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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα και οι πιθανές προτάσεις της παρούσας 

Πτυχιακής Εργασίας, εκτός των αναφορών που σηµαίνονται ως λήµµατα, αποτελούν  

προσωπικές  θεωρητικές  ή  εµπειρικές  διαπιστώσεις  του  φοιτητή / φοιτήτριας  ή  της  

οµάδας  των  φοιτητών  που  την  επιµεληθήκαν  και  δεν  απηχούν κατ’ανάγκη τη γνώµη του 

εισηγητή εκπαιδευτικού ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λογιστικής και 

Χρηµατοοικονοµικής ή του Α.Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

         Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονείται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των 

προπτυχιακών σπουδών στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του ΤΕΙ ∆υτικής 

Ελλάδας. 

         Για την σύνθεση της εργασίας, διεξήχθη εκτενής και λεπτοµερής µελέτη σε 

επιστηµονικά άρθρα από αναγνωρισµένους διαδικτυακούς ιστότοπους και σε ακαδηµαϊκά 

συγγράµµατα. Το σύνολο των κεφαλαίων από τα όποια απαρτίζεται η εργασία είναι 6. 

         Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εσωτερικός έλεγχος τα οφέλη του και η 

εφαρµογή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνεται η έννοια της διαχείρισης κερδών καθώς 

και ένα πολύ σηµαντικό ερώτηµα το όποιο είναι γιατί τα κέρδη µιας επιχείρησης είναι τόσο 

σηµαντικά ώστε να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης, ακόµα αναλύονται τύποι και µέθοδοι 

διαχείρισης κερδών καθώς και συνθήκες που την ευνοούν. Παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο 

προβάλλεται η σχέση µεταξύ του εσωτερικού έλεγχου και της απόδοσης των µικρών 

επιχειρήσεων, η επιχειρηµατική αποτίµηση και η έλεγχοι άπατης. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται κάποιες έρευνες που εκφράζουν πόσο ο ελεγκτής βγάζει σωστά 

συµπεράσµατα για αυτά ελέγχει. Στην συνεχεία στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

διάφοροι κίνδυνοι που µπορεί να υπάρχουν στην εργασία που έχει να κάνει ο εσωτερικός 

ελεγκτής. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται γιατί χρειάζονται οι ελεγκτές, τι είναι η 

επιτροπή έλεγχου, ποιος είναι ο ρόλος της επιτροπής παροχών προσωπικού και ποια είναι τα 

προσόντα έτσι ώστε το προσωπικό να είναι λειτουργικό.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

    Τα οικονοµικά σκάνδαλα που συνεχώς αποκαλύπτονται σε παγκόσµιο επίπεδο, 

αποδεικνύουν την ύπαρξη διεφθαρµένων εταιρειών οι οποίες διατηρούν την κερδοφορία τους 

µε ψευδείς οικονοµικές καταστάσεις. Το φαινόµενο της δηµιουργικής λογιστικής και της 

διαχείρισης των κερδών απασχολεί τον τελευταίο καιρό έντονα τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων.  

Κύριος σκοπός του ελέγχου µιας επιχείρησης είναι η διαπίστωση περί ορθής ή µη 

παρουσίασης της οικονοµικής θέσεως και των αποτελεσµάτων µιας οικονοµικής µονάδας 

στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές 

αρχές (εξωτερικός έλεγχος) ή της λειτουργίας της µονάδας σύµφωνα µε την προκαθορισµένη 

διοικητική πολιτική (εσωτερικός έλεγχος). Στα πλαίσια του εξωτερικού ελέγχου, η Ελεγκτική 

πραγµατεύεται τις γενικές αρχές και τις επιµέρους τεχνικές και διαδικασίες ελέγχου, που 

χρησιµοποιούνται στην εκπλήρωση του σκοπού της ελεγκτικής στο πλαίσιο της ευρύτερης 

οικονοµικής δραστηριοποίησης του ανθρώπου.  

 

Ως βασικοί σκοποί του ελέγχου µπορούν να αναφερθούν οι εξής:  

 

• Ο εντοπισµός και η πρόληψη ηθεληµένων ή και αθέλητων λογιστικών λαθών και 

απατών  

• Η διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκουσίων σφαλµάτων και 

απατών  

• Η έγκριση και ανάλυση µετά από συστηµατικό έλεγχο της ακρίβειας και της αλήθειας 

των διαφόρων οικονοµικών καταστάσεων.  

• Η αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιµέρους σηµείων των 

οικονοµικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν ενδιαφέροντα και κατατοπιστικά 

στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις που επικρατούν µέσα στην επιχείρηση. 

  

      Το φαινόµενο της διαχείρισης κερδών είναι η αλλοίωση των λογαριασµών και των 

οικονοµικών καταστάσεων µιας εταιρείας από την ίδια της τη διοίκηση µε απώτερο σκοπό να 

παρουσιαστεί µια χρηµατοοικονοµική εικόνα η οποία σε καµιά περίπτωση δεν 

αντικατοπτρίζει την πραγµατική χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση της. Το φαινόµενο 

αυτό συχνά αναφέρεται και ως δηµιουργική λογιστική και µπορεί να οδηγήσει στην 

παραπληροφόρηση ή ακόµη και στην εξαπάτηση των χρηστών των λογιστικών καταστάσεων.  
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4.4 Εφαρµογή του CSOX 

4.4.1 Ο λογιστικός έλεγχος από ορκωτό λογιστή ως περιορισµός στη 

χειραγώγηση κερδών 
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6.1 Επιτροπή έλεγχου 

6.2 Επιτροπή παροχών προσωπικού 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο έλεγχος είναι µια βασική ανθρώπινη απαίτηση και έχει υπάρξει σε όλες τις ηλικίες 

σε διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η επιχείρηση αυτή καθαυτή είναι 

µια πολύπλοκη διαδικασία και έχει γίνει ακόµα πιο πολύπλοκη µε την τεχνολογική πρόοδο 

της κοινωνίας. Η τυποποίηση της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της 

διαχείρισης των επιχειρήσεων είναι ένα συγκριτικά πρόσφατο φαινόµενο. Στον τοµέα µιας 

επιχείρησης, ο έλεγχος είναι µια αποδεκτή συσκευή για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων 

και των ευκαιριών για µεγιστοποίηση των κερδών. Συνήθως πιστεύεται ότι η ανάγκη για ένα 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου αναπτύσσεται καθώς ο οργανισµός µεγαλώνει. Ως µικρή 

οντότητα, που χαρακτηρίζεται από την άµεση συµµετοχή του ιδιοκτήτη σε καθηµερινή βάση, 

αναπτύσσεται σε έναν οργανισµό µε εξειδικευµένες ή / και υπηρεσιακές δραστηριότητες, η 

ανάγκη για εσωτερικούς ελέγχους αυξάνεται (Bodnar, 1975). Γενικά, αυτή η ιδέα βασίζεται 

σε µια αποδεκτή οµάδα ελέγχων που είναι χρήσιµες για να επιτρέπουν στη διοίκηση να 

αξιολογεί την οικονοµική και λειτουργική αποτελεσµατικότητα από τις εκθέσεις. Οι 

υφιστάµενοι, συνεπώς, πρέπει να µεταφέρουν πληροφορίες σε όλη την ιεραρχία της 

επιχείρησης. 

Η διαχείριση εξαρτάται από τους εσωτερικούς ελέγχους, ώστε να παρέχεται κάποια 

βεβαιότητα ότι οι αναφορές που δηµιουργούνται είναι ακριβείς και οι οδηγίες τους έχουν 

εκτελεστεί από τους υπεύθυνους υφισταµένους. Αυτοί οι εσωτερικοί έλεγχοι αυξάνουν την 

εµπιστοσύνη που έχουν οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές στην επιχείρηση. Αν και η ανάγκη 

εσωτερικών ελέγχων αυξάνεται σε άµεση αναλογία µε το µέγεθος της επιχείρησης, το 

σύστηµα είναι πολύ επιτακτικό για τις µικρές επιχειρήσεις. Το επιχειρησιακό πρότυπο από το 

Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Φυλλών (ICAEW) ορίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο 

ως "Το σύνολο του συστήµατος ελέγχου, οικονοµικού και άλλου χαρακτήρα που έχει 

θεσπιστεί από τη διοίκηση προκειµένου να διεξάγει τη λειτουργία της επιχείρησης µε τακτικό 

και αποτελεσµατικό τρόπο, να διασφαλίζει την τήρηση των πολιτικών διαχείρισης, να 

διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και να διασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερο , η 

πληρότητα και η ακρίβεια των αρχείων "(Olatunji, 2009). 

  Οι Campbell και Hartcher (2009) υπογράµµισαν ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι οι 

µέθοδοι ή οι διαδικασίες που υιοθετούνται σε µια επιχείρηση για τη διασφάλιση της 

περιουσίας της, µε όλες τις οικονοµικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις και γενικά βοηθούν 

στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα εργαλείο 
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διαχείρισης που χρησιµοποιείται για την παροχή εύλογης διασφάλισης ότι επιτυγχάνονται οι 

στόχοι διαχείρισης. Έτσι, είναι σαφές ότι ο εσωτερικός έλεγχος ασχολείται µε τους ελέγχους 

που λειτουργούν σε κάθε τοµέα της εταιρικής δραστηριότητας, είτε είναι µικρός είτε µεγάλος 

οργανισµός, καθώς και µε τον τρόπο µε τον οποίο αλληλοσυνδέονται µεµονωµένοι έλεγχοι. 

Η COSO (2012) διαπιστώνει ότι ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου µειώνει, 

σε αποδεκτό επίπεδο, τον κίνδυνο µη επίτευξης στόχου σχετικού µε τις τρεις αυτές 

κατηγορίες - αναφορά ή συµµόρφωση. 

Η απάτη µπορεί να απειλήσει τη σταθερότητα µιας επιχείρησης προκαλώντας 

σηµαντικές οικονοµικές απώλειες. Ο Ozigbo και ο Orife (2011) υποστήριξαν ότι η απάτη 

συνεπάγεται τη χρήση δόλου για να αποκτήσει ένα άδικο ή παράνοµο οικονοµικό 

πλεονέκτηµα. Η απάτη έρχεται σε διάφορες µορφές όπως κλοπές, υπεξαίρεση, ψευδείς 

ισχυρισµοί, παραχάραξη και κατάχρηση κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων (Nancy, 

2009). Η Ένωση Πιστοποιηµένων Εξελεγκτών Απάτης (ACFE) το 2008 ανέφερε ότι µια 

τυπική επιχείρηση χάνει κατά µέσο όρο το 7% των εσόδων από την κλοπή προσωπικού µόνο. 

Αν και οι µεγάλες επιχειρήσεις και οι µικρές επιχειρήσεις ενδέχεται να εµφανίσουν απάτη και 

διαφθορά, οι µικρές επιχειρήσεις υποφέρουν περισσότερο από µεγαλύτερο ποσοστό απάτης 

(38%) και υψηλότερη διάµεση ζηµία (200.000 δολάρια) από ό, τι οι µεγαλύτεροι οµολόγους 

τους. Μια µικρή επιχείρηση είναι µια εταιρεία µε συνολικό ενεργητικό (εκτός από γη και 

κτίριο) που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια και το πολύ 50 εργαζόµενους (SMEDAN & 

NBS, 2010). Μια µικρή επιχείρηση θα µπορούσε να κατηγοριοποιηθεί ως µία µε λιγότερα 

µέλη της διοίκησης από τα καθήκοντα και τις λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν. 

Μια οικονοµία δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις δυνατότητές της χωρίς τη συµµετοχή 

των αυτόχθονων µικρών επιχειρήσεων στην οικονοµία. Οι µικρές επιχειρήσεις 

διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη του έθνους τους και καµία 

κυβέρνηση δεν θα αγνοήσει τη συµβολή αυτών των επιχειρήσεων στην οικονοµία της. Ένα 

πλεονέκτηµα αυτής της µορφής επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι ότι ο ιδιοκτήτης ή ο 

διαχειριστής συµµετέχει συνήθως σε καθηµερινές εργασίες και είναι σε θέση να 

προστατεύσει προσωπικά τα περιουσιακά στοιχεία. Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές κατέχουν 

το κλειδί για την καταπολέµηση των αποτυχιών εσωτερικού ελέγχου στις µικρές επιχειρήσεις 

και πρέπει να είναι προσεκτικοί στους ελέγχους για τη µεγιστοποίηση του επιχειρηµατικού 

δυναµικού και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης, λάθους και απώλειας. Πρέπει να 

δηµιουργηθούν κατάλληλα συστήµατα για να αποθαρρύνουν τα λάθη, την απάτη και να 
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εντοπίζουν τα λάθη γρήγορα και, εάν αποτύχει, η διοίκηση µπορεί να λάβει διορθωτικά µέτρα 

για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες.  

 

Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία ενός 

αποτελεσµατικού περιβάλλοντος ελέγχου στις οργανώσεις τους. Αυτό αποτελεί µέρος της 

ευθύνης τους για τη χρήση των πόρων της οργάνωσης. Ανθρώπινοι και υλικοί πόροι 

χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ενώ οι ιδιοκτήτες 

ή οι διαχειριστές εποπτεύουν τους υπαλλήλους προκειµένου να διαφυλάξουν τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης, να αποφύγουν τις σπατάλες και να µειώσουν τους κινδύνους και τις 

απώλειες στο ελάχιστο δυνατό. Η διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι 

συµµορφώνονται µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που έχει δηµιουργήσει η επιχείρηση 

παρέχοντας αποτελεσµατική επικοινωνία σε ολόκληρο τον οργανισµό. Οι µικρές επιχειρήσεις 

είναι οι πιο ευάλωτες στην απάτη επειδή είναι γνωστό ότι έχουν αδύναµους εσωτερικούς 

ελέγχους (Campbell and Hartcher, 2009). 
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Κεφάλαιο 1 : Μηχανισµός εσωτερικού ελέγχου 

 

Αρκετά εµπειρικά έργα έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν τη σηµασία του εσωτερικού 

ελέγχου σε µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό παρέχει ένα νέο θεωρητικό υπόβαθρο για τις µικρές 

επιχειρήσεις. Το 1992, η Επιτροπή Οργανισµών Χορηγιών της Επιτροπής Treadway (COSO) 

εισήγαγε το πρώτο ολοκληρωµένο πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο, µετά από σύσταση της 

Έκθεσης της Εθνικής Επιτροπής για την Παράνοµη Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση το 

1987 (γνωστή ως Επιτροπή Treadway). Έτσι, το πλαίσιο της COSO (1992) χρησιµεύει ως 

πρότυπο για όλες τις οργανώσεις όσον αφορά την παροχή ενός καλού συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Σύµφωνα µε την COSO, ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια διαδικασία που 

πραγµατοποιείται από το διοικητικό συµβούλιο µιας οντότητας, τη διοίκηση και άλλου 

προσωπικού, µε σκοπό να παρέχουν εύλογη βεβαιότητα σχετικά µε την επίτευξη των στόχων. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η καθιέρωση και εποπτεία αποτελεσµατικών συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου είναι ευθύνη της διοίκησης και όχι των ελεγκτών (Changchit et al., 

2001). Εποµένως, το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι η διαδικασία που καθοδηγεί έναν 

οργανισµό µε στόχο τη διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων. να εξασφαλίζει την 

αξιοπιστία των οικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, καθώς και να 

συµµορφώνεται µε τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την επίτευξη 

των οργανωτικών στόχων. Η Frazer (2012) όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως όλες τις πολιτικές 

και τις διαδικασίες που χρησιµοποιεί η διοίκηση για να διασφαλίσει την αξιοπιστία της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, τη συµµόρφωση µε τους νόµους και τους κανονισµούς 

και την αποτελεσµατικότητα των πράξεων. 

 

          Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι για τη µείωση του κινδύνου απάτης. Χωρίς 

εσωτερικούς ελέγχους ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης δεν µπορεί ποτέ να γνωρίζει εάν οι 

πληροφορίες είναι πλήρεις, ακριβείς ή αξιόπιστες. Η υιοθέτηση ενός καλού συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο στις µικρές επιχειρήσεις, καθώς συµβάλλει 

στην προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων και στη µείωση του κινδύνου απάτης. 

Προφανώς, οι µικρές επιχειρήσεις πρέπει να ενδιαφέρονται για τους εσωτερικούς ελέγχους. 

Ως εκ τούτου, οι καλές εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου είναι απαραίτητες, ανεξάρτητα από 

το πόσο µικρή είναι η επιχείρηση, για πολλούς έγκυρους λόγους που περιλαµβάνουν την 

πρόληψη της απάτης, την ανίχνευση υπεξαίρεσης και τα ακριβή οικονοµικά.  
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Ωστόσο, η κατανόηση των εσωτερικών ελέγχων και ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν 

να προστατεύσουν τις µικρές επιχειρήσεις είναι πολύ σηµαντικός (Long, 2009). Οι 

περισσότερες βιβλιογραφίες σχετικά µε τα πλαίσια εσωτερικού ελέγχου έχουν πέντε (5) 

αλληλένδετα στοιχεία, τα οποία είναι το περιβάλλον ελέγχου, η αξιολόγηση των κινδύνων, οι 

δραστηριότητες ελέγχου, οι δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας και 

παρακολούθησης. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι παρόντα και να λειτουργούν 

αποτελεσµατικά για κάθε σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για την επίτευξη των οργανωτικών 

στόχων του. Εντούτοις, αν ο ελεγκτής επιθυµεί να επικαλείται εσωτερικούς ελέγχους, θα 

πρέπει να εξακριβώσει και να αξιολογήσει αυτούς τους ελέγχους και να διενεργήσει δοκιµές 

συµµόρφωσης στις λειτουργίες τους. Η διοίκηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι γίνεται 

κατάλληλος εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος ασχολείται µε την πρόληψη και την έγκαιρη 

ανίχνευση σφαλµάτων και απάτης κατά καιρούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

καθιέρωση και εποπτεία αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου είναι ευθύνη της 

διοίκησης και όχι των ελεγκτών (Changchit et al., 2001).  

 

Εντούτοις, αυτό θα συνεπάγεται τη ρύθµιση των λογιστικών βιβλίων και άλλων 

καθήκοντων των υπαλλήλων µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν εκτελείται 

καθόλου εργασία από την αρχή έως τη σύναψή του από ένα µόνο άτοµο και ότι το έργο κάθε 

εργαζόµενου που ασχολείται µε µια εργασία υπόκειται (Olowookere, 2007). Οι εσωτερικοί 

έλεγχοι θα πρέπει να εφαρµοστούν για να αποτρέψουν ή να µειώσουν τον κίνδυνο αυτών των 

συστηµάτων και η διοίκηση θα πρέπει να έχει επίγνωση αυτών, ώστε να είναι προσεκτικοί σε 

ενδεχόµενες κόκκινες σηµαίες. Ως εκ τούτου, ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια διαδικασία 

ολοκληρωµένων οµάδων δραστηριοτήτων που προέρχονται από κορυφαίο προσωπικό ενός 

οργανισµού και έχουν ρίζες σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού για την επίτευξη 

στόχων (Amudo και Inanga, 2009). 

  

1.1 Στοιχεία εσωτερικού ελέγχου 
 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και της 

Ουαλίας (ICAEW) για τον Εσωτερικό Έλεγχο, τα στοιχεία εσωτερικού ελέγχου που 

υπάρχουν σε πολλές επιχειρήσεις µνηµονεύονται ως “PAPAMOSS” 

'P' Φυσικοί έλεγχοι πάνω σε στοιχεία ενεργητικού 

'Α' αριθµητικοί και λογιστικοί έλεγχοι 
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'P' Έλεγχοι προσωπικού 

'Α' Εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις 

M Έλεγχοι διαχείρισης  

'Ο' Οργανωτικοί έλεγχοι 

'S' ∆ιαχωρισµός των καθηκόντων 

S εποπτικούς ελέγχους 

 

Αναλυτικότερα: 

� Φυσικοί έλεγχοι επί περιουσιακών στοιχείων: Αυτές είναι οι διαδικασίες και 

τα µέτρα που έχουν θεσπιστεί για την εξασφάλιση της σωστής κράτησης επί 

πολύτιµων εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Αποτρέπουν την άνευ αδείας 

πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενός οργανισµού 

θα πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγµή, ιδίως τα πολύτιµα και φορητά 

περιουσιακά στοιχεία όπως τα µετρητά, τα αποθέµατα και τα αυτοκίνητα. Η 

ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία περιορίζεται σε 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και ότι κανένα στοιχείο δεν θα κλαπεί χωρίς 

προειδοποίηση. 

� Αριθµητικοί και λογιστικοί έλεγχοι: Αυτοί οι έλεγχοι, οι οποίοι κυριαρχούν 

στη λειτουργία καταγραφής, εξασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου έχουν εγκριθεί και ότι όλες 

έχουν καταγραφεί και υποβληθεί σε σωστή και ακριβή καταγραφή και 

επεξεργασία. Πρέπει να υπάρχει σύστηµα ελέγχου της αριθµητικής ακρίβειας 

των λογαριασµών που τηρούνται σε σχέση µε τις συναλλαγές π.χ. την 

εξακρίβωση των υπολοίπων, την επαλήθευση της ακρίβειας όλων των 

καταχωρίσεων κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης περιόδου, την κατάρτιση 

λογαριασµών ελέγχου των πιστωτών και των οφειλετών κλπ. Το παράδειγµα 

αυτό περιλαµβάνει επίσης τον έλεγχο της αριθµητικής και της ακρίβειας των 

υπολογισµών και τη διατήρηση και τον έλεγχο των συνολικών ελέγχων. 

� Έλεγχοι προσωπικού: Όσο καλά σχεδιάζεται ένα σύστηµα, η αποδοτική και 

αποτελεσµατική λειτουργία του εξαρτάται από τους φορείς εκµετάλλευσης. 

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να υπάρχουν έλεγχοι ώστε το προσωπικό να έχει 

ικανότητες ανάλογες µε τις ευθύνες του. Αυτοί οι έλεγχοι, γνωστοί ως έλεγχοι 
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προσωπικού, παρέχουν ένα πλαίσιο για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής 

διαδικασίας επιλογής και κατάρτισης του προσωπικού. Πρέπει να υπάρχει 

σύστηµα προεπιλογής ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένα ικανό προσωπικό 

κατανέµεται σε ένα συγκεκριµένο καθήκον και έχει επαρκή κίνητρα ώστε να 

εξασφαλίζει την αποτελεσµατική εκτέλεση του καθήκοντός του µε απόλυτη 

ακεραιότητα. 

� Εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις: Αυτοί είναι αυτοί οι έλεγχοι, οι οποίοι 

προσδιορίζουν τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την έγκριση των 

συναλλαγών και τα όρια αυτής της εξουσίας. Όλες οι συναλλαγές θα πρέπει να 

εγκρίνονται από αρµόδιους υπαλλήλους πριν από την οικονοµική δέσµευση 

του οργανισµού. Η εξουσία αυτή πρέπει να διευκρινίζεται γραπτώς και να 

καθορίζεται σαφώς το όριο αρµοδιότητας ή ευθύνης. 

� ∆ιαχειριστικοί έλεγχοι:  

Πρόκειται για ελέγχους που εκτελούνται χαρακτηριστικά από την ανώτατη 

διοίκηση σε περιοδική βάση έναντι καθηµερινής βάσης. Συµπεριλαµβάνονται, 

ενδεχοµένως,περιοδικές αναθεωρήσεις των λογαριασµών διαχείρισης και 

σύγκριση αυτών µε τους προϋπολογισµούς και άλλες ειδικές αξιολογήσεις. 

Είναι ευθύνη της διοίκησης να ελέγχει την καθηµερινή λειτουργία των 

υποθέσεων του οργανισµού και αυτό θα περιλαµβάνει ελέγχους εποπτών, 

λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου, αναθεώρηση των λογαριασµών διαχείρισης 

και σύγκριση πραγµατικών αποτελεσµάτων µε τον προϋπολογισµό και άλλες 

διαδικασίες επανεξέτασης. 

� Οργανωτικοί έλεγχοι: Αυτοί είναι οι έλεγχοι, οι κανόνες, οι κανονισµοί και οι 

διαδικασίες που καθορίζουν το οργανωτικό σχέδιο ή τη δοµή, καθορίζουν τους 

ρόλους και κατανέµουν τις ευθύνες και να προσδιοριστούν οι γραµµές 

αναφοράς για όλες τις πτυχές των επιχειρήσεων.  

Οι ευθύνες πρέπει να κατανέµονται στο προσωπικό σύµφωνα µε την πείρα και 

την επάρκεια και η γραµµή αναφοράς πρέπει να αναφέρεται σαφώς. 

� ∆ιαχωρισµός καθηκόντων: Είναι αυτοί οι έλεγχοι που εξασφαλίζουν ότι τα 

ξεχωριστά άτοµα ή οµάδες ατόµων εκτελούν τις κύριες λειτουργίες µιας 

οργάνωσης αδειοδότησης, εκτελεστικής εξουσίας, επιµέλειας και καταγραφής. 

Πιστεύεται ότι ο διαχωρισµός αυτών των κρίσιµων καθηκόντων θα 

ελαχιστοποιήσει τον εγγενή κίνδυνο απάτης ή σφαλµάτων και θα αυξήσει το 

στοιχείο του ελέγχου εντός του συστήµατος. Αυτό είναι να διασφαλιστεί ότι 
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κανένας δεν είναι υπεύθυνος για όλες τις πτυχές µιας συναλλαγής. Με άλλα 

λόγια, η δουλειά πρέπει να διευθετείται κατά τρόπο ώστε το έργο ενός ατόµου 

να είναι συµπληρωµατικό προς το έργο ενός άλλου ή να ελέγχεται ανεξάρτητα 

από άλλο πρόσωπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η απάτη και το σφάλµα ή να 

µεγιστοποιείται η έγκαιρη ανίχνευση. Η συµµετοχή περισσότερων ατόµων 

µειώνει τον κίνδυνο τυχαίων σφαλµάτων και σκόπιµης απάτης. 

� Εποπτικοί έλεγχοι: Πρόκειται για ελέγχους των καθηµερινών δραστηριοτήτων 

του οργανισµού, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι η εργασία του λιγότερο έµπειρου 

προσωπικού, ελέγχεται από ανεξάρτητο, πιο ηλικιωµένο και έµπειρο 

προσωπικό. Αυτό είναι µέρος του εσωτερικού ελέγχου. Ο ελεγκτής θα πρέπει 

να έχει πλήρη γνώση της εργασίας. 

 

 

1.2 Οφέλη από τους εσωτερικούς ελέγχους 
 

        Υπάρχουν πολλά οφέλη που απορρέουν από τους καλούς εσωτερικούς ελέγχους. 

Ορισµένα από αυτά τα οφέλη όπως επισηµαίνονται από τους Campbell και Hartcher (2009) 

περιλαµβάνουν: 

1. Καλή επικοινωνία: Η καλή τεκµηρίωση όχι µόνο αποστέλλει το µήνυµά σας, αλλά 

και δηµιουργεί µια εικόνα της κουλτούρας και των διαδικασιών που έχουν 

δηµιουργηθεί για να εξασφαλιστεί ότι η επιχείρηση πλήρη τους στόχους της. 

2. Εκπαίδευση: Η ύπαρξη εσωτερικών ελέγχων βοηθά τους νέους υπαλλήλους να 

µάθουν τον σωστό τρόπο να κάνουν τη δουλειά τους και τις σωστές διαδικασίες που 

απαιτούνται για την εκπλήρωση ενός έργου. 

3. Μείωση σφαλµάτων: Οι καλές και σαφείς διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 

ελαχιστοποιούν τα λάθη και εξοικονοµούν χρόνο και χρήµα. Βοηθούν στη 

διασφάλιση της σωστής επιχειρηµατικής πληροφόρησης και ότι το προσωπικό είναι 

υπεύθυνο για τις ενέργειές του. Για παράδειγµα, το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει 

πώς να ελέγχει τη δική του δουλειά για να εξασφαλίσει ότι είναι ακριβές. 

4. Προστασία και αδειοδότηση: Οι εσωτερικοί έλεγχοι παρέχουν άνεση στο προσωπικό 

που έχει προστασία, εάν έχει ενεργήσει κατά τον τρόπο που προδιαγράφεται από τους 

εσωτερικούς ελέγχους και εντός των ορίων έγκρισης. 



- 14 - 

 

5. Αντιλήψεις ανίχνευσης: Η ύπαρξη εσωτερικών ελέγχων λειτουργεί αποτρεπτικά για 

όσους θεωρούν την απάτη, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανίχνευσης. 

 

1.3 Το εµπλεκόµενο προσωπικό και οι αντίστοιχοι ρόλοι 
 

           Ο οργανισµός µας αναθέτει στους διευθυντές του τη διασφάλιση της εφαρµογής του 

εσωτερικού ελέγχου µέσω των υφιστάµενων καναλιών διαχείρισης γραµµής. ∆εν υπάρχει 

συγκεκριµένη υπηρεσία υπεύθυνη για τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων εκ µέρους των 

διευθυντών και των διαχειριστών. Ως εκ τούτου, ο εσωτερικός έλεγχος είναι ευθύνη όλων 

των διαχειριστών του οργανισµού. Έτσι, οι διαχειριστές σε όλα τα επίπεδα υποχρεούνται να 

προωθούν, να καθιστούν προσιτό και να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε την εσωτερική 

πολιτική, τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραµµές, αφενός, και τους κανονισµούς που 

ισχύουν για τη δραστηριότητά τους, αφετέρου. 

Σε αυτό το ρόλο, οι διαχειριστές υποστηρίζονται από τους διαφορετικούς συµβούλους 

των κεντρικών γραφείων, για παράδειγµα: 

 Ο έλεγχος λογαριασµών για την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών (Μονάδα 

Λογαριασµών Κεντρικών Γραφείων και Προγραµµάτων) 

 Ο δηµοσιονοµικός έλεγχος για τη δηµοσιονοµική διαχείριση (µονάδα 

δηµοσιονοµικού ελέγχου του κεντρικού γραφείου και συντονιστές υπηρεσιών υποστήριξης 

προγραµµάτων). 

Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου δεν είναι 

σηµαντική µόνο σε οικονοµικό και λογιστικό επίπεδο. Είναι και θα παραµείνει ζωτικής 

σηµασίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού. Κατά συνέπεια, όλοι πρέπει να έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για να δηµιουργήσουν, να εργαστούν και να 

παρακολουθήσουν αυτή τη δραστηριότητα στο δικό τους επίπεδο και σε σχέση µε τους 

στόχους που τους έχουν ανατεθεί. Είναι απαραίτητο ο εσωτερικός έλεγχος να θεωρείται 

επιχειρηµατικός τοµέας όλων. Η εφαρµογή από τους διαχειριστές ειδικών µέτρων ελέγχου 

και επαλήθευσης για τις δραστηριότητες που εποπτεύουν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

διαχειριστικής ευθύνης για τον εσωτερικό έλεγχο. Κάθε τµήµα ή οργανισµός καταρτίζει το 

δικό του εσωτερικό πρόγραµµα για τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων και ελέγχων. Τέλος, οι 

εσωτερικοί έλεγχοι, οι οποίοι εποπτεύονται από την Επιτροπή Ελέγχου που υποβάλλονται 
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στην Οµοσπονδιακή Εκτελεστική ∆ιεύθυνση, είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο οργανισµός 

αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Οι έλεγχοι 

προγραµµατίζονται σε ένα ετήσιο σχέδιο βασισµένο στην εκτίµηση κινδύνου, αλλά µπορούν 

επίσης να οργανωθούν ως απάντηση σε µια προειδοποίηση. 

1.4 Εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου 
 

         Ο εσωτερικός έλεγχος ισχύει για όλες τις διαστάσεις του οργανισµού, όπως : 

 η διακυβέρνηση ·  

 η διοίκηση. 

 τα συστήµατα εφοδιαστικής και πληροφόρησης ·  

 η χρηµατοδότηση. 

 η συγκέντρωση κεφαλαίων και επικοινωνία. 

οι  εξωτερικές σχέσεις ,τέλος·  

οι  τεχνικές εµπειρογνωµοσύνη και οι επιχειρησιακές δραστηριότητες. 

Όποια και αν είναι η περιοχή, η αποτελεσµατικότητα και η αποτελεσµατικότητα µιας 

δραστηριότητας εξαρτώνται από την ύπαρξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος και µιας σειράς 

συνθηκών: 

 Η ύπαρξη στρατηγικών και πολιτικών που καθορίζουν την πορεία µιας 

δραστηριότητας 

και καθορίζουν τις προσεγγίσεις που πρέπει να χρησιµοποιηθούν ·  

 Η διατύπωση σαφών και ρεαλιστικών στόχων. 

 Ανθρώπινοι, οικονοµικοί και τεχνικοί πόροι προσαρµοσµένοι σε αυτούς τους 

στόχους. 

 Σύστηµα διεύθυνσης και πληροφοριών. 

 Σαφής οργάνωση των ευθυνών και των ρόλων. 

 Μέθοδοι και διαδικασίες. 
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 Χωρίς να ξεχνάµε τη διοικητική εποπτεία του συνόλου και την διεξαγωγή 

επαληθεύσεων. 

Το περιβάλλον και οι προϋποθέσεις αυτές αποτελούν επίσης κριτήρια αξιολόγησης 

των επιπέδων αποτελεσµατικότητας και αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Κεφάλαιο 2 :∆ιαχείριση κερδών 

 

2.1 Ορισµός 

          

                  Κατά την γνώµη των Healy & Wahlen διατυπώθηκε ένας ορισµός για το 

φαινόµενο της διαχείρισης κερδών. 

« Η διαχείριση κερδών είναι το φαινόµενο κατά το οποίο τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης 

χρησιµοποιούν την κρίση τους κατά την απεικόνιση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και 

διαµορφώνουν τις συναλλαγές µε τέτοιο τρόπο ώστε να αλλοιώσουν τα αποτελέσµατα. Αυτό 

γίνεται για δύο κυρίως λόγους: α) για την παραπλάνηση όσων έχουν συµφέροντα από την 

εταιρεία που βασίζονται στην χρηµατοοικονοµική της επίδοση και β) για να αποσπάσουν τα 

συµφωνηθέντα βάσει συµβολαίων αποτελέσµατα που βασίζονται στις δηµοσιοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις.»  

Καθώς όµως δεν υπάρχει κάποιος γενικά και σε παγκόσµια κλίµακα αποδεχτός ορισµός του 

φαινοµένου της διαχείρισης των κερδών θα χρησιµοποιήσουµε και κάποιους εναλλακτικούς. 

Οι συγκεκριµένοι ορισµοί µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις οµάδες ανάλογα µε τις 

µεθόδους που ακολουθούνται και τα κίνητρα που τις «επιβάλλουν». Έτσι λοιπόν υπάρχει η 

ευεργετική (άσπρη) διαχείριση κερδών η οποία ενισχύει τη διαφάνεια της λογιστικής 

απεικόνισης, ο «γκρι» χειρισµός ο οποίος βρίσκεται µέσα στα όρια των λογιστικών κανόνων 

και της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία και χρησιµοποιείται είτε για καιροσκοπικούς λόγους 

είτε για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας. Τέλος υπάρχει και η ολέθρια (µαύρη) 

διαχείριση κερδών η οποία περιλαµβάνει τη σκόπιµη παραπλάνηση των χρηστών και την 

απάτη. Οι ορισµοί για κάθε µία από τις παραπάνω οµάδες έχουν ως εξής: 

Άσπρη: «∆ιαχείριση κερδών είναι να εκµεταλλεύεται κανείς την πληθώρα επιλογών των 

λογιστικών χειρισµών προκειµένου η διοίκηση να φανερώσει τις προσδοκίες σχετικά µε τις 

µελλοντικές ταµειακές ροές της επιχείρησης»  

Γκρι: «∆ιαχείριση κερδών είναι η επιλογή ενός λογιστικού χειρισµού ο οποίος είτε θα 

µεγιστοποιήσει την ωφέλεια µόνο της ανώτατης διοίκησης είτε θα είναι οικονοµικά 

αποτελεσµατικός»  

Μαύρη: «∆ιαχείριση κερδών είναι η πρακτική να χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι ώστε 

να επιτευχθεί η αλλοίωση των αποτελεσµάτων, η σκόπιµη παραπλάνηση των χρηστών και να 

µειωθεί η διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων »  
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Η ∆ιαχείριση κερδών περιλαµβάνει όλο το φάσµα από τη λεγόµενη συντηρητική λογιστική 

έως την απάτη. Το κίνητρο της διοίκησης είναι αυτό που καθορίζει σε ποιο σηµείο 

τοποθετούνται οι ενέργειες µια επιχείρησης. 

 

Conservative 

Accounting 

Moderate 

Accounting  

Aggressive 

Accounting  

Fraud  

2.2 Γιατί τα κέρδη µια επιχείρησης είναι τόσο σηµαντικά ώστε να αποτελούν 

αντικείµενο διαχείρισης;  
 

        Η λογιστική πληροφόρηση κατέχει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

και αποτελεί την «ακτινογραφία» της κάθε επιχείρησης οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Τα 

κέρδη µιας εταιρείας είναι σηµαντικά εξαιτίας αυτής της πληροφόρησης που περιέχουν.  

        Η λογιστική είναι σηµαντική διότι διαδραµατίζει ένα διπλό ρόλο. Ο πρώτος είναι αυτός 

της πληροφόρησης και προκύπτει από την ανάγκη και την απαίτηση των επενδυτών για 

πληροφορίες έτσι ώστε να προβλέψουν τις µελλοντικές ταµειακές ροές και να αξιολογήσουν 

τον κίνδυνο στον οποίο πρόκειται να εκτεθούν. Οι επενδυτές βασίζονται για την άντληση της 

απαραίτητης πληροφόρησης στα δηµοσιευµένα κέρδη. Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει πολύ 

σηµαντική σχέση ανάµεσα στα δηµοσιευµένα κέρδη και στην τιµή της µετοχής µιας 

εταιρείας. Μάλιστα αυτή η σχέση είναι πιο ισχυρή και πιο στενά συνδεδεµένη από ότι άλλα 

λογιστικά και χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα όπως π.χ. οι πωλήσεις και οι ταµιακές ροές. 

        Ο δεύτερος σηµαντικός ρόλος της λογιστικής είναι αυτός της «διαχείρισης» και 

προκύπτει από το διαχωρισµό µεταξύ της ιδιοκτησίας και διοίκησης µιας εταιρείας. Οι 

managers, οι οποίοι διοικούν µια εταιρεία ,συνήθως δρουν και ενεργούν µε απώτερο σκοπό 

το δικό τους όφελος και έρχονται συχνά σε σύγκρουση µε τους µετόχους οι οποίοι είναι και 

οι ιδιοκτήτες, καθώς υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα. Οι µέτοχοι λοιπόν αναζητούν τη 

λογιστική πληροφόρηση έτσι ώστε να ελέγχουν τους managers και να παρέχουν τα 

απαραίτητα κίνητρα ώστε τα συµφέροντα και των δύο πλευρών να συµβαδίζουν. Έτσι, µια 

σηµαντική λειτουργία της λογιστικής είναι να περιορίσει τους managers ώστε να δρουν προς 

το συµφέρον των µετόχων. 

 

 

2.3 Τύποι διαχείρισης κερδών  
 

        Υπάρχουν δύο τύποι διαχείρισης κερδών. Ο πρώτος τύπος είναι η διαχείριση κερδών για 

να παρουσιαστεί η εικόνα της ενισχυµένης απόδοσης και αποδοτικότητας και ο δεύτερος 

είναι η καιροσκοπική ή ευκαιριακή διαχείριση κερδών, όπως για παράδειγµα ,όταν η 

διοίκηση παρουσιάζει τα κέρδη ευκαιριακά και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεγιστοποιήσει την 

ωφελιµότητά της. 

        Υπάρχουν αρκετές έρευνες που αποδεικνύουν την ύπαρξη και των δύο τύπων 

διαχείρισης κερδών.  
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        Σύµφωνα µε τους Burgstahler και Dichev (1997), οι managers ασκούν και εµπλέκονται 

συχνά σε διαδικασίες ευκαιριακής διαχείρισης κερδών προκειµένου να αποφύγουν να 

παρουσιάσουν ζηµίες ή πτώση των κερδών.  

        Ενώ οι Siregar και Utama το 2008 βρήκαν αποτελέσµατα που αποδεικνύουν ισχυρή 

ύπαρξη διαχείρισης κερδών για λόγους αποδοτικότητας. 

 

2.4 Συνθήκες που ευνοούν την διαχείριση κερδών  

 

        Όσο ισχυρά και αν είναι τα κίνητρα τα οποία αναλύθηκαν προηγουµένως, υπάρχουν και 

κάποιες συνθήκες οι οποίες όταν υφίστανται µέσα σε ένα εταιρικό περιβάλλον ευνοούν την 

ανάπτυξη του φαινοµένου της δηµιουργικής λογιστικής. Αποτελεί ευθύνη της κάθε εταιρείας 

να διασφαλίσει ότι έχει ενεργοποιήσει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας ώστε να 

περιοριστεί το φαινόµενο.  

 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται κάποιες από αυτές τις συνθήκες: 
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2.5 Μέθοδοι διαχείρισης κερδών  

 

        Το πώς διαχειρίζεται κάποιος τα κέρδη σε µια εταιρεία είναι παράγοντας πολλών 

µεταβλητών, συνθηκών και καθορίζεται κυρίως από το λόγο για τον οποίο θέλει να 

αλλοιώσει τις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο διαδεδοµένοι τρόποι είναι:  

•   Η επιλογή ενός συγκεκριµένου λογιστικού χειρισµού από µια ευρεία γκάµα χειρισµών 

σύµφωνων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για την αποτύπωση κάποιων γεγονότων. Όπως 

για παράδειγµα η επιλογή της µεθόδου LIFO έναντι της FIFO για τη αποτίµηση των 

αποθεµάτων, η επιλογή της σταθερής, φθίνουσας ή της αύξουσας µεθόδου για την απόσβεση 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων, η επιλογή µιας από τις µεθόδους για την αναγνώριση 

των εσόδων.  

 

•   Μία ακόµη σηµαντική µέθοδος για να «µαγειρέψει κάποιος τα βιβλία» απορρέει από το 

γεγονός ότι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) αλλά και τα αντίστοιχα αµερικάνικα (US 

GAAP) σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν να γίνουν προβλέψεις και εκτιµήσεις για µελλοντικά 
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γεγονότα και µεγέθη. Ως αποτέλεσµα τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης κάνουν τις 

προβλέψεις τους ανάλογα µε το πώς επιθυµούν να διαµορφωθούν τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα στο παρόν. Τέτοιου είδους απαιτούµενες προβλέψεις είναι η εκτίµηση της 

αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων στο µέλλον, οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 

κ.α.  

 

•   Οι αποφάσεις σχετικά µε την πραγµατική παραγωγή και τις διάφορες επενδύσεις που θα 

αναληφθούν, µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τα κέρδη µιας εταιρείας στο τέλος της 

οικονοµικής χρήσης. Ένα αρµόδιο διευθυντικό στέλεχος µπορεί να µειώσει τα έξοδα για 

έρευνα και ανάπτυξη, τα έξοδα για marketing ή τα έξοδα πωλήσεων. Με αυτό τον τρόπο 

πετυχαίνει την αύξηση των κερδών και κατά συνέπεια τη λήψη του αντίστοιχου bonus, µε 

όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την εταιρεία. Επιπλέον όσον αφορά 

στις επενδύσεις, οι managers αναλαµβάνουν εκείνες οι οποίες αυξάνουν συγκεκριµένους 

αριθµοδείκτες και καλυτερεύουν άµεσα τη χρηµατοοικονοµική θέση µιας εταιρείας, 

απορρίπτοντας αυτές που θα αποφέρουν θετικές χρηµατοροές µακροπρόθεσµα.  

 

•   Ένας εξίσου διαδεδοµένος τρόπος είναι η διαµόρφωση διαφόρων συναλλαγών µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό λογιστικό αποτέλεσµα. Παραδείγµατα τέτοιων 

πρακτικών είναι ο σχεδιασµός και η δηµιουργία συγχωνεύσεων προκειµένου να επιτευχθούν 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ή η διενέργεια συναλλαγών µε άµεσα σχετιζόµενα τρίτα 

µέρη.  

 

•   Η διαχείριση του χρόνου στον οποίο θα γίνει µια πώληση ή µια αγορά µπορεί επίσης να 

επηρεάσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα µιας επιχείρησης. Το συγκεκριµένο φαινόµενο έχει 

να κάνει µε το χρόνο που αναγνωρίζεται το έσοδο σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ.  

 

 

Οι εταιρείες όµως ακολουθούν διαφορετικές µεθοδολογίες προκειµένου να παραποιήσουν τα 

έσοδα τους. Τέτοια «τεχνάσµατα» είναι τα εξής:  

 

1. Η άµεση καταγραφή στις πωλήσεις των προϊόντων που έχουν δικαίωµα επιστροφής 

από τον πελάτη. Κάτι τέτοιο παραβιάζει την αρχή αναγνώρισης εσόδων καθώς αν το 

προϊόν τελικά επιστραφεί δεν υπάρχει πώληση.  

2. «Channel stuffing». Σε πολλές περιπτώσεις µια εταιρεία προκειµένου να δείξει 

ενισχυµένες πωλήσεις για µια περίοδο, προσφέρει εκτεταµένες εκπτώσεις ώστε οι 

πελάτες να αγοράσουν τα προϊόντα νωρίτερα. 

3. «Bill-and-Hold». Αυτού του είδους οι πωλήσεις είναι απλώς εικονικές συναλλαγές. 

Πρόκειται για µια απλή καταγραφή του παραστατικού χωρίς να υφίσταται η φυσική 

συναλλαγή.  

4. Η τέταρτη πρακτική που ακολουθείται είναι αυτή της πρόωρης αναγνώρισης του 

εσόδου. Το έσοδο αναγνωρίζεται πριν γίνει η φυσική συναλλαγή µε τον πελάτη, 

αναγνωρίζεται δηλαδή προκαταβολικά πριν το προϊόν καταλήξει στην κατοχή του 

πελάτη.  
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2.6 Γεγονότα που ευνοούν την διαχείριση κερδών  
 

Έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις που 

δίνουν ισχυρά κίνητρα στις εταιρείες να διαχειριστούν τα κέρδη τους, µε απώτερο σκοπό να 

επηρεάσουν την τιµή της µετοχής τους και τη γενικότερη βελτίωση της εικόνα τους, έτσι 

ώστε να αποκοµίσουν περισσότερα οφέλη από την κάθε επενδυτική στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί.  

Αυτές οι τρεις καταστάσεις είναι οι εξής:  

1. Όταν πρέπει να ανταποκριθούν σε συγκεκριµένους στόχους ή να τους ξεπεράσουν 

Τα λογιστικά νούµερα δεν µπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συµπεράσµατα αν δεν 

συγκριθούν µε κάτι αντίστοιχο ή µε κάποιο πρότυπο αναφοράς. Έτσι λοιπόν οι εταιρείες 

έχουν ισχυρό κίνητρο να «µαγειρέψουν» τα βιβλία τους προκειµένου να ανταποκριθούν σε 

αυτά τα πρότυπα αναφοράς, στις προσδοκίες και στις προβλέψεις των διαφόρων επενδυτών 

και άλλων οµάδων συµφερόντων.  

2. Όταν πρόκειται να προβούν σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  

Μια επιχείρηση, για να αντλήσει κεφάλαια από το χρηµατιστήριο θα πρέπει να παρουσιάζει 

κέρδη και ανοδική τάση στα έσοδα και τα καθαρά κέρδη της διαχρονικά. Για το λόγο αυτό, 

άλλωστε, και η διοίκηση της καταφεύγει συχνά στη χρήση πρακτικών λογιστικής διαχείρισης 

για την προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων.  

3. Όταν πρόκειται να προβούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές  

Στις περιπτώσεις που οι εταιρείες πρόκειται να προβούν σε στρατηγικές κινήσεις όπως 

αυτή της συγχώνευσης ή και της εξαγοράς διαφόρων επιχειρήσεων, η χρήση µεθόδων 

δηµιουργικής λογιστικής αποβλέπει κυρίως στην αύξηση των κερδών και της 

γενικότερης καλυτέρευσης της εικόνας των οικονοµικών µονάδων, µε σκοπό φυσικά 

την απόκτηση περισσότερων κεφαλαίων από τη συγχώνευση ή την εξαγορά 

αντίστοιχα.   

 

2.7  Tα µεγάλα σκάνδαλα και οι επιπτώσεις 

 

        Το σκάνδαλο της Enron αποτέλεσε το µεγαλύτερο φιάσκο του αιώνα.          Μετά 

ακολούθησαν και άλλα σκάνδαλα µε πολύ σηµαντικές επιπτώσεις. Εταιρείες όπως η 

WorldCom, η Adelphia, η Tyco άρχισαν να πέφτουν σαν ντόµινο κατηγορούµενες ή 

θεωρούµενες υπεύθυνες για εφαρµογή πρακτικών λογιστικής διαχείρισης των οικονοµικών 

τους καταστάσεων. Ο κοινός παρονοµαστής των µεγάλων σκανδάλων του αιώνα ήταν οι 

πρακτικές διαχείρισης κερδών µε τις οποίες οι εταιρείες διατύπωναν εσφαλµένα τα κέρδη 

τους και παρουσίαζαν παραπλανητικές λογιστικές πληροφορίες. Πρακτικές που 

τροφοδοτήθηκαν από την απληστία των εταιρειών και δυστυχώς οδήγησαν στην κατάρρευση 

πολλών εταιρειών. 
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2.7.1 Τα µεγαλύτερα σκάνδαλα του 21ου Αιώνα  
 

Στην διάρκεια της ιστορίας έχουν καταγραφεί πολλά σκάνδαλα και απάτες.           

 

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) περιγράφονται κάποια από αυτά που έλαβαν χώρα κατά 

την τριετία 2001-2003 και που έρχονται να προστεθούν σε αυτά τα Enron και WorldCom. 
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Πινακας 2:Τα µεγαλυτερα σκανδαλα του 21
ου

 αιωνα 
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Κεφάλαιο 3 :Ανασκόπηση των εµπειρικών µελετών 

 

        Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου είναι ένα επίκαιρο ζήτηµα µετά από παγκόσµια δόλια 

οικονοµική αναφορά και αποτυχίες των επιχειρήσεων τόσο στις ανεπτυγµένες όσο και στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. O Long (2009) διεξήγαγε µελέτη για τους εσωτερικούς ελέγχους στις 

Μικρές Επιχειρήσεις και διαπίστωσε ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι έχουν την 

αποτελεσµατικότητα της µείωσης του Κινδύνου της Απάτης και της προώθησης της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων της επιχείρησης. ο έργο ανέπτυξε ένα εννοιολογικό µοντέλο 

για την αξιολόγηση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου σε έργα του δηµόσιου τοµέα. 

   Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αξιολόγησης ήταν ότι ορισµένα από τα στοιχεία ελέγχου 

των αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου λείπουν στα έργα, γεγονός που, κατά 

συνέπεια, καθιστά τις δοµές εσωτερικού ελέγχου αναποτελεσµατικές. Επίσης, µια µελέτη που 

πραγµατοποίησε ο Eko και ο Hariyanto (2011) σχετικά µε τη σχέση µεταξύ του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, του εσωτερικού ελέγχου και της δέσµευσης της οργάνωσης µε τη 

χρηστή διακυβέρνηση. Η µελέτη θεωρούσε την τοπική κυβέρνηση της επαρχίας της 

Κεντρικής Ιάβας στην Ινδονησία. ∆ιεξήχθησαν ερωτηµατολόγια σε 35 συνοικίες. Η έρευνα 

έδειξε ότι ο εσωτερικός έλεγχος είχε θετική σχέση µε τη  σωστή χρησή διακυβέρνηση. 

        Στο έργο του Ozigbo και του Orife (2011) σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και την 

πρόληψη της απάτης στις επιχειρηµατικές οργανώσεις της Νιγηρίας, που πραγµατοποιήθηκαν 

σε ορισµένες επιλεγµένες επιχειρήσεις της Warri Metropoli. Ανακαλύφθηκε ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος έχει µια σηµαντική σχέση µε την πρόληψη της απάτης. Αυτός, λοιπόν, καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι ο εσωτερικός έλεγχος ήταν µια απαραίτητη διασφάλιση, η οποία 

εξασφαλίζει στους απουσιάζοντες ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ότι το ταµείο τους 

χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά. Συνιστάται, µεταξύ άλλων, να διατηρούνται ανά πάσα 

στιγµή τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία, τα όρια αδειοδότησης και έγκρισης των θέσεων 

εργασίας και τα κεφάλαια πρέπει να ρυθµίζονται και να κοινοποιούνται σε όλες τις 

ενδιαφερόµενες οµάδες συµφερόντων. Σε στενή σχέση µε την παρούσα µελέτη, ο Frazer 

(2012) διεξήγαγε µια µελέτη σχετικά µε τις επιπτώσεις του εσωτερικού ελέγχου στις 

λειτουργικές δραστηριότητες σε µικρά εστιατόρια στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να προσδιοριστούν οι αντιλήψεις των διαχειριστών των 

εστιατορίων σχετικά µε τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου της προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων, τον διαχωρισµό των καθηκόντων και την επαλήθευση των συναλλαγών. 
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      Η µελέτη αποκάλυψε στατιστικά σηµαντικές σχέσεις που συνδέουν τις αντιλήψεις των 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου σε εστιατόρια µε καθέναν από τους τρεις προγνωστικούς 

παράγοντες: την προστασία των περιουσιακών στοιχείων, τον διαχωρισµό καθηκόντων και 

την επαλήθευση των συναλλαγών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πλειοψηφία της οµάδας 

µελέτης αντιλήφθηκε ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των εστιατορίων είναι ανεπαρκές 

σε σύγκριση µε το µοντέλο COSO. Οι Uket και Udoayang (2012) εξέτασαν τον αντίκτυπο 

του σχεδιασµού εσωτερικού ελέγχου στην ικανότητα των τραπεζών να διερευνούν την απάτη 

του προσωπικού, τον τρόπο ζωής και την ανίχνευση απάτης στη Νιγηρία. Τα στοιχεία 

συλλέχθηκαν από δεκατρείς (13) τράπεζες της Νιγηρίας χρησιµοποιώντας ένα 

ερωτηµατολόγιο Four Point Likert Scale και αναλύσεις χρησιµοποιώντας ποσοστά και 

ποσοστά. Για την εξέταση των υποθέσεων χρησιµοποιήθηκαν πολλαπλές παλινδροµήσεις.  

Η µελέτη αποκάλυψε ότι ο σχεδιασµός του εσωτερικού ελέγχου επηρεάζει τη στάση του 

προσωπικού απέναντι στην απάτη και ένας ισχυρός µηχανισµός εσωτερικού ελέγχου 

αποτρέπει την απάτη του προσωπικού ενώ ένας ασθενής µηχανισµός εσωτερικού ελέγχου 

εκθέτει το σύστηµα σε απάτες και δηµιουργεί ευκαιρίες για το προσωπικό να διαπράξει 

απάτη. Επίσης, η µελέτη έδειξε ότι οι περισσότερες τράπεζες της Νιγηρίας δεν δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο ζωής των µελών του προσωπικού τους και τα περισσότερα 

µέλη του προσωπικού ήταν της άποψης ότι ο αποτελεσµατικός και αποτελεσµατικός 

σχεδιασµός εσωτερικού ελέγχου θα µπορούσε να εντοπίσει τα προγράµµατα απάτης των 

εργαζοµένων στον τραπεζικό τοµέα. Η µελέτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι απαιτείται 

αποτελεσµατικό και αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου για να σταµατήσει η 

κατάθλιψη στον τραπεζικό τοµέα. 

 

3.1 Σχέση µεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και της απόδοσης των µικρών 

επιχειρήσεων 

    

        Αυτή είναι η κύρια πτυχή της διαχείρισης µιας οργάνωσης, διότι επηρεάζει τη συνείδηση 

ελέγχου των ανθρώπων της. Είναι το θεµέλιο για όλα τα άλλα στοιχεία του εσωτερικού 

ελέγχου. Αν και είναι το θεµέλιο για τα υπόλοιπα στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου και της 

δοµής (Sudsomboon and Ussahawanitchakit, 2009). Το περιβάλλον ελέγχου συµβάλλει στη 

µείωση των επιπέδων δόλιων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της οργανωτικής λειτουργίας και 

επίσης η ποιότητα του συστήµατος εσωτερικών ελέγχων µιας οντότητας εξαρτάται από τη 
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λειτουργία και την ποιότητα του περιβάλλοντος ελέγχου τους (Amudo and Inanga, 2009). Ως 

εκ τούτου, η εξασφάλιση κατάλληλου περιβάλλοντος ελέγχου για τις µικρές επιχειρήσεις 

είναι πολύ σηµαντική για την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους. 

Οι Sudsomboon και Ussahawanitchakit (2009) θεωρούσαν κίνδυνο ως διαδικασία 

προσδιορισµού και ανάλυσης των σχετικών µε τη διαχείριση κινδύνων για την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων, η οποία θα παρουσιάζεται µε τρόπο δίκαιο σύµφωνα µε τη γενικά 

αποδεκτή λογιστική αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, η διοίκηση πρέπει να καθορίσει 

προσεκτικά το επίπεδο κινδύνου και να προσπαθήσει να διατηρήσει αυτόν τον κίνδυνο σε 

καθορισµένα επίπεδα. Ως εκ τούτου, οι µικρές επιχειρήσεις πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά 

το επίπεδο κινδύνου που αντιµετωπίζουν προκειµένου να αναλάβουν τις απαραίτητες 

ενέργειες για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

3.2 Επιχειρηµατική αποτίµηση 
 

Πολλαπλές πολιτικές και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου επηρεάζουν το µεγαλύτερο µέρος 

κάθε πτυχής µιας επιχείρησης. Ενώ η ποιότητα κάθε εσωτερικού ελέγχου µπορεί να παράγει 

τα δικά του θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα, το συνδυασµένο τελικό προϊόν τους 

διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στον προσδιορισµό της συνολικής αξίας µιας επιχείρησης. Ο 

λόγος για αυτό είναι ότι η αποτίµηση των επιχειρήσεων δεν είναι απλώς µια σειρά 

ποσοτικών, σκληρών υπολογισµών. Το µελλοντικό δυναµικό είναι ένα σηµαντικό µέρος της 

εκτίµησης των επιχειρήσεων, και αυτό είναι ως επί το πλείστον µια ποιοτική αξιολόγηση. Οι 

συνδυασµένες επιπτώσεις της ποιότητας των εσωτερικών ελέγχων βοηθούν τους αξιολογητές 

να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης, την αποτελεσµατικότητα της 

διαδικασίας και την ικανότητα διαχείρισης της επιχείρησης. 

 

3.3 Έλεγχοι απάτης 
 

        Η ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων απάτης επηρεάζει άµεσα την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων. Ενώ οι ισχυροί έλεγχοι µπορούν να λειτουργήσουν ως αποτρεπτικό µέσο και 

ως εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση σε περίπτωση απάτης, οι αδύναµοι εσωτερικοί 

έλεγχοι είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το 2012 η Ένωση Εγκεκριµένων 

Εξεταστών Απάτης ανέφερε ότι µια τυπική επιχείρηση χάνει περίπου το 5% απάτη. Το 
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αποτέλεσµα µπορεί να είναι ακόµη µεγαλύτερο για µια µικρή επιχείρηση, λέει ο James P. 

Martin διευθύνων σύµβουλος της Cendrowski Corporate Advisors LLC.  

3.4 Εταιρικός  Πολιτισµός 
 

    Η συνδυασµένη επίδραση της ποιότητας των εσωτερικών ελέγχων, του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και του τρόπου µε τον οποίο η διοίκηση αλληλεπιδρά µε τους υπαλλήλους 

µπορεί να καθορίσει τις συνολικές επιπτώσεις που έχουν οι εσωτερικοί έλεγχοι στην 

επιχείρηση. Ο Jan A. Pfister από τη σχολή διαχείρισης Lancaster λέει ότι ένας 

περιβαλλοντικός παράγοντας - όπως µια γενική ανοχή για την κατάχρηση των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας - επηρεάζει την εταιρική κουλτούρα. Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης 

και η οµάδα διαχείρισης έχουν την εξουσία να κλείσουν την εταιρική κουλτούρα στις 

περιβαλλοντικές επιρροές. Ο Pfister αναφέρεται σε αυτό ως "διαχείριση του τόνου από την 

κορυφή" και λέει ότι οι ισχυροί εσωτερικοί έλεγχοι µετατρέπονται σε ισχυρές αξίες της 

εταιρείας. Η καλύτερη διαχείριση είναι η επικοινωνία και η καθοδήγηση µέσω 

παραδείγµατος, τόσο πιο πιθανό είναι οι εργαζόµενοι να υιοθετήσουν εταιρικές αξίες και να 

µιµηθούν τη συµπεριφορά της διοίκησης. 
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Κεφάλαιο 4 : Λογιστική διαχείριση κερδών 

 

        Οι λογαριασµοί των δεδουλευµένων αποτελούν στοιχεία των λογιστικών κερδών οι 

οποίοι δεν έχουν άµεση συνέπεια στα µετρητά σε µια συγκεκριµένη περίοδο αναφοράς, 

επειδή µερικές φορές οι ταµειακές ροές δεν συµβαίνουν ταυτόχρονα µε τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. Οι διαχειριστές συνήθως χρησιµοποιούν την διακριτική τους ευχέρεια όσον 

αφορά τις λογιστικές πάνω σε λογαριασµούς δεδουλευµένων , όπως παραδείγµατος χάριν 

στην εκτίµηση των αναµενόµενων ζωών και της υπολλειµµατικής αξίας των 

µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων, των αναβαλλόµενων φόρων, των ζηµιών από 

επισφαλείς απαιτήσεις, την επιλογή της µεθόδου αποτίµησης αποθεµάτων, και του τρόπου 

υπολογισµού της απόσβεσης (Healy and Wahlen, 1999).  

   Η χρήση των δεδουλευµένων ποσών για προσωρινή αύξηση ή µείωση των κερδών είναι 

ένας καλά τεκµηριωµένος µηχανισµός για τη διαχείριση των κερδών µέσω της οποίας οι 

επιχειρήσεις επιτυγχάνουν ορισµένα κίνητρα αγοράς και συµβατικά κίνητρα (Dechowet al. 

1995).Μετά τα πρόσφατα οικονοµικά σκάνδαλα, η εµπιστοσύνη των επενδυτών στο σύστηµα 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης εξασθενεί και η κερδοφόρα ποιότητα αναδεικνύεται ως 

ένας σηµαντικός παράγοντας για τον προσδιορισµό της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των 

αναφερόµενων στοιχείων. Κατά συνέπεια, ο προσδιορισµός της ποιότητας των λογιστικών 

πληροφοριών και των αποτελεσµάτων τους είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών, των 

διαχειριστών, των νοµοθετών και των συντακτών προτύπων. Τα ενδιαφερόµενα µέρη, ως η 

σηµαντικότερη οµάδα χρηστών οικονοµικών πληροφοριών, επιδιώκουν τα ενδιαφέροντά 

τους για την πληροφόρηση σχετικά µε το κέρδος.  

Το λογιστικό κέρδος είναι ένα σηµάδι που προκαλεί την αλλαγή των πεποιθήσεων και της 

συµπεριφοράς των επενδυτών. Η ποιότητα του κέρδους στη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση µπορεί να επηρεάσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών στις χρηµατοπιστωτικές 

αγορές. Μερικοί από τους σηµαντικούς παράγοντες που επηρέασαν την ποιότητα των 

αποδοχών µπορούσαν να επισηµανθούν ως πολλαπλές µέθοδοι λογιστικής, έλλειψη 

εκτιµήσεων και πρόβλεψης, λειτουργική εξουσία των διαχειριστών και κερδίζοντας 

επηρεασµό από τις αρχές αναφοράς και τη διακριτικότητα των διευθυντών. Ο όρος 

αποδοτικότητας αναφέρεται στην ικανότητα των διαχειριστών να χρησιµοποιούν προαιρετικά 
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στοιχεία για τη µέτρηση και την αναφορά των κερδών. Τα προαιρετικά στοιχεία µπορούν να 

περιλαµβάνουν την επιλογή των λογιστικών αρχών ή προτύπων και τη χρήση των 

εκτιµήσεων και του χρονοδιαγράµµατος των συναλλαγών για τον εντοπισµό ασυνήθιστων 

στοιχείων στο κέρδος. 

Ένας κίνδυνος στη συνήθη γλώσσα ορίζεται ως ο κίνδυνος συµβαίνει λόγω αβεβαιότητας 

σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα και υψηλότερης αβεβαιότητας, θα είναι υψηλότερος ο 

κίνδυνος. Γενικά, προκύπτουν δύο προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό του κινδύνου στους 

οικονοµικούς πόρους. Η πρώτη άποψη ορίζει τον κίνδυνο ως κάθε πιθανή διακύµανση των 

οικονοµικών επιδόσεων στο µέλλον. Η δεύτερη άποψη ορίζει τον κίνδυνο ως αρνητικές 

πιθανές διακυµάνσεις των οικονοµικών επιδόσεων στο µέλλον. Επιπλέον, σήµερα η πρώτη 

άποψη είναι πιο αποδεκτή. ∆εδοµένου ότι όλοι οι επενδυτές στοχεύουν στην επίτευξη 

µέγιστης αποτελεσµατικότητας, εκφράζεται επίσης η έννοια του κινδύνου. Στην 

πραγµατικότητα, ο κίνδυνος και η αποδοτικότητα είναι δύο βασικοί παράγοντες της λήψης 

αποφάσεων στις επενδύσεις, έτσι ώστε η µέγιστη αποτελεσµατικότητα λόγω του ελάχιστου 

κινδύνου να αποτελεί επαρκές κριτήριο για µια επένδυση (ibid). 

 

4.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες ποιότητας εσωτερικού ελέγχου 
 

        Προηγούµενες µελέτες εξέτασαν τους καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας του 

εσωτερικού ελέγχου στις ακόλουθες τρεις διαστάσεις. Πρώτον, από τη σκοπιά των εταιρικών 

χαρακτηριστικών, πολλές µελέτες έχουν διερευνήσει τις επιπτώσεις της πολυπλοκότητας και 

του πεδίου των λειτουργιών, της οργανωτικής αλλαγής, των πόρων εσωτερικού ελέγχου και 

του κινδύνου λογιστικής εφαρµογής στις αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου (π.χ. Doyle et al., 

2007 , Ashbaugh-Skaife et al., 2007 , Lin και Rao, 2009 , Tian et al., 2010 , Rice and Weber, 

2012). Όλοι διαπιστώνουν ότι σε σχέση µε τους µη δηµοσιοποιητές, οι επιχειρήσεις που 

αποκαλύπτουν αδυναµίες εσωτερικού ελέγχου έχουν πιο πολύπλοκες λειτουργίες, πρόσφατες 

οργανωτικές αλλαγές, µεγαλύτερο λογιστικό κίνδυνο και λιγότερους διαθέσιµους πόρους για 

εσωτερικό έλεγχο. 

        ∆εύτερον, από την άποψη των χαρακτηριστικών της ανώτατης διοίκησης, οι Li et al. 

(2010) εξετάζουν την επίδραση των επαγγελµατικών προσόντων των CFO σε αδυναµίες 

εσωτερικού ελέγχου και αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις που αποκαλύπτουν αδυναµίες 

εσωτερικού ελέγχου έχουν CFO µε µικρότερη εξειδίκευση. Τρίτον, από τη σκοπιά των 



- 30 - 

 

µηχανισµών διακυβέρνησης, Krishnan, 2005 , Naiker και Sharma, 2009 , Hoitash et al., 2009 

αναλύουν τις επιπτώσεις των χαρακτηριστικών ελεγκτική επιτροπή σχετικά µε τις αδυναµίες 

του εσωτερικού ελέγχου και να βρει ότι ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου και ελεγκτικές 

επιτροπές µε οικονοµικές γνώσεις είναι σηµαντικά λιγότερο πιθανό να συσχετιστεί µε τις 

επιπτώσεις των αδυναµιών του εσωτερικού ελέγχου. 

 Οι Masli κ.ά. (2010) τεκµηριώνει ότι η εφαρµογή της τεχνολογίας ελέγχου 

εσωτερικού ελέγχου συνδέεται µε τη µικρότερη πιθανότητα αδυναµιών υλικού εσωτερικού 

ελέγχου. Lin et αϊ. (2011)εξετάζει τη σχέση µεταξύ των γνωστοποιήσεων υλικών αδυναµιών 

και της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και παρατηρεί ότι οι γνωστοποιήσεις υλικών 

αδυναµιών συνδέονται αρνητικά µε την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Gong et αϊ. (2013) 

υποστηρίζουν ότι για τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο που εδρεύουν σε 

αδύναµες χώρες για την προστασία των επενδυτών, οι εταιρείες των οποίων οι διαχειριστές 

ελέγχουν τις επιχειρήσεις τους και έχουν δικαιώµατα ψήφου που υπερβαίνουν τα δικαιώµατα 

ταµειακών ροών είναι πιθανότερο να αναφέρουν λανθασµένα τις αδυναµίες εσωτερικού 

ελέγχου από άλλες επιχειρήσεις. Balsam et αϊ. (2014) εξετάζει τη σχέση µεταξύ κινήτρων 

κεφαλαιακής επάρκειας και σηµαντικών αδυναµιών και αποδεικνύει ότι η πιθανότητα 

δηµοσιοποίησης σηµαντικών αδυναµιών µειώνεται µε αυξήσεις στα κίνητρα συµµετοχής. 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, Guo et al. (2016) παρέχουν εµπειρικές αποδείξεις 

ότι οι φιλικές προς το προσωπικό πρακτικές µειώνουν σηµαντικά την αναποτελεσµατικότητα 

του εσωτερικού ελέγχου.Συνοπτικά, αν και οι προηγούµενες µελέτες εξέτασαν τους 

καθοριστικούς παράγοντες του εσωτερικού ελέγχου από διαφορετικές προοπτικές, καµία 

µελέτη δεν έχει διερευνήσει την επίδραση των εργαζοµένων. Αναγνωρίζοντας την αυξηµένη 

σηµασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για τον αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο, εστιάζουµε 

στους ICE και εξετάζουµε τις επιπτώσεις των ICE στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

 

 

4.2. Πρόβληµα πρακτόρευσης εργαζοµένων 
 

Προηγούµενες µελέτες απέδειξαν ότι οι εργαζόµενοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στις εταιρικές δραστηριότητες. Για παράδειγµα, ο Edmans (2011) αναλύει τη σχέση µεταξύ 

ικανοποίησης των εργαζοµένων και µακροπρόθεσµων αποδόσεων µετοχών και αποδεικνύει 

ότι η ικανοποίηση των εργαζοµένων συσχετίζεται θετικά µε τις αποδόσεις των µετόχων. Bae 

et αϊ. (2011) διερευνά τη δοµή του εταιρικού κεφαλαίου από την άποψη των σχέσεων µιας 
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επιχείρησης µε τους υπαλλήλους της και διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν 

τους υπαλλήλους τους διατηρούν αρκετά χαµηλά ποσοστά χρέους. Οι Wu και Liu (2009) 

εξετάζουν την επίδραση της ποιότητας των εργαζοµένων στις δραστηριότητες Ε & Α µε τη 

χρήση ειδικών δεδοµένων από ιδιωτικές εταιρείες στην Κίνα και αποδεικνύουν ότι η 

ποιότητα των εργαζοµένων έχει θετική επίδραση στις δραστηριότητες Ε & Α. Χουάνγκ και 

Λι (2014)να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ εργαζοµένων και επενδύσεων χρησιµοποιώντας 

ειδικά στοιχεία από κατασκευαστικές εταιρείες στην Κίνα και να διαπιστώσει ότι ο αριθµός 

των εργαζοµένων συνδέεται θετικά µε υπερβολικές επενδύσεις όταν οι επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν δυσµενείς επενδυτικές ευκαιρίες. 

Ωστόσο, η ύπαρξη του προβλήµατος των υπαλλήλων του προσωπικού µειώνει τις 

θετικές επιπτώσεις των εργαζοµένων. Προηγούµενες µελέτες εξέτασαν τον τρόπο µείωσης 

του προβλήµατος της υπηρεσίας των εργαζοµένων µέσω µηχανισµών παροχής κινήτρων, 

όπως η αποζηµίωση, τα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών και η ιδιοκτησία. Για 

παράδειγµα, οι Chen κ.ά. (2015) ισχυρίζονται ότι τα κίνητρα αποζηµίωσης των εργαζοµένων 

έχουν σηµαντικά θετικό αντίκτυπο στην αύξηση των κερδών. Chang et αϊ. (2015) παρέχουν 

εµπειρικές ενδείξεις για το θετικό αποτέλεσµα των µη εκτελεστικών δικαιωµάτων 

προαίρεσης αγοράς µετοχών για την εταιρική καινοτοµία. Οι Bova et al., 2015a , Bova et al., 

2015b καταδεικνύουν ότι η ιδιοκτησία των εργαζοµένων συνδέεται θετικά µε την εθελοντική 

αποκάλυψη και συνδέεται αρνητικά µε τον κίνδυνο.  

Οι Kim και Ouimet (2014) να διαπιστώσει ότι τα µικρά σχέδια ιδιοκτησίας µετοχών 

των εργαζοµένων αυξάνουν την εταιρική παραγωγικότητα, αλλά το αποτέλεσµα είναι 

ασθενέστερο όταν υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι για να µετριάσουν την ελεύθερη 

οδήγηση. Από όσο γνωρίζουµε, δεν υπάρχει έρευνα που να εξετάζει την επίδραση της 

παρακολούθησης στο πρόβληµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Ως εκ τούτου, εστιάζουµε 

στους ICEs και διερευνάµε την επίδραση της παρακολούθησης στη σχέση µεταξύ των ICEs 

και της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου, γεγονός που συµβάλλει στην κάλυψη του 

χάσµατος στη βιβλιογραφία σχετικά µε το πρόβληµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

 

4.3 Ποιότητα ICE και ποιότητα εσωτερικού ελέγχου 
 

Στην τυποποίηση της θεωρίας εισροών-διεργασιών-εξόδου, ο Gladstein (1984) τονίζει 

ότι η σύνθεση των οµάδων, η δοµή των οµάδων, οι διαθέσιµοι πόροι και η οργανωτική δοµή 

είναι οι τέσσερις βασικοί καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσµατικότητας της οµάδας. Ως 
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µέρος της οµαδικής σύνθεσης, οι ιδιότητες των εργαζοµένων, όπως ο αριθµός, ο βαθµός 

εκπαίδευσης και η απασχόληση των εργαζοµένων, αποκτούν τεράστια σηµασία. Με βάση τη 

θεωρία εισροών-διεργασίας-εξόδου, εστιάζουµε στις οµάδες ICE και υποστηρίζουµε ότι η 

ποιότητα ICE θα µπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

τόσο άµεσα όσο και έµµεσα/. Από τη µία πλευρά, οι Ge και McVay (2005)δείχνουν ότι η 

έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού αποτελεί κοινή αιτία της αναποτελεσµατικότητας του 

εσωτερικού ελέγχου. Έτσι, οι ICE υψηλής ποιότητας είναι πιο πιθανό να εκπληρώσουν τις 

ευθύνες τους για τον κατάλληλο σχεδιασµό και εφαρµογή πολιτικών και διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες αυξάνουν άµεσα την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Από την άλλη πλευρά, η ποιότητα του ICE επηρεάζει έµµεσα την ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου µέσω των διαδικασιών εργασίας. Αναλάβετε τη δουλειά σας ως 

παράδειγµα: οι ICEs µε µακρόχρονη απασχόληση είναι πιο εξοικειωµένοι µε την εταιρική 

κουλτούρα και τις εσωτερικές µορφές επικοινωνίας και αυτό βελτιώνει την 

αποτελεσµατικότητα της επικοινωνιακής διαδικασίας .Επιπλέον, η αποτελεσµατικότητα της 

επικοινωνίας είναι ζωτικής σηµασίας για την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς οι 

βασικές συνιστώσες του έργου εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνουν την επικοινωνία µε 

κορυφαία στελέχη για τη δηµιουργία και βελτίωση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, 

επικοινωνία µε τους υπαλλήλους για την παρακολούθηση των τακτικών δραστηριοτήτων 

ελέγχου και επικοινωνία µε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές βοήθεια. 

Ως εκ τούτου, οι ICE µε µακροχρόνια απασχόληση θα µπορούσαν έµµεσα να 

αυξήσουν την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα της 

επικοινωνίας. Με βάση την παραπάνω συζήτηση, χρησιµοποιούµε τον αριθµό, την 

εκπαίδευση και τη δουλειά των ICE ως πληρεξουσίων για την ποιότητα ICE και καθορίζουµε 

την πρώτη µας υπόθεση ως εξής.Η ποιότητα του ICE έχει θετική επίδραση στην ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου.Τα προβλήµατα του οργανισµού υπάρχουν όχι µόνο µεταξύ µετόχων και 

ανώτατων διευθυντικών στελεχών, αλλά και µεταξύ ανώτατων στελεχών και εργαζοµένων ( 

Weber, 1947 , Holmstrom και Milgrom, 1994 ). Οι εργαζόµενοι συνήθως προτιµούν τον 

ελεύθερο χρόνο και έχουν κίνητρο να αποφύγουν ( Jensen and Meckling, 1976 ), γεγονός που 

µετριάζει το θετικό αποτέλεσµα της ποιότητας των εργαζοµένων. Θα µπορούσε η 

παρακολούθηση να µετριάσει το πρόβληµα της υπηρεσίας των υπαλλήλων και να βελτιώσει 

τη θετική επίδραση της ποιότητας ICE στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου; Για να 

εξετάσουµε αυτό το ερευνητικό ερώτηµα, εξετάζουµε την επίδραση τριών διαφορετικών 

µηχανισµών παρακολούθησης (δηλ. Την εφαρµογή του CSOX, των θεσµικών επενδυτών και 
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της διαχειριστικής προσοχής) στη σχέση µεταξύ ποιότητας ICE και ποιότητας εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

 

 

4.4 Εφαρµογή του CSOX 
 

Οι εκθέσεις αυτοελέγχου εσωτερικού ελέγχου που αποκαλύφθηκαν οικειοθελώς από 

εισηγµένες εταιρείες πριν από την εφαρµογή του CSOX στερούνται ουσίας(Tian et al., 2010), 

καθώς είναι δύσκολο για τους ρυθµιστικούς φορείς να διεξάγουν αποτελεσµατική 

παρακολούθηση του εσωτερικού ελέγχου χωρίς σαφείς κατευθυντήριες γραµµές. Η χαλαρή 

παρακολούθηση στην περίοδο πριν από το CSOX αυξάνει τη δυνατότητα αποφυγής του ICE 

και µειώνει το θετικό αποτέλεσµα της ποιότητας ICE στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

Αντίθετα, δεδοµένου ότι η εφαρµογή των εισηγµένων εταιρειών CSOX απαιτείται να 

εκδίδει εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και ελέγχου σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του CSOX, η παρακολούθηση αυτή βελτιώνει το θετικό αποτέλεσµα της 

ποιότητας ICE µέσω των ακόλουθων δύο καναλιών.  

Πρώτον, η εφαρµογή του CSOX αυξάνει τον φόρτο εργασίας των ICEs.                    

Οι λεπτοµερείς απαιτήσεις στο CSOX µειώνουν την αυθαιρεσία της αυτοαξιολόγησης του 

εσωτερικού ελέγχου, αναγκάζοντας τους ICEs να εργαστούν σκληρότερα και να 

ανακουφίσουν το πρόβληµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του CSOX, οι ICE θα πρέπει να "αποκτήσουν επαρκή κατάλληλα αποδεικτικά 

στοιχεία για να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και της εφαρµογής 

του εσωτερικού ελέγχου µέσω ποικίλων προσεγγίσεων, συµπεριλαµβανοµένης έρευνας, 

έρευνας, συζήτησης, και συγκριτική ανάλυση. " 

∆εύτερον, η εφαρµογή του CSOX ενισχύει την εξωτερική παρακολούθηση του 

εσωτερικού ελέγχου. Το CSOX παρέχει σαφείς οδηγίες για τους ρυθµιστές και τους 

εξωτερικούς ελεγκτές και βελτιώνει την ικανότητά τους να παρακολουθούν τον εσωτερικό 

έλεγχο. Η ενισχυµένη εξωτερική παρακολούθηση µειώνει τη δυνατότητα αποφυγής του ICE 

και βελτιώνει το θετικό αποτέλεσµα της ποιότητας ICE στην ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου. Η θετική επίδραση της ποιότητας ICE στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι 

πιο έντονη στην περίοδο µετά το CSOX. 
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4.4.1 Ο λογιστικός έλεγχος από ορκωτό λογιστή ως περιορισµός στη 

χειραγώγηση κερδών  
 

Εάν τα λογιστικά πρότυπα και οι κρατικοί έλεγχοι δεν καταφέρουν να εξαλείψουν τη 

χειραγώγηση κερδών και αυτή είναι όσο εκτεταµένη όσο πολλοί πιστεύουν, τότε οι ορκωτοί 

λογιστές θα πρέπει να αντιµετωπίσουν προσπάθειες αλλοίωσης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Οι Nelson και λοιποί (2002) έχουν αµφισβητήσει αρκετούς ορκωτούς λογιστές 

σε µία από τις µεγάλες ελεγκτικές (big 5) ως προς την εµπειρία τους µε προσπάθειες 

χειραγώγησης κερδών. Αρκετοί συγγραφείς έχουν ερευνήσει τη σχέση µεταξύ των 

χαρακτηριστικών του ελέγχου από ορκωτό λογιστή και της χειραγώγησης κερδών από τους 

πελάτες του. Η παρουσία µιας αποτελεσµατικής επιτροπής ορκωτών λογιστών έχει βρεθεί σε 

πολλές µελέτες απάτης από εταιρείες (Beasley και λοιποί, 1999, Brennan and McGrath 2007), 

(Farber 2005), (Persons 2005). Ειδικότερα µία λιγότερο ανεξάρτητη επιτροπή ελεγκτών είναι 

λιγότερο αποτελεσµατική στο να αποτρέψει την χειραγώγηση των εταιρικών αποτελεσµάτων. 

Οι Beasley, Carcello, Hermanson, & Lapides (2000) το διαπίστωσαν σε τρείς ευαίσθητες 

οµάδες βιοµηχανιών των ΗΠΑ: τεχνολογικές εταιρίες, επιχειρήσεις υγείας και οικονοµικών 

υπηρεσιών. Οι Crutcley, Jensen και Marshall (2007) βρήκαν ότι λίγοι εξωτερικοί συνεργάτες 

στις ελεγκτικές επιτροπές αυξάνουν τις πιθανότητες λογιστικού σκανδάλου στις 97 εταιρίες 

που ερευνήθηκαν από τον SEC. Ο Farber (2005) βρήκε ότι σε 87 εταιρίες µε απάτη υπήρχαν 

ελάχιστες συναντήσεις της ελεγκτικής επιτροπής, και ελάχιστοι ειδικοί περί των οικονοµικών 

µετείχαν. Ο Persons (2005) βρήκε ότι οι πιθανότητες απάτης σε 111 συνδυασµένες εταιρίες 

µε απάτη και όχι  λιγότερες όταν η ελεγκτική επιτροπή έχει µία µακρά θητεία, όταν η 

επιτροπή συγκροτείται αποκλειστικά από ανεξάρτητους ελεγκτές και όταν έχει µικρότερο 

αριθµό άλλων διαχειριστών. Τέλος οι Brennan και McGrath (2007) βρήκαν ότι µία αδύνατη 

ελεγκτική επιτροπή εµπλεκόταν σε 14 απάτες που ερεύνησαν.  

Η µόνη φωνή µε αµφιβολίες ήταν του Beasley (1996) ο οποίος εξέτασε την ύπαρξη ή 

όχι ελεγκτικής επιτροπής. Βρήκε δεν επηρεάζεται σηµαντικά η πιθανότητα πλαστής 

οικονοµικής δήλωσης. Όµως η µελέτη του είναι πολύ παλαιότερη των άλλων και σε πολύ 

βασικό επίπεδο στην προσέγγιση. Συνολικά τα πειστήρια σαφώς υποδηλώνουν ότι η 

παρουσία µιας 79 αποτελεσµατικής ελεγκτικής επιτροπής (βλ. µακρύτερη θητεία, 
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ανεξαρτησία, µε λιγότερες επιβαρύνσεις, συγκροτηµένη µε ειδικούς περί την οικονοµία και 

τακτικές συναντήσεις) µειώνει η πιθανότητα µεγάλου λογιστικού σκανδάλου. 

4.5 Παρακολούθηση των θεσµικών επενδυτών 
 

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι οι θεσµικοί επενδυτές επηρεάζουν την 

εταιρική διακυβέρνηση µε δύο τρόπους. Πρώτον, ψηφίζοντας µε τα πόδια τους: Οι θεσµικοί 

επενδυτές µπορούν να εκφράσουν έµµεσα τη στάση τους αγοράζοντας ή πωλώντας µετοχές. 

∆εύτερον, ψηφίζοντας µε τα χέρια τους: Οι θεσµικοί επενδυτές µπορούν να χρησιµεύσουν ως 

ενεργά παρατηρητήρια και να επηρεάσουν την εταιρική διακυβέρνηση µέσω των 

δικαιωµάτων ψήφου τους. Οι θεσµικοί επενδυτές µε µεγάλες µετοχικές θέσεις έχουν 

µεγαλύτερα κίνητρα για να διαδραµατίσουν ρόλο παρακολούθησης, επειδή τα οφέλη που 

αποκοµίζουν από τις δραστηριότητες παρακολούθησης τους είναι πιθανότερο να υπερβούν το 

κόστος παρακολούθησης ( Shleifer and Vishny, 1986). Επιπλέον, οι µεγάλες θέσεις 

ιδιοκτησίας επιτρέπουν στους θεσµικούς επενδυτές να ασκούν µεγαλύτερη επιρροή στην 

εταιρική διακυβέρνηση, γεγονός που τους ενθαρρύνει να ενεργούν ως ενεργά µόνιτορ και όχι 

ως ελεύθεροι αναβάτες. Καθώς ο εσωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την εταιρική 

διακυβέρνηση, οι θεσµικοί επενδυτές έχουν κίνητρο να παρακολουθούν την ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου, ειδικά όταν έχουν µεγάλες θέσεις ιδιοκτησίας. Η παρακολούθηση των 

θεσµικών επενδυτών εµποδίζει την αποφυγή των ICE και αυξάνει τη θετική επίδραση της 

ποιότητας ICE στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. Αυτό οδηγεί στην τρίτη µας υπόθεση. 

Η θετική επίδραση της ποιότητας του ICE στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι πιο 

έντονη µεταξύ των επιχειρήσεων µε υψηλότερη θεσµική ιδιοκτησία. 

4.6 ∆ιαχειριστική προσοχή στον εσωτερικό έλεγχο 

  
       Ο τόνος που καθορίζεται από την ανώτατη διοίκηση είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη 

λειτουργία ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ( COSO, 2013 ). Η υψηλή διοικητική 

προσοχή στον εσωτερικό έλεγχο θα µπορούσε να ανακουφίσει το πρόβληµα της υπηρεσίας 

µεταξύ κορυφαίων στελεχών και εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, όταν οι ανώτεροι διευθυντές 

αποδίδουν µεγάλη σηµασία στον εσωτερικό έλεγχο, θα αφιερώσουν περισσότερη προσπάθεια 

στην παρακολούθηση ICE, η οποία µειώνει τη δυνατότητα αποφυγής του ICE και αυξάνει τη 

θετική επίδραση της ποιότητας ICE. Αντίθετα, όταν οι ανώτατοι διευθυντές δίνουν λίγη 

προσοχή στον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση ICE, οι ICEs θα είναι διατεθειµένοι 

να κάνουν περισσότερη αναψυχή, γεγονός που µειώνει περαιτέρω τη θετική επίδραση της 
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ποιότητας ICE. Η θετική επίδραση της ποιότητας ICE στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου 

είναι πιο έντονη όταν οι ανώτατοι διευθυντές αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στον 

εσωτερικό έλεγχο. 

Κεφάλαιο 5 :Κίνδυνοι 
 

5.1 Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 
 

Ο στόχος της διαχείρισης κινδύνων τ είναι να ελαχιστοποιήσει τις επιβλαβείς 

επιδράσεις από τις µεταβολές στις χρηµατοπιστωτικές αγορές στα κέρδη και την καθαρή 

θέση του Οµίλου. Η πολιτική διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων βασίζεται στις 

βασικές αρχές χρηµατοδότησης που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι 

εργασίες χρηµατοδότησης είναι υπεύθυνες για την καθηµερινή διαχείριση κινδύνων εντός 

των ορίων που καθορίζονται από το συµβούλιο. 

 

5.2 Κίνδυνοι συναλλάγµατος 
 

Οι συναλλαγµατικοί κίνδυνοι οφείλονται σε εισαγωγές και εξαγωγές σε ξένο νόµισµα, 

στη χρηµατοδότηση ξένων θυγατρικών και σε µετοχές σε ξένο νόµισµα.  

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που ενυπάρχει στις ταµειακές 

ροές, διατηρώντας τα έσοδα και τις ταµειακές ροές σε συνάλλαγµα στο ίδιο νόµισµα και 

συνδυάζοντάς τα ταυτόχρονα στο µέτρο του δυνατού. Εάν η αντιστοίχιση δεν είναι δυνατή, 

ένα µέρος της ανοικτής θέσης µπορεί να αντισταθµιστεί. 

Η θέση κινδύνου συναλλάγµατος σε ξένο νόµισµα µπορεί να αντισταθµιστεί εάν η 

αξία του µετρητή υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ. Οι θέσεις άνω των 2 εκατ. Ευρώ 

αντισταθµίζονται κατά 50-110%. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος για το καθαρό µεταφραστικό 

άνοιγµα µπορεί να αντισταθµιστεί κατά 25-75%. Τα µέσα που χρησιµοποιούνται στην 

αντιστάθµιση περιλαµβάνουν προθεσµιακές συµβάσεις και επιλογές απλής 

βανίλιας. Εξωτικές επιλογές απαγορεύονται. Ο δείκτης αντιστάθµισης υπολογίζεται µε βάση 

τις τρέχουσες οικονοµικές τάσεις και τις προβλεπόµενες προοπτικές νοµισµάτων καθώς και 

τη λειτουργικότητα της αγοράς αντιστάθµισης σε κάθε νόµισµα. Σε έκτακτες συνθήκες 

αγοράς, η εταιρεία µπορεί να αποκλίνει από τις παραπάνω οδηγίες. 
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Τα ποσά των νοµισµάτων στους λογαριασµούς επιταγών πρέπει να διατηρούνται όσο 

το δυνατόν µικρότερα, χωρίς να διαταράσσονται οι συναλλαγές πληρωµών. Το ποσό των 

συναλλαγµατικών στοιχείων ενεργητικού δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα τοις εκατό του 

συνόλου του ισολογισµού. 

5.3 Κίνδυνοι επιτοκίων 
 

Οι κίνδυνοι επιτοκίων για τον Όµιλο προέρχονται κυρίως από χρεωστικούς τόκους. Ο 

σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίων είναι η µείωση της επίδρασης των κινήσεων 

των επιτοκίων της αγοράς στις ταµειακές ροές χρηµατοδότησης. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα 

προστασίας περιλαµβάνουν συµφωνίες προθεσµιακών επιτοκίων και συµβόλαια µελλοντικής 

εκπλήρωσης επιτοκίων, συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και συµφωνίες συµφερόντων. 

 

5.4 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας είναι να εξασφαλιστεί επαρκής 

χρηµατοδότηση σε όλες τις περιπτώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για 

πράξεις πληρωµής δύο εβδοµάδων θα διατηρηθούν ως buffer για τη ρευστότητα των πράξεων 

πληρωµής. 

Ο Όµιλος στοχεύει στη διασφάλιση της διαθεσιµότητας και της ευελιξίας της 

χρηµατοδότησης σε όλες τις περιστάσεις µε διάφορες χρηµατοδοτικές συµφωνίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των επαρκών πιστωτικών ορίων και µε τη συνεργασία µε διάφορα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

 

5.5 Πιστωτικοί κίνδυνοι 
 

Ο στόχος της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η ελαχιστοποίηση των 

ζηµιών που προκαλούνται από το άλλο µέρος που παραµελεί τις υποχρεώσεις του. Ο Όµιλος 

θα διαχειρίζεται τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του 

πελάτη και θα ασκεί ενεργό είσπραξη απαιτήσεων. 

5.6 Επιχειρησιακοί Κίνδυνοι 
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Οι λειτουργικοί κίνδυνοι συνίστανται σε κινδύνους πωλήσεων, επιχειρήσεων, 

προσωπικού, πληροφορικής, ασφάλειας και συµφωνίας, σε κινδύνους που σχετίζονται µε τις 

εσωτερικές διαδικασίες και συστήµατα, καθώς και σε νοµικούς κινδύνους. 

Ο Όµιλος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τους λειτουργικούς κινδύνους των 

δραστηριοτήτων του, επιδιώκοντας την ισορροπηµένη διάρθρωση των εσόδων και δαπανών 

των επιχειρήσεων όσο το δυνατόν περισσότερο και αναπτύσσοντας συνεχώς τις δικές του 

λειτουργίες και συστήµατα. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση των εσόδων, ο Όµιλος επιδιώκει ένα ισορροπηµένο 

χαρτοφυλάκιο πελατών έτσι ώστε το ποσοστό των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του 

Οµίλου που προέρχονται από µεµονωµένους πελάτες και βιοµηχανίες να µην είναι πολύ 

µεγάλο. 

Όσον αφορά τη δοµή των δαπανών, ο Όµιλος επιδιώκει µια ευέλικτη διάρθρωση των 

δαπανών, ώστε οι δαπάνες να είναι σύµφωνες µε τις εποχιακές διακυµάνσεις των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Ο Όµιλος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους της συµφωνίας, 

εναρµονίζοντας τις συµφωνίες καθώς και τις διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης των 

συµφωνιών. 

Ο Όµιλος αναπτύσσει συνεχώς τις βασικές του διαδικασίες και πληροφοριακά 

συστήµατα για να µπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες του ανταγωνιστικά τώρα και στο 

µέλλον. 

Στόχος του Οµίλου είναι να αναπτύσσει συνεχώς τις δυνατότητες του Οµίλου και του 

προσωπικού να βελτιώνουν το δικό τους περιβάλλον λειτουργίας και να προβλέπουν 

αλλαγές, αναπτύσσοντας διαδικασίες, συστήµατα, εργαλεία και προσωπικό µε πολλά 

διαφορετικά µέσα. Οι τακτικές έρευνες ικανοποίησης του προσωπικού, οι αξιολογήσεις των 

εποπτικών αρχών µαζί µε τις αξιολογήσεις των βασικών στελεχών, επιτρέπουν την πρόβλεψη 

και την ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων για τον άνθρωπο. 

 

5.7 Κίνδυνοι ασφάλειας πληροφοριών 
 

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί σταθερό µέρος της διασφάλισης και της 

ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Ασφάλεια πληροφοριών και πολιτική 
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ασφάλειας πληροφοριών είναι ευθύνη του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και της 

Οµάδας ∆ιαχείρισης Οµίλου. Αποφασίζουν σχετικά µε την κοινή πολιτική ασφάλειας 

πληροφοριών της Οµάδας. Το τµήµα πληροφορικής είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, την 

εποπτεία της υλοποίησης και τη διατήρηση της γνώσης για την ασφάλεια των 

πληροφοριών. Τελικά, κάθε διαχειριστής και χρήστης των συστηµάτων πληροφοριών και των 

δικτύων πληροφοριών είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της ασφάλειας των 

πληροφοριών. Το τµήµα πληροφορικής είναι υπεύθυνο για την προστασία των συστηµάτων 

πληροφοριών και για τις πληροφορίες που περιλαµβάνουν. 

Το θεµέλιο της εφαρµογής της ασφάλειας των πληροφοριών είναι η πολιτική 

ασφάλειας πληροφοριών που έχει θεσπίσει ο Όµιλος. Η πολιτική είναι διαθέσιµη για όλους 

τους εργαζόµενους και τους χρήστες συστηµάτων πληροφορικής. Οι στόχοι, οι ευθύνες και οι 

µέθοδοι υλοποίησης της ασφάλειας των πληροφοριών του Οµίλου και των θυγατρικών του 

καθορίζονται στην πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών. 

Σκοπός του έργου ασφάλειας των πληροφοριών είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια των 

λειτουργιών του Οµίλου και η αδιάλειπτη λειτουργία των χειροκίνητων και αυτόµατων 

πληροφοριακών συστηµάτων που είναι σηµαντικά για τις επιχειρήσεις, για να αποφευχθεί η 

µη εξουσιοδοτηµένη χρήση των πληροφοριακών και πληροφοριακών συστηµάτων, ακούσια 

ή προοριζόµενη καταστροφή ή παραµόρφωση πληροφοριών και ελαχιστοποίηση των 

πιθανών ζηµιών. Εκτός από την προστασία της επεξεργασίας πληροφοριών σε συνήθεις 

περιόδους, ο Όµιλος προετοιµάζει επίσης για τις καταστάσεις απειλής που θα µπορούσαν να 

διακόψουν τις εργασίες του Οµίλου και να αποκαταστήσουν τις καταστάσεις αυτές. Τα 

πληροφοριακά, πληροφοριακά και πληροφοριακά συστήµατα του Οµίλου διατηρούνται 

σωστά προστατευµένα µέσω διοικητικών, τεχνικών και λοιπών µετρήσεων τόσο σε κανονικές 

όσο και σε ασυνήθεις συνθήκες. 

Η επίτευξη των στόχων ασφάλειας των πληροφοριών είναι µια συνεχής διαδικασία, η 

οποία περιλαµβάνει διοικητικά, φυσικά και τεχνικά ψηφίσµατα. Οι κίνδυνοι ασφάλειας των 

πληροφοριών διερευνούνται σε τακτική βάση µε στόχο τον εντοπισµό των απειλών που 

θέτουν σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις, την αναγνώριση των ευάλωτων σηµείων των 

πληροφοριακών συστηµάτων και την εκτίµηση των ζηµιών σε περίπτωση υλοποίησης 

κάποιας µορφής απειλής και την εκτίµηση του κόστους της ανασυγκρότησης την ασφάλεια 

των πληροφοριών προκειµένου να µειωθούν οι κίνδυνοι. 
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5.8 Κίνδυνοι αποζηµιώσεων 
 

Σηµαντικοί κίνδυνοι αποζηµίωσης για τον Όµιλο είναι εκείνοι που σχετίζονται µε το 

προσωπικό του Οµίλου, τα περιουσιακά του στοιχεία, τη διακοπή των εργασιών του και τους 

κινδύνους αστικής ευθύνης του. 

Ο Όµιλος παρακολουθεί συνεχώς την ασφάλεια των λειτουργιών του και τη 

διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας. Τα συστήµατα ποιότητας και 

περιβάλλοντος της εταιρείας θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται για τα 

πρότυπα ISO 9001: 2008 και ISO 14001: 2004. Επιπλέον, πιστοποιείται και το σύστηµα 

επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας (OHSAS 18001: 2008).  

Όλοι οι εργαζόµενοι στο τερµατικό έχουν κερδίσει κάρτα επαγγελµατικής ασφάλειας. 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί αναφορά απόκλισης.Εκτός από την υποχρεωτική ασφαλιστική 

κάλυψη, ο Όµιλος έχει επίσης ολοκληρωµένη κάλυψη ιδιοκτησίας, διακοπής λειτουργίας και 

ασφάλιση ευθύνης για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αποζηµίωσης. Προκειµένου να 

διασφαλιστεί ότι τα ασφαλιστήρια συµβόλαια προσφέρουν πλήρη κάλυψη και τιµολογούνται 

ανταγωνιστικά, ο Όµιλος αναλύει την ασφαλιστική του κάλυψη ετησίως χρησιµοποιώντας 

εξωτερικούς εµπειρογνώµονες ανάλογα µε τις ανάγκες. 
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Κεφάλαιο 6 : Ελεγκτές 
 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές και οι εξωτερικοί ελεγκτές του οργανισµού µετρούν επίσης 

την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου µέσω των προσπαθειών τους. Αξιολογούν 

κατά πόσο οι έλεγχοι σχεδιάζονται, υλοποιούνται και λειτουργούν σωστά και διατυπώνονται 

συστάσεις για τον τρόπο βελτίωσης του εσωτερικού ελέγχου. Μπορούν επίσης να 

αναθεωρήσουν τα στοιχεία ελέγχου της τεχνολογίας πληροφοριών , τα οποία σχετίζονται µε 

τα συστήµατα πληροφορικής του οργανισµού. Υπάρχουν νόµοι και κανονισµοί σχετικά µε 

τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζονται µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε ορισµένες 

δικαιοδοσίες. Στις ΗΠΑ, οι κανονισµοί αυτοί καθορίζονται ειδικά στα άρθρα 404 και 302 

του νόµου Sarbanes-Oxley Act .  Για την παροχή εύλογης διασφάλισης ότι οι εσωτερικοί 

έλεγχοι που εµπλέκονται στη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής αναφοράς είναι 

αποτελεσµατικοί, ελέγχονται από τον εξωτερικό ελεγκτή (τους δηµόσιους λογιστές του 

οργανισµού), οι οποίοι καλούνται να συνειδητοποιήσουν τους εσωτερικούς ελέγχους της 

εταιρείας και την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. 

 

6.1 Επιτροπή ελέγχου  
 

Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της επιτροπής ελέγχου είναι γενικά: (α) Να συζητάει µε 

τη διοίκηση, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές και τους κύριους εµπλεκόµενους 

φορείς την ποιότητα και την επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του οργανισµού 

και της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, και να συνεδριάζει τακτικά και ιδιωτικά µε τον 

∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου ·  (β) Να επανεξετάσει και να συζητήσει µε τη διοίκηση και 
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τους εξωτερικούς ελεγκτές, να εγκρίνει τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του 

οργανισµού και να διατυπώσει σύσταση σχετικά µε την καταχώρηση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχειοθέτηση. Επίσης, επανεξετάζει µε τη διοίκηση 

και τον ανεξάρτητο ελεγκτή την επίδραση κανονιστικών και λογιστικών πρωτοβουλιών, 

καθώς και εκτός ισολογισµού, στις οικονοµικές καταστάσεις του οργανισµού ,καθοδήγηση 

για τα κέρδη παρέχονται σε αναλυτές και οργανισµούς αξιολόγησης. (δ)Να επιβεβαιώσει το 

πεδίο των ελέγχων που πρέπει να διενεργούν οι εξωτερικοί και εσωτερικοί ελεγκτές, να 

παρακολουθήσει την πρόοδο και να αναθεωρήσει τα αποτελέσµατα και να ελέγξει τα τέλη 

και τα έξοδα. Να ελέγχει σηµαντικά συµπεράσµατα ή µη ικανοποιητικές εκθέσεις 

εσωτερικού ελέγχου ή προβλήµατα ελέγχου ή δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο εξωτερικός 

ανεξάρτητος ελεγκτής. Να παρακολουθει την απάντηση της διοίκησης σε όλα τα ευρήµατα 

ελέγχου. (ε) ∆ιαχειρίζονται καταγγελίες σχετικά µε λογιστικούς ελέγχους, εσωτερικούς 

λογιστικούς ελέγχους ή θέµατα ελέγχου. (στ) Λήψη τακτικών εκθέσεων από τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή και τις άλλες Επιτροπές Ελέγχου της Εταιρείας 

σχετικά µε ελλείψεις στον σχεδιασµό ή τη λειτουργία εσωτερικών ελέγχων και τυχόν απάτη 

που αφορά τη διοίκηση ή άλλους υπαλλήλους µε σηµαντικό ρόλο στους εσωτερικούς 

ελέγχους. και (ζ) Υποστήριξη της διαχείρισης για την επίλυση συγκρούσεων 

συµφερόντων. Ελέγχει την καταλληλότητα των εσωτερικών ελέγχων του οργανισµού και 

βεβαιώνεται ότι όλες οι περιπτώσεις απάτης ενεργούν. 

 

6.2 Επιτροπή παροχών προσωπικού  

 

Ο ρόλος και οι ευθύνες του προσωπικού ωφελούνται, γενικά, από: (α) έγκριση και 

επίβλεψη της διαχείρισης του Προγράµµατος Αποζηµίωσης Εκτελεστικής Εξουσίας της 

Εταιρείας, (β) Ανασκόπηση και έγκριση ειδικών θεµάτων αποζηµίωσης για τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (εάν ισχύει), τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή, τον Γενικό 

Σύµβουλο, τον Ανώτερο Λειτουργό Ανθρώπινου ∆υναµικού, τον Ταµία, τον ∆ιευθυντή, τις 

Εταιρικές Σχέσεις και τη ∆ιοίκηση. (γ) Να επανεξετάσει, κατά περίπτωση, τυχόν αλλαγές στα 

θέµατα αποζηµίωσης για τους προαναφερθέντες υπαλλήλους στο διοικητικό συµβούλιο. και 

δ) Να επανεξετάζει και να παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες και τις εκθέσεις σχετικά µε 

τις επιδόσεις και τη συµµόρφωση µε τα ανθρώπινα µέσα, συµπεριλαµβανοµένου του 

συστήµατος διαχείρισης απόδοσης. Εξασφαλίζουν επίσης ότι τα µέτρα επιδόσεων που 

σχετίζονται µε τα οφέλη χρησιµοποιούνται σωστά από τη διοίκηση του οργανισµού. 
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6.3 Λειτουργικό προσωπικό  
 

Όλα τα µέλη του προσωπικού πρέπει να είναι υπεύθυνα για την αναφορά 

προβληµάτων λειτουργίας, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της απόδοσής τους και την 

παρακολούθηση της µη συµµόρφωσης µε τις εταιρικές πολιτικές και τους διάφορους 

επαγγελµατικούς κώδικες ή παραβιάσεις πολιτικών, προτύπων, πρακτικών και 

διαδικασιών. Οι ιδιαίτερες ευθύνες τους πρέπει να τεκµηριώνονται στα αρχεία προσωπικού 

τους. Στις δραστηριότητες διαχείρισης απόδοσης συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες 

συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων συµµόρφωσης και απόδοσης καθώς αποτελούν µέρος 

διαφόρων οργανωτικών µονάδων και µπορεί επίσης να είναι υπεύθυνοι για διάφορες 

συµµόρφωση και λειτουργικές δραστηριότητες του οργανισµού. 

 

6.4 Πρόγραµµα δράσης ( business plan ) οικονοµικών οργανισµών 

           Κάθε οικονοµικός οργανισµός λειτουργεί µε σκοπό την εκπλήρωση στόχων για την 

επιβίωση τους. Για την επίτευξη των στόχων κάθε οικονοµικού οργανισµού χρειάζεται µια 

µεθοδευµένη διαδικασία και συντονισµένες προσπάθειες του ανθρώπινου δυναµικού και των 

υπόλοιπων συντελεστών. Το πρόγραµµα δράσης είναι το σχέδιο στο οποίο καταγράφονται οι 

στόχοι, οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση τους, οι αποφάσεις και 

τα χρονικά περιθώρια µέσα στα οποία πρέπει να υλοποιηθούν. Το πρόγραµµα δράσης λοιπόν 

καταγράφει τις στρατηγικές και τακτικές οι οποίες θα υιοθετηθούν, ώστε να επιτευχθεί ο 

σκοπός του οικονοµικού οργανισµού. Αναλόγως τον επικείµενο σκοπό του οργανισµού σε 

συγκεκριµένες χρονικές περιόδους ή σε έκτακτες περιπτώσεις δηµιουργείτε ένα σχέδιο 

δράσης. Τα σχέδια δράσης µπορούν να χωριστούν, είτε αναλόγως την χρονική τους διάρκεια, 

είτε αναλόγως τον τοµέα στον οποίο αναφέρονται. Ένας οικονοµικός οργανισµός εκτός του 

αρχικού σχεδίου δράσης δηµιουργεί και εναλλακτικά σχέδια δράσης στη προσπάθεια του να 

προβλέψει πιθανές αποκλίσεις ώστε να γνωρίζει πως θα µπορέσει αυτές να τις αποφύγει ή να 

τις διορθώσει. 

 

6.5 Οικονοµική κρίση και εσωτερικός έλεγχος 
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Η ένατη Αυγούστου 2007 σηµατοδοτεί τη µεγάλη επιδροµή της οικονοµικής κρίσης 

στις ΗΠΑ. όταν ένα σηµαντικό µέρος του πληθυσµού δεν µπόρεσε να εκπληρώσει τις 

δανειακές υποχρεώσεις που προήλθαν από τους υποπληθυσµούς (Poulter and Sims, 2007). Η 

«φούσκα» στην αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ, η οποία «κατέρρευσε» το 2007, προκάλεσε την 

καταστροφή πολλών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων παγκοσµίως (Simkovic, 2009). Ένα 

σηµαντικό ίδρυµα, η BNP Paribas, επιδείνωσε την κατάσταση λόγω του γεγονότος ότι 

σταµάτησε τις δραστηριότητές της σχετικά µε τρία hedge funds, ειδικευµένα σε υποθήκες 

στις ΗΠΑ (Elliott, 2011). Η αδυναµία είσπραξης των εισπρακτέων λογαριασµών των 

τραπεζών των Η.Π.Α. από τους δανειολήπτες των υποπληθυσµών οδήγησε στην εκπλήρωση 

υποχρεώσεων σε δελτία, αξίες οµολόγων και CDO στις οποίες είχαν επενδύσει πολλές 

ευρωπαϊκές τράπεζες.  

Το πρόβληµα της ρευστότητας προκάλεσε δυσπιστία στην πληρωµή σε περίπτωση 

που µια τράπεζα δανείσει από άλλη, οδηγώντας σε αυξηµένα επιτόκια στη διατραπεζική 

αγορά. Μια πιθανή εφαρµογή σε περίπτωση δανεισµού από άλλη τράπεζα ήταν δύσκολη και 

δαπανηρή, ενώ το κόστος αυτό µεταφέρθηκε στους πελάτες µαζί µε τις αυξήσεις του Euribor 

(Poulter and Sims, 2007). Η πρωτοβουλία επίτευξης λύσης ήρθε ένα χρόνο αργότερα, όταν η 

κυβέρνηση των Η.Π.Α. επέτρεψε στην πτώχευση την επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers. 

Μετά την κατάρρευση της, η ιδέα ότι όλες οι τράπεζες ήταν "αρκετά" µεγάλου βαθµού 

αποτυχίας ", µε αποτέλεσµα κάθε τράπεζα να θεωρείται επικίνδυνη. 
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Κεφάλαιο 7 :Ποιότητα Εσωτερικού Έλεγχου και ∆ιαχείριση 

Κερδών 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

      Οι Εσωτερικοί ελεγκτές συχνά εκτελούν σηµαντική δουλεία που είναι σχετική, µε 

διαδικασίες χρηµατοοικονοµικής αναφοράς της εκαστοτε οικονοµικής οντότητας. Ωστόσο, 

µικρή  προσοχή στην ερευνά έχει επικεντρωθεί στις επιπτώσεις του εσωτερικού έλεγχου στην 

εξωτερική οικονοµική πληροφόρηση της εταιρείας. Με τη χρήση ενός µοναδικού και µη 

διαθέσιµου πακέτου δεδοµένων , η µελέτη αυτή εξετάζει το ρολό των εσωτερικών ελεγκτών 

στη βελτίωση της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, εξετάζοντας 

συγκεκριµένα , εάν οι λειτουργιές εσωτερικού έλεγχου υψηλής ποιότητας συνδέονται µε 

χαµηλότερα επίπεδα διαχείρισης κερδών. 

        Συµφώνα µε ένα πρότυπο µοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που υποβλήθηκε από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικού Έλεγχου (IIA), το IAF είναι ένας από τους τέσσερις λίθους της 

αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης , µαζί µε την επιτροπή έλεγχου του διοικητικού 

συµβούλιου , την εκτελεστική διεύθυνση και τον εξωτερικό ελεγκτή. Ο εσωτερικός έλεγχος 

µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρολό στην εξωτερική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

        Τα πρότυπα εξωτερικού έλεγχου αναγνωρίζουν ρητά τη δυνητική συνάφεια του 

εσωτερικού έλεγχου µε τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής αναφοράς.   Στο µοντέλο του 

ελεγκτικού κίνδυνου, µιας υψηλής ποιότητας εσωτερικός έλεγχος µπορεί να µειώσει τον 

συνολικό κίνδυνο έλεγχου και το έργο του εσωτερικού έλεγχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

να µειωθεί ο κίνδυνος ανίχνευσης στο βαθµό που υπάρχουν συγκεκριµένοι δείκτες της 

ποιότητας του εσωτερικού έλεγχου. 

        Ο πρόσφατος κανονισµός έλεγχου επιτρέπει και ακόµη ενθαρρύνει τους εξωτερικούς 

ελεγκτές  «να αξιοποιούν περισσότερο το έργο άλλων σε περίπτωση που οι εργασίες 

εκτελούνται από επαρκώς ικανά αντικειµενικά πρόσωπα (εσωτερικός έλεγχος)». 
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        Συµφώνα µε τα επιχειρήµατα αυτά και µετά από έρευνες οι αµοιβές εξωτερικού έλεγχου 

είναι χαµηλότερες για τις εταιρείες που χρησιµοποιούν υψηλότερης ποιότητας εσωτερικό 

έλεγχο. 

    Είναι σηµαντικό πως το IAF και η διοίκηση βρίσκονται σε καθηµερινή επικοινωνία 

καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου σχετικά µε θέµατα που έχουν να κάνουν µε την εταιρεία. 

Η διοίκηση στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πρόθυµη να δρασει καιροσκοπικά και 

να επιτρέψει στο IAF να είναι ο κύριος υπεύθυνος για την καθηµερινή εκτέλεση ,τις δοκιµές 

(testing) και παρακολούθησης των πράξεων της διοίκησης ,συµπεριλαµβανόµενων αυτών 

που σχετίζονται µε την εξωτερική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση . 

     Μετά από έρευνες έχει αποδειχτεί πως τη σηµαντικότερη επίδραση την έχει η ποιότητα 

της δουλειάς του IAF στην χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και όχι τόσο η παρουσία του 

IAF. 

     Έρευνες επίσης έχουν δείξει πως η διοίκηση είναι λιγότερο προκατειληµµένη όταν 

υπάρχει µεγαλύτερη διαφάνεια και έτσι γίνεται καλύτερη η διαχείριση των κερδών.    

     Μιας υψηλής ποιότητας IAF µπορεί να παρέχει µεγαλύτερη διαφάνεια σε µεγάλους 

οργανισµούς µε της παρακολούθησης και έτσι εύκολα να ανιχνευτούν οι προκαταλήψεις της 

διοίκησης. 

      Συνεπώς το υψηλής ποιότητας IAF βελτιώνει την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση ενός 

οργανισµού και να ανιχνεύσει και να ελαχιστοποιήσει προκατειληµµένες επιλογές της 

διοίκησης. 

       Βάσει των παραπάνω οι προσδοκίες ενός οργανισµού είναι πως µιας πολύ υψηλής 

ποιότητας IAF µπορεί να σχετιστεί µε την σωστή και αντικειµενική διαχείριση κερδών. 

        Το παρόν έγγραφο διερευνά την προσδοκία ότι ένα συνολικό, σύνθετο µέτρο για την 

ποιότητα του IAF είναι συνδεδεµένο  µε τη µείωση των επιπέδων διαχείρισης των κερδών. 

Αποκοµίζουµε το µέτρο µας συνολικά στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου από τα 

πρότυπα ελέγχου που παρέχουν καθοδήγηση στους εξωτερικούς ελεγκτές , αξιολογώντας το 

βαθµό στον οποίο µπορούν να βασιστούν στο έργο της IAF ως µέρος του ελέγχου των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 Ο εξωτερικός ελεγκτής αξιολογεί την αντικειµενικότητα του εσωτερικού έλεγχου του 

εκαστοτε οργανισµού, ώστε να καθορίσει το κατάλληλο επίπεδο στο όποιο µπορεί να 

βασιστεί στην εργασία του IAF.  

         

Η αντικειµενικότητα είναι πολύ σηµαντική στην ικανότητα του εσωτερικού ελεγκτή, να 

παίξει ένα σηµαντικό ρολό στο να επηρεάσει την ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων 

του οργανισµού. (SAS 65 Statements on Auditing Standards No 65) 

Τα δυο µοντέλα σχετικά µε την διαχείριση κερδών είναι:  

α) µη φυσιολογικά δεδουλευµένα στοιχεία από το τροποποιηµένο µοντέλο Jones  

β)τη τάση µόλις να πλησιάσει ή ίσα που να νικήσει έναντι χάνοντας τις προβλέψεις των 

κερδών των αναλυτών ως αντιπρόσωποι για τη διαχείριση των κερδών. 
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        Σε γενικές γραµµές, τα αποτελέσµατα είναι συνεπή µε την αντίληψη ότι η ποιότητα του 

IAF είναι αρνητικά συνδεδεµένη µε τη διαχείριση των κερδών. Ειδικότερα, όσο υψηλότερη 

είναι η ποιότητα του IAF, τόσο χαµηλότερο τα απόλυτα µη φυσιολογικά δεδουλευµένα µέτρα 

και το πιθανότερο είναι πολύ δύσκολο να χάσει η εταιρεία τις προβλέψεις των κερδών των 

αναλυτών. Από µια ευρύτερη προοπτική, τα αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν ότι οι IAF 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα των εξωτερικά αναφερόµενων οικονοµικών 

µεγεθών, µια ουσιαστικά ανέγγιχτη αλλά δυνητικά υποσχόµενη περιοχή για µελλοντική 

έρευνα. 

        Εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και τις ελεγκτικές επιτροπές, µπορούν να εξετάσουν 

την ποιότητα της IAF, όπως ορίζεται από τα εξωτερικά ελεγκτικά πρότυπα και να 

διερευνήσουν τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας υπό το πρίσµα αυτών των ευρηµάτων. Οι 

υπεύθυνοι καθορισµού του προτύπου εσωτερικού ελέγχου, θα µπορούσαν να εξετάσουν αυτά 

τα ευρήµατα στις συζητήσεις τους σχετικά µε τον πιθανό ρόλο των εσωτερικών ελέγχων 

επηρεάζοντας τα οικονοµικά νούµερα που αναφέρθηκαν εξωτερικά. Τέλος, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, οι διοικήσεις των χρηµατιστηρίων καθώς και οµάδες σχετικές µε τις 

διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης µπορεί επίσης να βρουν αυτό χρήσιµο ώστε να 

εξεταστεί πιο αναλυτικά ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση. 
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