκνχ κε βάζε ηηο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ηνχ θάζεηνπ ειέγρνπ, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηαθηηθφ έιεγρν
Ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο, δελ επηηξέπεηαη ζε θακηά πεξίπησζε λα ακειείηαη ελψ,
αληίζεηα, φ νξηδφληηνο έιεγρνο κπνξεί λα παξακειεζεί. (Παπαδάηνπ, Θ. 2005)
4.5.5 πζηεκαηηθόο θαη κε ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο
Ζ νξνινγία πζηεκαηηθφο θαη κε ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ζηελ ειεγθηηθή βηβιηνγξαθία,
αλαθέξεηαη, αληίζηνηρα, ζηελ εθαξκνγή πιήξνπο πξνγξάκκαηνο θαη γεληθφο παξαδεθηψλ
κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρσλ ή ζηελ ρξήζε έκκεζσλ κεζφδσλ δηαπίζησζεο (θαηά
πξνζέγγηζε θαη κεησκέλεο αμηνπηζηίαο θαη κεγάινπ ξίζθνπ, ζπλεπψο) πξνο επίηεπμε ησλ
ηδίσλ, πάλησο, ζηφρσλ κε ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν. Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο
πεξηιακβάλεη σο θαλνληθέο δηαδηθαζίεο ηνλ πξνθαηαξθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ αιιά
θαη άιισλ ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ελδηακέζσο, ηελ ζπλερή
επαθή κε ηε δηνίθεζε θαη ην ελεξγφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Έηζη,
έλαο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην θπξίσο έξγν ηνπ, ηα παξαθάησ
ζηάδηα:
1. Πξνθαηαξθηηθή επαθή θαη ελεκέξσζε.
2. ρεδηαζκφο, πξνγξακκαηηζκφο (ρξνληθφο) θαη επάλδξσζε ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα
παξαδεθηά ειεγθηηθά standards θαη πξαθηηθή.
3. Έλαξμε κε ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
4. Δλδηάκεζεο εξγαζίεο.
5. Δξγαζίεο κεηά ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ 6. χληαμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ θαη
ηεο εηδηθήο έθζεζεο πξνο ηε δηνίθεζε.
Ο κε ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαηαθεχγεη πεξηζζφηεξν ζε πνηνηηθέο κεζφδνπο
αλαγλψξηζεο θαη αλάιπζεο ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, ζε απηνζρεδηαζκνχο ειέγρνπ θαη
ζχληνκεο θαη ζπλνπηηθέο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο κε ρξήζε κεζφδσλ φπσο νη
αξηζκνδείθηεο, ζε ζπζρέηηζε θαη ζχγθξηζε κε άιιεο παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ κνλάδεο
ή κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ε ειεγρφκελε κνλάδα αλήθεη. Κάλεη, κα άιια ιφγηα ν
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ειεγθηήο ην αληίζηνηρν απηφ πνπ απνθαιείηαη ζηε δηνίθεζε management by exceptions,
auditing by exceptions, πξνζεγγίδνληαο ηε κεζνδνινγία ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαη
δηεπξχλνληαο ηνλ αλάινγα κε ηηο αλεζπρεηηθέο ελδείμεηο ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ησλ
πνηνηηθψλ κεζφδσλ πνπ επέιεμε λα εθαξκφζεη αξρηθά.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5

ΥΔΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
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5.1 Γεληθά
Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί φια απηά ηα ρξφληα κε αληηθείκελν ηε ζρέζε κεηαμχ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ.
Οη εηαηξίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ ειεγθηή. Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ
εμσηεξηθφ ειεγθηή. Απφ απηή ηε ζπλεξγαζία πξνθχπηεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα θαη
γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο εηδηθήο
κεζνδνινγίαο γηα ηα δχν είδε ειέγρνπ. Οη δχν απηέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ δχν εληειψο
δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο φκσο παξνπζηάδνπλ ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη είλαη
ζπκπιεξσκαηηθέο.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο ζηηο εηαηξίεο πνπ
ππάξρεη δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη
δηαθνξεηηθά ηελ αθξίβεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εχινγε παξνπζίαζε ησλ ειεγρφκελσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αληίζηνηρα, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ έλλνηα φηη φηαλ ππάξρεη εμσηεξηθφο ειεγθηήο, ππάξρεη
απνηειεζκαηηθφηεξα εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα
απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. (Nicolae,2012)

5.2 Οκνηόηεηεο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ειέγρνπ
Οη βαζηθφηεξεο νµνηφηεηεο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δχλαηαη λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ νµάδεο:
1. Σν επάγγειµα ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ νξηνζεηείηαη µέζα
απφ έλα ζχλνιν δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. ε απηά ηα πιαίζηα ηφζν ν εζσηεξηθφο φζν
θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγνχλ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία µε βάζε ηα ειεγθηηθά
πξφηππα θαη ηνλ Κψδηθα δενληνινγίαο
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2. Ο επηρεηξεζηαθφο θίλδπλνο απνηειεί ζεµαληηθφ ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηφζν ηνπο
εζσηεξηθνχο φζν θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο (Sawyer, 2003).
3. Σν χζηεµα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ελδηαθέξεη ηφζν ηνπο
εζσηεξηθνχο φζν θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο .
4. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή είλαη ζεµαληηθή εμίζνπ θαη γηα ηνπο δχν.
5. Καη νη δχν ιεηηνπξγίεο, ηα απνηειέζµαηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ηα παξνπζηάδνπλ µέζσ
ησλ εθζέζεσλ ησλ ειεγθηψλ. ( Susiu, 2008)

5.3 Γηαθνξέο κεηαμύ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ειέγρνπ
ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεηεο δηαθνξέο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο πξνθχπηνπλ µέζα απφ ηελ εθηελή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο:
5.3.1 Πεδίν εξγαζίαο. Σν πεδίν εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, πεξηιακβάλεη ηελ
νξγάλσζε, ηνπο ζηφρνπο, ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Τπφ απηφ ην πξίζµα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο
εζηηάδεη ζε µκειινληηθά γεγνλφηα. Αληίζεηα, ην πεδίν εξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ
αθνξνχλ απνθιεηζηηθά νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο
παξάζρεη µηα αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ηα νηθνλνκηθά ζέµαηα ηεο νηθνλνκηθήο µκνλάδαο
εζηηάδνληαο ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα (πξαγκαηηθά).
5.3.2 πρλόηεηα ηνπ ειέγρνπ. Απφ ηελ µία πιεπξά, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο εθαξκφδεηαη ζε
νιφθιεξε ηελ ρξνληθή πεξίνδν, αθνχ έρεη ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιέο ην νπνίν ζεζπίδεηαη
ζχµθσλα µε ην επίπεδν επηθηλδπλφηεηαο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν
εμσηεξηθφο έιεγρνο εθαξκφδεηαη µε εηήζηα ζπρλφηεηα
5.3.3 ηόρνη. Οη ζηφρνη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη θαζνξηζκέλνη απφ ηα επαγγεικαηηθά
πξφηππα θαη ην δηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αληίζεηα, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο δελ είλαη µέξνο ηεο
νξγάλσζεο, αιιά δεζκεχνληαη απφ απηή. Οη ζηφρνη ηνπο ηίζεληαη µε βάζε ηα ∆ηεζλή
Διεγθηηθά Πξφηππα.
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5.3.4 Ο θίλδπλνο. Ο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ είλαη πνιχ πςειφο. Αληίζεηα, ν εμσηεξηθφο
έιεγρνο ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο ησλ θηλδχλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζµφ ηεο θχζεο ηνπο,
ηελ ρξνληθή πεξίνδν, ηνλ έιεγρν θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξηνρέο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεπξάο.
5.3.5 Ιζρύ ινγηζηηθνύ ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηηο
επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη µφλν εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
ζπκβάιινπλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο
ηεο επηρείξεζεο.
5.3.6 ∆ηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην ύζηεµα Δζσηεξηθό Διέγρνπ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο
βιέπνπλ φιεο ηηο πηπρέο πνπ αθνξνχλ ην νξγαλσηηθφ θνµµάηη ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ. Αληίζεηα νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο αμηνινγνχλ ην χζηεµα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην
νπνίν ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά µε ηνλ ινγηζηηθφ – ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνµέα.
. 5.3.7 Αμηνιόγεζε παξαγόλησλ θηλδύλνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ιαµβάλεη ππφςε ηνπο
επφµελνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ: (Colbert, 1995):
 Κιίµα εζηθήο θαη πίεζε ζηε ∆ηνίθεζε γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.
 Ηθαλφηεηα, επάξθεηα, θαη αθεξαηφηεηα απφ ην πξνζσπηθφ.
 Μέγεζνο, ξεπζηφηεηα θαη αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ.
 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
 Ζκεξνκελία θαη απνηέιεζµα ησλ πξνεγνχκελσλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ.
 Βαζµφο µκεραλνξγάλσζεο.
 Γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ δηαδηθαζηψλ.
 Δπάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
 Οξγαλσηηθέο, ιεηηνπξγηθέο, ηερλνινγηθέο, ή νηθνλνκηθέο αιιαγέο
 Απνδνρή ησλ δηαπηζηψζεσλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη µκέηξα πνπ ιακβάλνληαη
δηνξζσηηθά.
Αληίζεηα ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ιαµβάλεη ππφςε µφλν ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ή
δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ην «αληηθείκελν» ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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5.4 Αλαζθόπεζε εξεπλώλ αλαθνξηθά µε ηελ αιιειεμάξηεζε εζσηεξηθνύ θαη
εμσηεξηθνύ ειέγρνπ
ην θεθάιαην απηφ, αλαιχνληαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά µε ηνλ εζσηεξηθφ
θαη εμσηεξηθφ έιεγρν. Ζ εκπηζηνζχλε θαη ε ζηήξημε ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ απφ ηνπο
εζσηεξηθνχο δχλαηαη θαη πξέπεη λα απμεζεί µε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ (Ward and Robinson,
1980). Γηα λα ιεθζνχλ νη απνθάζεηο γηα ηελ έθηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ εξγαζία ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θξίλνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ
πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ ελ ιφγσ µειέηε εμεηάδεη ηελ θξίζε ησλ εμσηεξηθψλ
ειεγθηψλ γηα ηα πνξίζµαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηδηθφηεξα ηα θξηηήξηα θαη ηνπο
παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ παξαπάλσ θξίζε. ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, είλαη
βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ φπσο
αλαγξάθνληαη ζηα Δγθεθξηκέλα Πξφηππα.
Σξία ρξφληα αξγφηεξα, ν Brown (1983) εμέηαζε ην ίδην ζέµα. ηελ ελ ιφγσ έξεπλα
ζπγθαηείραλ εθαηφλ έλα (101) εμσηεξηθνί ειεγθηέο ησλ νθηψ (8) κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ησλ
Ζ.Π.Α. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ ζαξάληα νθηψ (48) δηαθνξεηηθά
ζελάξηα ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν αμηνινγήζεθαλ θαη
εμήρζεζαλ ζεµαληηθά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά µε ηα θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ θξίζε
ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ν Wallace (1984) δεκνζίεπζε ηελ έξεπλα ηνπ γηα ηελ επίδξαζε µε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο αµνηβέο ηνπ
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν δείγµα ηνπ βαζίζηεθε ζε απαληήζεηο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ
ην 1975 έσο θαη ην 1981. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ήηαλ φηη νη
πξαθηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είραλ γίλεη ηππνπνηεκέλεο µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ
ηαπηφρξνλα ε εμσηεξηθνί ειεγθηέο δηεχξπλαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο γηα ηνπο εζσηεξηθνχο
ειεγθηέο. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ν Berry (1984) παξνπζίαζε µηα ελδηαθέξνπζα µειέηε,
φπνπ εμέηαζε ηηο πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ µκεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
ειεγθηψλ. πλνιηθά δεθαηέζζεξηο (14) κεγάιεο επηρεηξήζεηο επηιέρζεθαλ θαη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπγθεξαζκάησλ. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο
απνηέιεζε ε ζπλεξγαζία µκεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
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ηα ίδηα πιαίζηα θαη ν Mautz (1984) εμέηαζε ηελ αιιειεπίδξαζε µκεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ Ζ εμέιημε ήηαλ ε άπνςε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φηη ε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ µε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν είλαη
µφλν θαηλνκεληθά επαξθήο. Μέρξη ηφηε δελ είρε παξαηεξεζεί ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο φµνηεο
αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, ζρεηηθά µε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο µε
ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.
Μηα αθφµε ζεκαληηθή έξεπλα ε νπνία εμέηαζε ηε ζρέζε εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
δηελέξγεζαλ νη Reinstein et al. (1994). Ζ µειέηε δηαηξέζεθε ζε ηέζζεξηο νµάδεο: δηεπζπληήο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ειεγθηήο, δηεπζπληήο νηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη εμσηεξηθφο
ειεγθηήο. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα ζέζπηζε λένπο θαλφλεο γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηψληαο απνδνηηθφηεξα ην απνηέιεζµα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, δχλαηαη λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν πξνζαξκνγήο
ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο ζηνλ ηνµέα εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή.
Δπίζεο, ε έξεπλα εμέηαζε ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγεζεί ε αληηθνηλσληθφηεηα ζηελ εξγαζία
ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. ε ζηελή ζρέζε µε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε νη εμσηεξηθνί
ειεγθηέο ζα πξέπεη λα ζπκβηβάζνπλ µε ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ηνπ νπνίνπ πξέπεη
λα δερηνχλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηνλ ζεµαληηθφ ηνπ ξφιν γηα ηελ νηθνλνµηθή κνλάδα. Σελ
ίδηα πεξίνδν, ν Schneider (1984) θαηέιεμε µέζσ ηηο µειέηεο ηνπ ηελ εμέηαζε ηξηψλ θπξίσλ
παξαγφλησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ ζρέζε ηνπο µε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.
Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε µεγάιε επηξξνή ηεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ε
ηθαλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε αληηθνηλσληθφηεηα θαη ε πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο
ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζην ζέµα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν. Απφ ηνπο ηξείο παξαπάλσ παξάγνληεο, ε έξεπλα θαηέιεμε φηη ν
ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
Ζ δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν
εξεπλήζεθε απφ ηνπο Ettredge et al. (2000). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο δεηήζεθαλ
ζηνηρεία απφ δηαθφζηεο έμη (206) επηρεηξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο εθαηφλ είθνζη επηά (127)
αληαπνθξίζεθαλ. Απφ ηελ έξεπλα εμήρζε σο βαζηθφ ζπκπέξαζκα, φηη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ εμσηεξηθφ δελ πθίζηαηαη.
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Δπηµέξνπο ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ νη απφςεηο φηη, αθελφο ε αιιειεπίδξαζε ησλ
δχν εηδψλ ειέγρνπ είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ ζέµα, αθεηέξνπ ε κειινληηθή ηνπο
ζπλεξγαζία ηνπο δχλαηαη λα είλαη αθφµε εληνλφηεξε. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ζηε δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθφηεξνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δηεξεπλήζεθε απφ ηνπο Felix et al.
(2001). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο απεζηάιεζαλ δχν εξσηεκαηνιφγηα ζε θάζε µία απφ
ηηο εμαθφζηεο ηξεηο (603) επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ ηεο Αµεξηθήο,
απφ ηα νπνία επηζηξάθεθαλ απαληεκέλα εβδνκήληα έμη (76).
Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε επίδξαζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ζην θφζηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηµέξνπο ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε
άπνςε, φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σέινο, εμήρζε σο ζπκπέξαζκα φηη ε εληνλφηεξε ζρέζε κεηαμχ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε αµεζφηεξε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ
πιεπξά ηεο ∆ηνίθεζεο µπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ζ πην πξφζθαηε εξγαζία αλαθνξηθά µε ηελ ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ µε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν
ήηαλ ησλ Goodwin and Kent (2006). Σα απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ππνγξάκκηζαλ ηελ
αλαγθαηφηεηα γηα απμεκέλε πνηφηεηα εμσηεξηθψλ ειέγρσλ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ µε ζθνπφ ηελ
θαζνξηζηηθή ρξήζε ησλ πζηεµάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Απφ φιεο ηηο παξαπάλσ έξεπλεο
θαζίζηαηαη εµθαλέο φηη ε αιιειεμάξηεζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί
πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία µπνξεί λα ζπλδξάµεη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο
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.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Σν ζέκα πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα πηπρηαθή είλαη ην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο πνπ
παξαηεξνχληαη ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνµίεο είλαη ζπλερείο, (π.ρ ε αχμεζε ηνπ αξηζµνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ, ε αλάπηπμε θαη παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, ν ζπλερήο
αληαγσληζµφο θ.α) Μέζα ζηελ πνιχπινθε θαη ξαγδαίσο εμειηζζφµελε ζεκεξηλή νηθνλνµηθή
πξαγκαηηθφηεηα, ν ξφινο ηεο Διεγθηηθήο απνθηά ζεµαληηθφ ραξαθηήξα ηφζν γηα ηνλ
ηδησηηθφ φζν θαη γηα ηνλ δεµφζην ηνµέα, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν
(Καξαγηψξγνο θαη ζπλ., 2007).
ε απηά ηα πιαίζηα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο
κέζα ζηελ επηρείξεζε. Απνηειεί ηελ αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη
ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζηνρεχεη ζηε ζσζηή ζρεδίαζε θαη βειηίσζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Τπφ ηνλ φξν απηφ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βνεζά ηνλ νξγαληζµφ
λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, πξνζθέξνληαο µηα ζπζηεµαηηθή επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα
ηελ απνηίµεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ησλ
ζπζηεµάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ.
Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ν νπνίνο απνηειεί ηελ αλάγθε γηα
χπαξμε δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηελεξγείηαη απφ εηδηθνχο
επαγγεικαηίεο νη νπνίνη έρνπλ αλεπίιεπην ήζνο, άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη ηελ
απαηηνχκελε εκπεηξία γηα λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ πξάμε. Κχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη δηελεξγείηαη απφ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο νη
νπνίνη δελ έρνπλ θακία εμάξηεζε κε ηελ επηρείξεζε ζε αληίζεζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο
ειεγθηέο νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν πηζηνπνηείηαη
ε αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη έηζη απμάλεηαη ην
ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ πξνο απηή.
Σφζν ν εζσηεξηθφο φζν θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο έρνπλ εμέρνπζα ζεµαζία γηα ηελ
επηβίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζµψλ. Απφ ηελ εθηελή αλάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ δχν
ειέγρσλ ζπκπεξαίλεηαη φηη ηφζν νη εζσηεξηθνί φζν θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη
απαξαίηεηνη γηα ηελ επηρείξεζε θαη έρνπλ ην δηθφ ηνπο μερσξηζηφ ξφιν µέζα ζε απηή. Ζ
εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ δελ µπνξεί λα παξαιεθζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ
απηή ησλ εμσηεξηθψλ, αιιά νχηε ην αληίζεην.
Βέβαηα, θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα εληνπηζηνχλ θάπνηεο αλαθξίβεηεο, ιφγσ
απξνζεμίαο ηνπ ειεγθηή ή έιιεηςεο ρξφλνπ, είηε επεηδή δελ είρε ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο
θαη ηελ εκπεηξία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο επηρείξεζεο Έλαο
αθφκε ιφγνο πνπ εκθαλίδνληαη θάπνηεο αλαθξίβεηεο νθείιεηαη ζηελ αλεηιηθξίλεηα θαη ζηηο
απάηεο θαζψο θαη ζην γεγνλφο είλαη φηη νη ειεγθηέο δελ εμεηάδνπλ φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο
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μερσξηζηά αιιά παίξλνπλ έλα δείγκα. Παξφια απηά ε ειεγθηηθή κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαη
λα εθιάβεη κέηξα πην νξζά γηα ηελ απνθπγή ησλ δηάθνξσλ ιαζψλ πνπ πξναλέθεξα.
πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηφζν ν εζσηεξηθφο, φζν θαη ν εμσηεξηθφο έιεγρνο
είλαη δχν έλλνηεο νη νπνίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο αθνχ θαη νη δχν αζρνινχληαη µε ηνλ
έιεγρν, ρξεζηκνπνηνχλ ειεγθηηθέο αξρέο - δηαδηθαζίεο θαη θαηέρνληαη απφ ειεγθηηθή
θνπιηνχξα. θαη γεληθφηεξα ε ειεγθηηθή, απνηειεί αδηακθηζβήηεηα έλαλ ζεκαληηθφ
παξάγνληα γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ.
ηε παξνχζα πηπρηαθή αλαιχζεθαλ νη έλλνηεο θαη νη ζεκαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη αλαγθαηφηεηεο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ θάζε ειέγρνπ μερσξηζηά
θαζψο θαη έγηλε αλαθνξά ζηνλ φξν ηεο ειεγθηηθήο, ζηε ζεκαζία, ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο
θαη ζηα εμεηαδφκελα ζέκαηα ηεο. Καηφπηλ αλαιχζεθαλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Σέινο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ απάληεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δφζεθαλ ζε έλα δείγκα
επηρεηξήζεσλ κηθξνκεζαίσλ θαη κεγάισλ ην νπνίν καο δείρλεη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ δχν
φξσλ πνπ πξναλέθεξα θαζψο επίζεο θαη ην ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ
εξγαζία απηή.
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