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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνεχείς εξελίξεις παρατηρούνται στο σύγχρονο οικονομικό 

περιβάλλον. Οι στρατηγικές επιταγές της διεθνοποίησης, οι αλλαγές στα 

νομοθετικά και ρυθμιστικά πλαίσια, η αύξηση του αριθμού των μεγάλων 

επιχειρήσεων και των πολύπλοκων οικονομικών οργανισμών, ο συνεχώς 

διευρυνόμενος ανταγωνισμός και η έντονη ανάπτυξη των αγορών 

χρήματος και κεφαλαίου επιβάλει την έγκαιρη εξασφάλιση επαρκών και 

κατάλληλων χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την λήψη

ορθολογικών αποφάσεων.

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν γενικά τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση των επιχειρηματικών μονάδων, τα αποτελέσματα των εργασιών 

και τις προοπτικές τους. Η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι προϊόν 

της επιστήμης της λογιστικής, η οποία ασχολείται με τη μέτρηση, τη 

συλλογή, την καταχώρηση και την παρουσίαση τους.

Οι παρεχόμενες λογιστικές πληροφορίες αυτές για να συμβάλλουν 

στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές 

και χρήσιμες. Οι λογιστικές καταστάσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 

αμφίβολα και μη κατανοητά στοιχεία και να οδηγούν σε αρνητικούς 

προσδιορισμούς. Η χρησιμότητα είναι το πιο σημαντικό από τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των λογιστικών πληροφοριών. Χρήσιμες θεωρούνται οι 

πληροφορίες που είναι σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιμες και ουσιώδεις. 

Στην αντίθετη περίπτωση οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

στερούνται στοιχειώδους ενημέρωσης και δεν μπορούν να οδηγηθούν σε 

ορθολογικές αποφάσεις.
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Το έργο της επαλήθευσης και εξακρίβωσης της αξιοπιστίας και της 

σημαντικότητας των λογιστικών πληροφοριών είναι το έργο της 

επιστήμης της Ελεγκτικής.

1.2 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Η Ελεγκτική είναι από τους πιο σημαντικούς κλάδους της 

Λογιστικής. Ασχολείται με τη διατύπωση αρχών και κανόνων που 

αφορούν τη διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί 

αποσκοπούν στην επαλήθευση ότι οι οικονομικές καταστάσεις αποδίδουν 

στο σύνολο τους της οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και τα 

αποτελέσματα της κατά τη διάρκεια της χρήσεως.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να εξακριβωθεί ότι-

1. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα ίδια 

κεφάλαια, που εμφανίζονται στον ισολογισμό, υπήρχαν κατά την ημέρα 

κατάρτισης του ισολογισμού και ότι τα έσοδα και τα έξοδα που 

παρουσιάζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της χρήσης,

2. Οι λογιστικές καταστάσεις είναι πλήρεις, εμφανίζουν δηλαδή, 

όλα τα λογιστικά γεγονότα που αφορούν την επιχείρηση και αναφέρονται 

στη συγκεκριμένη λογιστική χρήση,

3. Τα στοιχεία του ενεργητικού ανήκουν στην κυριότητα της 

επιχείρησης και τα στοιχεία του παθητικού συνιστούν υποχρεώσεις της 

κατά την ημέρα κατάρτισης του ισολογισμού,

4. Τα στοιχεία του ισολογισμού έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με 

όσα επιβάλλουν οι λογιστικές αρχές και οι σχετικοί νόμοι,

5. Οι λογαριασμοί παρουσιάζονται στις λογιστικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και τις διατάξεις των νόμων (Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο).

Σε γενικές γραμμές ο έλεγχος θεωρείται απαραίτητο συμπλήρωμα 

της οικονομικής διαχείρισης, ένα είδος ασφάλισης για τα λάθη, ακούσια ή
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εκούσια, χην κλοπή και την απάτη, η δε αμοιβή του ελεγκτή, το 

ασφάλιστρο.

Η ελεγκτική ως επιστήμη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πιο 

βασικές επιστήμες της διοίκησης οικονομικών μονάδων, όπως την 

Οικονομική, τη Στατιστική, τη Νομική και την Πληροφορική. Από τις 

επιστήμες αυτές, η Ελεγκτική αντλεί τη σύγχρονη μεθοδολογία για την 

ικανοποιητική επίλυση θεμάτων που αναφέρονται στο υποκείμενο και το 

αντικείμενο των ελέγχων και στην ελεγκτική εργασία.

Η ελεγκτική είναι, επίσης, τεχνική. Αξιοποιεί την καινούρια 

γνώση που παράγει ο επιστημονικός κλάδος της, για να ικανοποιήσει 

πρακτικές ανάγκες ελέγχου και συγκεκριμένα αναζητά τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στο συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. εξακρίβωση της 

αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων) και στο μέσο (π.χ. ελεγκτική 

διαδικασία) που οδηγεί στην επίτευξη του σκοπού αυτού.

Στις ανεπτυγμένες χώρες ο έλεγχος έχει ευρύτερο περιεχόμενο, 

αναφέρεται στον έλεγχο της γενικής αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησης, Στις Η.Π.Α., Αγγλία, Γερμανία έχει σαν αντικείμενο τον 

Οικονομικό Λογισμό και οφείλει να εξακριβώσει · 

εάν μια επιχείρηση είναι υγιής 

εάν εργάζεται καλά και πώς αναπτύσσεται 

εάν έχει μια ισχυρή ή αδύναμη θεμελίωση 

Στην Αγγλία ταυτίζεται με τη Διοικητική Λογιστική (Management 

Accounting) και ως εκ τούτου είναι όργανο της διοίκησης για τον έλεγχο 

της αποδοτικότητας όλων των τομέων της επιχείρησης.

Στις Η.Π.Α. ο έλεγχος αποβλέπει επίσης στον έλεγχο της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης, με το θεσμό του ελεγκτή της διοίκησης 

(comptroller). Διότι με την αναζήτηση της συνολικής αποτελεσματικότητας 

μέσω του θεσμού του ελεγκτή της διοίκησης, ο έλεγχος παίρνει το 

χαρακτήρα του συστήματος που αποβλέπει στην συνεχή προσαρμογή του 

σχεδίου δράσεως με το μηχανισμό της αναπληροφορήσεως.

Συνεπώς, η σύγχρονη αντίληψη του ελέγχου κυριαρχείται από τον 

έλεγχο της αποτελεσματικότητας, εμπνέεται από την επιστήμη της
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Κυβερνητικής, γιατί διαθέτει μηχανισμούς αναπληροφόρησης (Feed-back) 

που επιτρέπουν στην επιχείρηση να παρακολουθεί την αποδοτικότητά της 

και να δρα επανορθωτικά, κάθε φορά που σημειώνονται παρεκκλίσεις της 

πορείας της από τα προϋπολογισμένα σχέδια και έτσι επιτυγχάνει άριστο 

έλεγχο της συνολικής αποτελεσματικότητας..

1.3 ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για αξιόπιστες λογιστικές πληροφορίες και 

συνεπώς για την διενέργεια του ελέγχου είναι τα στελέχη της 

επιχείρησης και όσοι ενδιαφέρονται για τη δραστηριότητα και τις 

προοπτικές της. Οι πρώτοι έχουν πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία και 

στοιχεία, ενώ οι δεύτεροι βρίσκονται έξω από την επιχείρηση και δεν 

μπορούν να έχουν άμεση γνώση των εργασιών της, της οικονομικής 

κατάστασης και των αποτελεσμάτων που πέτυχε σε μια οικονομική χρήση.

Οι δύο αυτές ομάδες έχουν διαφορετικές επιδιώξεις από την 

διενέργεια του ελέγχου. Τα στελέχη της επιχείρησης ενδιαφέρονται για 

πληροφορίες που τους επιτρέπουν να -

α) αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών της και την 

ικανότητά της να αντιμετωπίσει έγκαιρα της λήγουσες υποχρεώσεις,

β) προγραμματίσουν και ελέγξουν συγχρόνως τη δραστηριότητα των 

διαφόρων τομέων της,

γ) εκτιμήσουν τη δυνατότητά της για περαιτέρω εξέλιξη, εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, προϊόντων κλπ.

Παρόλα αυτά ακόμα και μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης 

υπάρχει έντονη ανομοιογένεια στο είδος των ζητούμενων πληροφοριών.

Για παράδειγμα ο οικονομικός διευθυντής ζητά πληροφορίες 

σχετικά με το ύψος των αγορών και των πωλήσεων με πίστωση, τη σχέση 

λειτουργικών εξόδων και εσόδων, τη διάρκεια και το μέγεθος των 

απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ενώ ο διευθυντής πωλήσεων
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ενδιαφέρεχαι για χο ύψος χων πωλήσεων καχά είδος αποθεμάχων και 

γεωγραφική περιφέρεια, χο περιθώριο κέρδους κλπ.

Οι χρίχοι που βρίσκονχαι έξω από χο περιβάλλον χης επιχείρησης 

απαρχίζονχαι κυρίως από χους μεχόχους, χους πισχωχές, χους 

μελλονχικούς επενδυχές, χο Δημόσιο, χους ασφαλισχικοΰς οργανισμούς 

κ.ά. Αυχοί ενδιαφέρονχαι για πληροφορίες ώσχε να ·

α) αξιολογήσουν χην ικανόχηχα χης επιχείρησης να διαχειρισχεί 

σωσχά χα κεφάλαια που έχουν επενδύσει σε αυχή.

β) προσδιορίσουν και αξιολογήσουν χην απόδοση χων επενδύσεων 

χους και να εκχιμήσουν χο ύψος χου σχεχικού επενδυχικού κινδύνου,

γ) εξακριβώσουν χα αίχια χων αποκλίσεων μεχαξύ χης 

πραγμαχοποιούμενης και χης προΒλεπόμενης απόδοσης χων επενδύσεων 

χους,

ε) αποφασίσουν χη νέα πολιχική που πρέπει να ακολουθήσουν 

ύσχερα από ορισμένες πρωχοβουλίες που ανέλαΒε η διοίκηση χης 

επιχείρησης,

ζ) προσδιορίσουν χις απαιχήσεις χους ένανχι χης οικονομικής 

μονάδας και να αξιολογήσουν χις προοπχικές χης.

1.4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ισχορία χης ελεγκχικής ξεκινά με χις πρώχες ανχαλλαγές 

αγαθών μεχαξύ αχόμων ή διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η ανάγκη 

εφαρμογής ενός συσχήμαχος ελέγχου καχά χης συναλλαγές έγινε ιδιαίχερα 

καχανοηχή πολύ νωρίς, με χην εισαγωγή και χην αναγνώριση χου 

χρήμαχος ως μονάδας μέχρησης αξιών, ως μέσου διεξαγωγής οικονομικών 

συναλλαγών και ως απόθεμα πλούχου. Η ανάγκη για παροχή αξιόπισχων 

πληροφοριών για χις συναλλαγές έγινε αισθηχή ώσχε να επιχευχθεί η 

διαφύλαξη, η σωσχή διαχείριση χου πλούχου και η προσχασία χων 

συμβαλλόμενων.
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Στην αρχαία Αίγυπτο τηρούσαν υποτυπώδεις λογαριασμούς και 

ασκούσαν στοιχειώδεις ελέγχους για την αριθμητική τους ακρίβεια ενώ 

αργότερα, στην αρχαία Ελλάδα απαντάται ο θεσμός του ελεγκτή της 

διαχείρισης του δημόσιου πλούτου. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα (330 π.Χ.) 

λειτουργούσε το σώμα των λογιστών ή εύθηνων που το συγκροτούσαν 

αρχικά 30 ελεγκτές και διέθετε προκαθορισμένη οργανωτική ιεραρχία. 

Κύριο έργο του σώματος ήταν ο έλεγχος της ορθότητας της διαχείρισης 

του πλούτου των πόλεων, των ναών κ.λπ. Οι λογιστές είχαν την ευθύνη 

για τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων των ελέγχων τους και την 

απαλλαγή ή την καταδίκη των διαχειριστών για καταχρηστική 

διαχείριση, απάτη και παραλείψεις. Ανάλογα συστήματα ελέγχου 

ακολούθησαν και οι Ρωμαίοι κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, μιμούμενοι τα ελληνικά συστήματα ελέγχου του δημοσίου 

πλούτου.

Στο Βυζάντιο οι ελεγκτές ήταν υπεύθυνοι για την εξακρίβωση της 

ακρίβειας των λογαριασμών του δημοσίου και τη σωστή διαχείριση του 

τεράστιου κρατικούς πλούτου. Οι εξελίξεις της ελεγκτικής πρακτικής, 

στην περίοδο αυτή καθώς και την περίοδο του Μεσαίωνα, δε θεωρούνται 

αξιόλογες.

Αργότερα, η εμπορική άνθηση που παρουσίασαν οι ιταλικές πόλεις 

έδωσε νέα ώθηση στο θεσμό του ελέγχου. Συγκεκριμένα, στις αρχές του 

13ου αιώνα, η Πίζα είχε τον επίσημο ελεγκτή της. Με τη λογιστική την 

εποχή αυτή ασχολιόταν δύο διαφορετικά πρόσωπα, ως μέσο εσωτερικού 

ελέγχου. Παρόμοια στην Αγγλία, στο Υπουργείο των Οικονομικών, όπου 

ένα πρώτο κατάστιχο κρατούσε ο Θησαυροφύλακας, ένα δεύτερο ο 

Γραμματέας της Καγκελαρίας και ένα τρίτο κάποιος αντιπρόσωπος του 

Βασιλιά, όλες δε οι σελίδες σε καθένα από αυτά έπρεπε να συμφωνούν με 

τις αντίστοιχες των δύο άλλων.

Η πρώτη εμφάνιση του όρου «Auditor» (ελεγκτής) ανάγεται στο 

1285 επί Εδουάρδου του Α\ Όλοι οι υπηρέτες του βασιλιά, θαλαμηπόλοι, 

διοικητές, ταμίες και οι υπόλοιποι εισπράκτορες έπρεπε να κρατούν 

κανονικούς λογαριασμούς, όσοι δε από αυτούς, κατά τη μαρτυρία των
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«Auditors» γίνονταν καταχραστές οδηγούνταν στην mu κοντινή φυλακή 

του Βασιλείου. Το 1298 στο Λονδίνο, ο Δήμαρχος και οι ΣκαΒίνοι 

(Δημοτικοί άρχοντες), ονομάστηκαν επίσημα «Auditors».

Με την εμφάνιση της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου γύρω στα 

1340 η ανάγκη της ελέγχου της ειλικρίνειας των λογαριασμών γίνεται πιο 

έντονη. Παράλληλα η διπλογραφική μέθοδος συντέλεσε στην ανάπτυξη 

της ελεγκτικής καθώς η ορθολογική λειτουργία της συντελεί στην 

επαλήθευση της ακρίβειας των λογαριασμών.

Στην Αγγλία το ελεγκτικό επάγγελμα γνώρισε πολύ μεγάλη 

εξέλιξη, πολύ νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι πρώτοι Ορκωτοί 

Λογιστές (Chartered Accountants) εμφανίζονται από τις αρχές ακόμα του 

19ου αιώνα. Οι οικονομικές συγκυρίες της εποχής εκείνης (κρίσεις του 

1825 και 1836 και η ανάπτυξη της Βιομηχανίας) συντέλεσαν στην 

ανάπτυξη του επαγγέλματος. Στην ιστορία των ελεγκτών ο νόμος για τη 

συγχώνευση των σιδηροδρομικών εταιρειών, του 1845, που όριζε ότι 

πρέπει κάθε χρόνο ο ισολογισμός τους να θεωρείται από τους ελεγκτές 

αποτελεί σταθμό.

Π περίοδος που επακολούθησε υπήρξε ο χρυσός αιώνας των 

ελεγκτών στην Αγγλία. Διάφοροι Αγγλικοί Νόμοι συντέλεσαν στην 

ανάπτυξη του επαγγέλματος του «ελεγκτού». Για να αντιμετωπιστεί ο 

κίνδυνος μη ικανών και καταρτισμένων ελεγκτών και να εξυψωθεί το 

επάγγελμα, άρχισαν να σχηματίζονται ενώσεις επαγγελματιών ελεγκτών, 

αρχικά στη Σκοτία και στη συνέχεια στην Αγγλία.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγέλματος σημειώθηκε στις ΗΠΑ. 

Αργότερα ακολούθησαν οι διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Από τότε 

το ελεγκτικό επάγγελμα εξελίσσεται και επεκτείνεται, ενώ το έργο του 

διέπεται από ένα πλέγμα αρχών και κανόνων.
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1.5 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα το σύγχρονο ελεγκτικό επάγγελμα έκανε την 

εμφάνιση του αρκετά καθυστερημένα, στα μέσα της δεκαετία του 1950, 

όταν ιδρύθηκε το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) με το νόμο 3329 

του 1955.

Μέχρι τότε ο νόμος 2190 του 1920 ήταν υποχρεωτικός ο έλεγχος 

των λογιστικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών από δύο τακτικούς 

ελεγκτές. Παρόλα αυτά δεν υπήρχαν συγκεκριμένα πρότυπα ελεγκτικής 

και νομοθετικό πλαίσιο τα οποία να καθορίζουν τα προσόντα και την 

επαγγελματική κατάρτιση των ελεγκτών, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές 

αυτοί να παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα στην αποτελεσματική 

διενέργεια του ελέγχου.

Το 1930, ο νομοθέτης στην προσπάθεια εξέλιξης του επαγγέλματος 

προχώρησε στη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου. Έτσι, ο 

νόμος 5076 του 1931 περί «Ανωνύμων Εταιριών και Τραπεζών» προέδλεπε 

τη σύσταση και τη λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Δυστυχώς, 

ο νέος αυτός θεσμός δε λειτούργησε ποτέ, αν και είχαν εκδοθεί μέχρι 

τέλος του 1933 όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του Σώματος 

διατάγματα.

Το 1955, ψηφίστηκε ο νόμος 3329 περί «Συστάσεως Σώματος 

Ορκωτών Λογιστών» (Σ.Ο.Λ). Αυτό το νομοθέτημα όριζε το σκοπό της 

ίδρυσης του Σ.Ο.Λ., ρύθμιζε τα ζητήματα της λειτουργίας και της 

εποπτείας του, καθόριζε τα προσόντα, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και 

τις υποχρεώσεις των ορκωτών λογιστών, επέβαλε την υποχρεωτική 

χρησιμοποίηση των ορκωτών λογιστών για τακτικό έλεγχο και 

οριοθετούσε τις σχέσεις των μελών του Σώματος με τις ελεγχόμενες 

εταιρίες.

Το κύριο έργο των μελών του Σ.Ο.Λ. ήταν η διενέργεια του 

τακτικού ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών 

καθώς και η άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των «πάσης φύσεως» 

οικονομικών οργανισμών της χώρας κατά τρόπο άμεμπτο και
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συστηματικό. Δευτερεύουσας σημασίας έργο ήταν η ανάληψη 

πραγματογνωμοσύνης ή μελέτης της λογιστικής οργάνωσης των 
οικονομικών οργανισμών.

Το Σ.Ο.Λ. άρχισε να λειτουργεί το 1956 υπό την εποπτεία του 

Κράτους. Ασκούσε αυστηρή εποπτεία στο έργο των μελών του, τα οποία 

είχαν το αποκλειστικό δικαίωμα της άσκησης των τακτικών ελέγχων 
ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων.

Το Σ.Ο.Λ. καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά καθώς 

αναγνωρίσθηκε η σημασία του έργου του και η συμβολή του στην 

ανάπτυξη της οικονομίας. Ομως, με την πάροδο των ετών, εξελίχθηκε σε 

ένα μονοπωλιακού χαρακτήρα εποπτικό και επαγγελματικό οργανισμό.

Μέλη του Σ.Ο.Λ. ήταν οι ορκωτοί λογιστές, οι βοηθοί ορκωτοί 

λογιστές και οι δόκιμοι ορκωτοί λογιστές. Οι τελευταίες δύο κατηγορίες 

ενεργούσαν τους ελέγχους για λογαριασμό και υπ ευθύνη του ορκωτού 
λογιστή.

Από τότε που ιδρύθηκε το Σ.Ο.Λ., η ιδιότητα των μελών του ήταν 

ένα θέμα που βρισκόταν στο επίκεντρο σοβαρών αντιπαραθέσεων. Οι 

ορκωτοί λογιστές δεν ήταν ούτε δημόσιοι υπάλληλοι αλλά ούτε και 

ελεύθεροι επαγγελματίες. Ήταν δημόσιοι λειτουργοί καθώς το έργο τους 

εθεωρείτο δημόσιο λειτούργημα. Δεν ήταν όμως ελεύθεροι επαγγελματίες 

γιατί δεν εξασφάλιζαν την πελατεία τους και δεν ασκούσαν τον έλεγχο 

μέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Με την παγκοσμιοποίηση, την είσοδο πολλών ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό 

έγινε σαφές ότι το ελεγκτικό επάγγελμα έπρεπε να εναρμονιστεί με τα 

ευρωπαϊκά δεδομένα και ότι η θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου 

ήταν απαραίτητη. Ταυτόχρονα πολλές επιχειρήσεις αντιδρούσαν στο ότι 

δεν μπορούσαν να επιλέξουν αυτοί τους ορκωτούς λογιστές και ότι οι 

αμοιβές καθορίζονταν από το ΣΟΛ.

Το 1991 ψηφίστηκε ο νόμος 1969 με σκοπό την εναρμόνιση με τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια εκδόθηκε την επόμενη
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χρονιά το Π.Δ. 226. Έτσι, ιδρύθηκε το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών 

(Σ.Ο.Ε.), το οποίο αντικατέστησε το Σ.Ο.Λ. ως προς τον εποπτικό του ρόλο.

Το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών αποτελείται από τα εξής φυσικά 

πρόσωπα:

α. Ορκωτούς ελεγκτές, 

β. Επίκουρους ορκωτούς ελεγκτές, 

γ. Δόκιμους ορκωτούς ελεγκτές, 

δ. Ασκούμενους ορκωτούς ελεγκτές.

Την ευθύνη της άσκησης του ελέγχου έχουν, σύμφωνα με το Π.Δ. 

226, οι ορκωτοί ελεγκτές. Αυτοί είναι οι αποκλειστικά αρμόδιοι για την 

άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των 

λογιστικών καταστάσεων των:

α. Ανωνύμων εταιριών, των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, 

των ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιριών οι οποίες συγκέντρωσαν στις 

προηγούμενες δύο λογιστικές χρήσεις δύο από τα παρακάτω τρία 

κριτήρια:

1. Σύνολο ενεργητικού περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ

2. Καθαρό κύκλο εργασιών περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ

3. Απασχολούμενο προσωπικό 50 άτομα κατά μέσο όρο. 

β. Κοινοπραξιών των προηγούμενων εταιριών,

γ. Ανωνύμων εταιριών που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο καθώς και των ανωνύμων εταιριών των οποίων το 

μετοχικό κεφάλαιο έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή,

δ. Τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών 

επενδύσεων — χαρτοφυλακίου, των εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων 

κεφαλαίων, των εταιριών χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων 

συνεταιριστικών οργανώσεων,

ε. Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των δήμων και 

κοινοτήτων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που 

εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το 

κράτος ή απολαύουν ιδιαιτέρων προνομίων.
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στ. Εταιριών, οργανισμών η δραστηριοτήτων που με Βάσει 

διατάξεις νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς 

ελεγκτές.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι και οι εταιρείες που δεν πληρούν τα 

ανωτέρω κριτήρια μπορούν να ελεγχθούν από τους ορκωτούς λογιστές.

Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται σήμερα αρκετές 

εταιρείες ορκωτών λογιστών. Οι περισσότεροι ορκωτοί λογιστές του 

καταργηθέντος Σώματος Ορκωτών Λογιστών ίδρυσαν την εταιρία 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές (Σ.Ο.Λ. Α.Ε). Εκτός από την Σ.Ο.Λ. 

Α.Ε. στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται περισσότερες από 30 

ελεγκτικές εταιρίες, ανάμεσα στις οποίες είναι και διάφορες πολυεθνικές, 

όπως η Moore Stephens, η Deloitte & Touche, η Price Waterhouse 

Coopers, η Arthur Andersen κ.ά.

1.6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TOY ΕΛΕΓΧΟΥ

Αντικείμενο του ελέγχου είναι οι οικονομικές καταστάσεις της 

ελεγχόμενης εταιρείας. Έργο του ελεγκτή, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, 

είναι να διαπιστώσει την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα αυτών.

Οικονομικές καταστάσεις καλούνται γενικά, τα λογιστικά έγγραφα 

από τα οποία προκύπτει η περιουσιακή διάρθρωση της επιχειρήσεως και 

τα αποτελέσματά της για ορισμένη χρονική περίοδο. Η επιτροπή που 

κατάρτισε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο δεν υιοθέτησε τον όρο λογιστικές ή 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά τον όρο Οικονομικές καταστάσεις. 

Ο τελευταίος όρος είναι γενικότερος και περικλείει τους άλλους όρους.

Κατά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στις οικονομικές 

καταστάσεις περιλαμβάνονται -

1. Η κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσεως

2. Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως

3. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

4. Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης και
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5. Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 

χρήσεως

Η κατάσταση του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης δεν 

υπόκειται σε δημοσιότητα, όπως οι υπόλοιπες καταστάσεις, σύμφωνα με 

της ισχύουσα για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε. νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις οικονομικές 

καταστάσεις περιλαμβάνονται1

1. Ο ισολογισμός

2. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως

3. Ο πίνακας μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσεως και

4. Οι σημειώσεις και λοιπές καταστάσεις και επεξηγηματικό 

υλικό το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων. Πρόκειται στην ουσία για το Προσάρτημα του 

Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν μια επιχείρηση, ενώ οι 

καταστάσεις που αφορούν τον όμιλο επιχειρήσεων ονομάζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

1.7 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Οι ορκωτοί λογιστές πρέπει να έχουν πλήρη επιστημονική και 

επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία. Το έργο των ελεγκτών ρυθμίζεται 

από τα πρότυπα της ελεγκτικής. Αυτά καθιερώνονται από τις 

επαγγελματικές οργανώσεις των εξωτερικών ελεγκτών κάθε χώρας ή από 

διεθνείς οργανισμούς.

Η θέσπιση και η καθιέρωση των ελεγκτικών προτύπων σε κάθε 

χώρα γίνεται από τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις της κάθε χώρας. 

Στην Ελλάδα, το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών έχει αναλάβει το έργο της 

καθιέρωσης των απαραίτητων ελεγκτικών προτύπων. Η εναρμόνιση των 

εθνικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό
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της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελεγκτών (International Federation of 

Accountants — I.F.A.C.).

Τα ελεγκτικά πρότυπα του A.I.C.P.A. είναι τα πλέον αποδεκτά 

διεθνώς και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση των εθνικών 

προτύπων. Τα πρότυπα αυτά διακρίνονται σε Γενικά Πρότυπα, Πρότυπα 

Ελεγκτικής Εργασίας και σε Πρότυπα Έκθεσης Πορίσματος Ελέγχου.

Γενικά Πρότυπα (General Standards)

α. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πλήρη επιστημονική και

επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία.

β. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος 

στη σκέψη σε όλα τα θέματα που αφορούν το ελεγκτικό έργο του.

γ. Ο ελεγκτής πρέπει να επιδεικνύει εύλογη επαγγελματική 

επιμέλεια κατά τη διενέργεια του ελέγχου και τη σύνταξη της έκθεσης 

ελέγχου.

Πρότυπα Ελεγκτικής Εργασίας (Standards of Fieldwork)

α. Η ελεγκτική εργασία πρέπει να προγραμματίζεται

ορθολογικά και το ελεγκτικό προσωπικό να εποπτεύεται αποτελεσματικά.

β. Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να μελετάται και 

η αποτελεσματικότητά του να αξιολογείται, ώστε να αποτελεί τη βάση 

καθορισμού της έκτασης του ελέγχου τεκμηρίωσης.

γ. Το απαιτούμενο αποδεικτικό υλικό πρέπει να είναι επαρκές 

και κατάλληλο και να εξασφαλίζεται μέσω κριτικών επισκοπήσεων, 

παρατηρήσεων, υποβολής ερωτημάτων, επιβεβαιώσεων και απογραφής για 

να αποτελέσει τη Βάση τεκμηρίωσης της γνώμης του ελεγκτή για την 

αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων.

Πρότυπα Έκθεσης Πορίσματος Ελέγχου (Standards of Reporting)

α. Η έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου πρέπει να αναφέρει ότι η 

κατάρτιση και η παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων της
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ελεγχόμενης επιχείρησης διέπεται από τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 
αρχές.

β. Η έκθεση ελέγχου πρέπει να αναφέρει ότι η επιχείρηση 

ακολούθησε στην παρούσα όπως και την προηγούμενη χρήση τις ίδιες 
λογιστικές αρχές.

γ. Οι επεξηγηματικές υποσημειώσεις στις λογιστικές 

καταστάσεις (ή στο προσάρτημα) πρέπει να θεωρούνται εύλογα 

ικανοποιητικές εκτός και εάν ο ελεγκτής διατυπώσει διαφορετική γνώμη.

δ. Η έκθεση πρέπει να περιέχει είτε τη γνώμη του ελεγκτή για 

την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων στο σύνολό τους είτε τους 

λόγους για τους οποίους δεν εκφράξει γνώμη. Πρέπει, επίσης, να περιέχει 

το Βαθμό της ευθύνης που αναλαμβάνει ο ελεγκτής και μια σαφή ένδειξη 

του χαρακτήρα του ελέγχου που διενεργήθηκε.

Παρόμοια με τα ανωτέρω πρότυπα είναι αυτά του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών, τα οποία διέπουν κυρίως τον τακτικό έλεγχο των 

ετήσιων λογιστικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών και των 

μεγάλων Οργανισμών. Σε αντίθεση με τα πρότυπα του Αμερικανικού 

Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών, που δημιουργούν ένα πλαίσιο αρχών και 

κατευθύνσεων, τα πρότυπα αυτά είναι αναλυτικά και εξειδικευμένα. 

Ομαδοποιούνται δε, στις εξής τέσσερις ενότητες:

α. Τα Βασικά Πρότυπα που αναφέρονται γενικά στους σκοπούς 

των ελέγχων, στα προσόντα και τις ευθύνες του ελεγκτή κ.λ.π.

β. Τα Πρότυπα Καλής Εκτέλεσης που αφορούν την τεχνική του 

εξωτερικού ελέγχου.

γ. Τα Πρότυπα Εκθέσεων που πραγματεύονται τη σύνταξη και 

το περιεχόμενο της έκθεσης και του πιστοποιητικού ελέγχου.

δ. Τα Πρότυπα Επαγγελματικής Δεοντολογίας που αφορούν τη 

γενικότερη συμπεριφορά του ελεγκτή.
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1.8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ -  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Η ελεγκτική διακρίνεχαι σε δημόσια και ιδιωτική. Η πρώτη 

αποτελεί κλάδο της Δημόσιας Λογιστικής και ασχολείται με τον έλεγχο 

των οργανισμών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Η Ιδιωτική ελεγκτική ασχολείται 

με τον έλεγχο των κερδοσκοπικών οικονομικών μονάδων.

Στη σφαίρα της Ιδιωτικής Ελεγκτικής υπάγονται διάφοροι έλεγχοι, 

που μπορούν να διακριθούν σε διοικητικούς, λειτουργικούς ή 

διαχειριστικούς ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους. Ανάλογα με το ποιος 

ασκεί τους ανωτέρω ελέγχους αυτοί διακρίνονται εσωτερικούς και 

εξωτερικούς. Οι πρώτοι διενεργούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή ενώ οι 

δεύτεροι από τους εξωτερικούς ελεγκτές.

Η έννοια του εξωτερικού ελεγκτή αντιδιαστέλλεται ως προς αυτή 

του εσωτερικού ελεγκτή. Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι ανεξάρτητος 

επαγγελματίας ενώ ο εσωτερικός ελεγκτής βρίσκεται σε υπαλληλική 

σχέση με την ελεγχόμενη εταιρία. Το είδος των εργασιών τους, αν και 

παρόμοιο, αποσκοπεί σε διαφορετικούς στόχους. Ο εσωτερικός ελεγκτής 

πραγματοποιεί κυρίως διοικητικό έλεγχο και εξακριβώνει εάν έχουν 

πραγματοποιηθεί οι σκοποί της Διοίκησης της Επιχείρησης. Επίσης 

πραγματοποιεί διαχειριστικό ή λειτουργικό έλεγχο και αποβλέπει στην 

παρακολούθηση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης. Λογιστικό έλεγχο 

διενεργεί και ο εξωτερικός και ο εσωτερικός ελεγκτής με διαφορετικούς 

όμως στόχους. Ο πρώτος αποσκοπεί στην εξακρίβωση κυρίως της 

αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων, ενώ ο δεύτερος στην διαφύλαξη 

των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, τη προστασία του ανθρώπινου 

δυναμικού, την εφαρμογή των εντολών της διοίκησης από τους 

εργαζομένους και την εξασφάλιση της λειτουργίας ενός αποτελεσματικού 

λογιστικού συστήματος.
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1.9 ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος είναι μια ιδιαίτερα πρακτική εργασία και 

διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

Ωστόσο κάποια γενικά στάδια ελέγχου είναι κοινά για όλες τις 

επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα εξής·

1. Σχεδιασμός και προγραμματισμός του ελέγχου,

2. Εκτίμηση του λογιστικού συστήματος και του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου — Εκτίμηση γενικών κινδύνων,

3. Έλεγχος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

4. Έλεγχος τεκμηρίωσης των συναλλαγών και των υπολοίπων 

λογαριασμών (περιορισμένος ή εκτεταμένος ανάλογα με τα αποτελέσματα 

του ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου),

5. Έλεγχος των οικονομικών λογιστικών καταστάσεων

6. Διαμόρφωση και έκφραση γνώμης για την αξιοπιστία των 

λογιστικών καταστάσεων — δημιουργία πιστοποιητικού ορκωτού λογιστή.

1.10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ελεγκτής πραγματοποιεί τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων ακολουθώντας την αρχή του δειγματοληπτικού ελέγχου. 

Αυτό συμβαίνει γιατί ο ελεγκτής είναι αδύνατο να ελέγξει το σύνολο των 

συναλλαγών και των λογιστικών εργασιών. Άλλωστε ο ελεγκτής 

πιστοποιεί ότι οι λογιστικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν σημαντικές 

αποκλίσεις από την πραγματικότητα, ότι δηλαδή οι οικονομικές 

καταστάσεις δεν περιέχουν σημαντικά λάθη όχι ότι δεν περιέχουν κανένα 

σφάλμα. Το μέγεθος του δείγματος εξαρτάται πάντα από την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και από το πόσο ο ελεγκτής 

αισθάνεται ότι μπορεί να εμπιστευθεί την ελεγχόμενη εταιρεία. Στα 

πλαίσια του δειγματοληπτικού ελέγχου ακολουθούνται πάντοτε οι 

μέθοδοι του οριζόντιου και του κάθετου ελέγχου.
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Ο οριζόντιος ή προοδευτικός έλεγχος αποσκοπεί στη συγκέντρωση 
πληροφοριακών στοιχείων τα οποία αποδεικνΰουν ότι όλα τα λογιστικά 

γεγονότα της επιχείρησης έχουν καταχωρηθεί κανονικά και νομότυπα στα 

βιβλία της. Συγκεκριμένα, ο ελεγκτής επιλέγει ένα δείγμα παραστατικών 

που απεικονίζουν τα λογιστικά γεγονότα μιας προκαθορισμένης χρονικής 

περιόδου (π.χ. 10 ημερών) και ακολουθεί την ίδια ροή των καταχωρήσεων 

στο λογιστικό σύστημα που ακολούθησε αρχικά ο λογιστής της 

επιχείρησης. Έτσι, ελέγχει προσεκτικά:

α. Όλα τα δικαιολογητικά του δείγματος για πληρότητα και 

νομιμότητα,

β. Τη μεταφορά των λογιστικών πληροφοριών από τα 

δικαιολογητικά στα ημερολόγια και στα αναλυτικά καθολικά για 

ακρίβεια,

γ. Τις καταχωρήσεις στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο και τη 

μεταφορά τους στο γενικό καθολικό για σφάλματα και παραλείψεις,

δ. Την κατάρτιση των ισοζυγίων και την τήρηση του Βιβλίου 

αποθήκης για ελλείψεις και λάθη,

ε. Τη διαδικασία κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων για 

νομιμότητα.

Εκτός από τον οριζόντιο έλεγχο, ο ελεγκτής ακολουθεί διαδικασίες 

κάθετου ή αναδρομικού ελέγχου για να συγκεντρώσει στοιχεία που του 

επιτρέπουν να αποδείξει ότι το περιεχόμενο των λογαριασμών αναφέρεται 

σε συναλλαγές (γεγονότα) που πραγματικά έγιναν κατά τη διάρκεια της 

χρήσης και αφορούν την επιχείρηση. Επιλέγει ένα δείγμα καταχωρήσεων 

από τους λογαριασμούς του γενικού καθολικού και ακολουθεί μια 

διαδρομή που είναι αντίστροφη από αυτή που ακολούθησε αρχικά ο 

λογιστικής. Ελέγχει, δηλαδή, με επιμέλεια:

α. Την ακρίβεια του οριστικού ισοζυγίου και των ισοζυγίων των 

αναλυτικών καθολικών,

β. Την πληρότητα του Βιβλίου απογραφής και τη νομιμότητα 

των διαδικασιών απογραφής,
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γ. Την ακρίβεια της μεταφοράς των λογτοττκών πληροφοριών 

από τα ημερολόγια οτα καθολικά,

δ. Την ύπαρξη, την πληρότητα και τη νομιμότητα των 

δικαιολογητικών εγγράφων που αντιστοιχούν στο δείγμα των 

καταχωρήσεων που επέλεξε.

Τα ευρήματα της διενέργειας του οριζόντιου και του κάθετου 

ελέγχου συσχετίζονται και αναλύονται στο τέλος της ελεγκτικής 

διαδικασίας, έτσι ώστε να μπορέσει ο ελεγκτής να συνάγει χρήσιμα 

συμπεράσματα σχετικά με τη νομιμότητα των λογιστικών διαδικασιών και 

των μεθόδων, την ειλικρίνεια των λογιστικών στοιχείων και την 

αντικειμενικότητα των λογιστικών καταστάσεων.

Εκτός από τις μεθόδους του οριζόντιου και του κάθετου ελέγχου, ο 

ελεγκτής εφαρμόζει μεθόδους κριτικής ανάλυσης των λογιστικών 

στοιχείων. Προβαίνει σε διαχρονικές συγκρίσεις ορισμένων 

χαρακτηριστικών λογιστικών μεγεθών της ελεγχόμενης επιχείρησης ή και 

σε συσχετίσεις κοινών στοιχείων. Καταρτίζει αριθμοδείκτες ρευστότητας, 

κυκλοφοριακής ταχύτητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Με 

τη βοήθεια των αριθμοδεικτών και των άλλων μεθόδων κριτικής 

ανάλυσης, ο ελεγκτής εξετάζει πόσο εύλογα είναι τα βασικά 

χρηματοοικονομικά μεγέθη της επιχείρησης. Εάν ορισμένα από αυτά δε 

θεωρούνται εύλογα ή δε δικαιολογούνται από τις γενικές συγκυρίες της 

αγοράς, τότε τα ελέγχει σε μεγαλύτερο βάθος.

1.11 ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα οφέλη που απολαμβάνει μια επιχείρηση από τον εξωτερικό 

έλεγχο είναι πολλά και αυτά είναι κυρίως τα εξής·

1. Εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του λογιστικού της 

συστήματος,

2. Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

της, καθώς αξιολογείται από ανεξάρτητο ελεγκτή,
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3. Αποκτούν νομιμότητα οι λογιστικές της καταστάσεις,

4. Αυξάνεται η εγκυρότητα και η πληρότητα των δημοσιευμένων 

λογιστικών καταστάσεων όταν συνοδεύονται από το πιστοποιητικό 

ελέγχου,

5. Διευκολύνεται η εκ μέρους της άντληση κεφαλαίων αφού ο 

σωστά πληροφορημένος επενδυτής αντιμετωπίζει μικρότερο κίνδυνο,

6. Διευκολύνεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου των 

βιβλίων της επειδή ο εφοριακός· ελεγκτής περιορίζει την έκταση και τον 

χρόνο του ελέγχου του, όταν γνωρίζει ότι έχει προηγηθεί ο εξωτερικός 

ελεγκτής,

7. Ενισχύεται ή αποδυναμώνεται η θέση των οικονομικών 

στελεχών της έναντι των μετόχων ανάλογα με τα πορίσματα του ελέγχου.

8. Όπως ορίζεται από το άρθρο 14 του Π.Δ. 226/1992 το 

πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από 

τις φορολογικές αρχές περί του φορολογητέου εισοδήματος της 

επιχείρησης, είτε από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να μην 

επανελεχθεί η επιχείρηση όσον αφορά τις αποδοχές του προσωπικού της.

Απ’ την άλλη πλευρά τα μειονεκτήματα του ελέγχου εστιάζονται 

κυρίως σε δύο σημεία: α) Η αμοιβή του ορκωτού λογιστή θεωρείται ακριβή 

και β) Ο έλεγχος προϋποθέτει την συμμετοχή της διοίκησης και του 

προσωπικού της ελεγχόμενης εταιρίας ώστε να δοθούν οι απαραίτητες για 

τον έλεγχο πληροφορίες.

1.12 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 

της επιχειρήσεως και εφόσον ο ορκωτός λογιστής κρίνει ότι το 

αποδεικτικό υλικό είναι επαρκές, τότε αυτός συντάσσει το Πιστοποιητικό 

ελέγχου, στο οποίο εκφράζεται η γνώμη του για την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων.
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Το Πιστοποιητικό Ελέγχου απευθύνεται στους μετόχους της 

επιχειρήσεως και υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 2190, 

στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και στα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου. Δημοσιεύεται με τις λογιστικές καταστάσεις 

τέλους χρήσης και αντίγραφο της έκθεσης πρέπει να υποβάλλεται στο 

Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Το Πιστοποιητικό αυτό περιλαμβάνει δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος 

αναφέρεται η φύση και η έκταση του ελέγχου και στο δεύτερο σκέλος η 

γνώμη του ελεγκτή.

Α. Σκέλος α Πιστοποιητικού Ελέγχου (φύση και η έκταση ελέγχου)

Στο πρώτο σκέλος του Πιστοποιητικού Ελέγχου αναφέρεται τι 

ελέγχθηκε και πώς ελέγχθηκε. Αναλυτικότερα αναφέρονται:

• Η πλήρης επωνυμία της ελεγχόμενης επιχειρήσεως και η 

εταιρική χρήση των Οικονομικών Καταστάσεων.

• Οι διατάξεις της νομοθεσίας, βάσει των οποίων έγινε ο έλεγχο 

των Οικονομικών Καταστάσεων (άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 και τα 

ελεγκτικά πρότυπα του ΣΟΕΛ). Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής έχει τα 

απαραίτητα προσόντα για τον έλεγχο και την ανεξαρτησία, έχει 

ακολουθήσει τις καθιερωμένες ελεγκτικές διαδικασίες και έχει 

συγκεντρώσει το αποδεικτικό υλικό που απαιτείται για την πλήρη 

τεκμηρίωση της γνώμης του.

• Εάν ο ελεγκτής έλαβε γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού 

των υποκαταστημάτων της επιχειρήσεως, εφόσον υπάρχουν τέτοια (η 

αναφορά αυτή έχει την έννοια ότι είχε την ευχέρεια και δυνατότητα, 

χωρίς καμία παρεμπόδιση, να εφαρμόσει τις ελεγκτικές διαδικασίες που 

κρίνει απαραίτητες).

• Εάν τέθηκαν στη διάθεση του ελεγκτού τα βιβλία και στοιχεία 

της Επιχειρήσεως και δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες 

και επεξηγήσεις .

• Εάν στα βιβλία της Εταιρίας έχει τηρηθεί κανονικά ο 

λογαριασμός κόστους παραγωγής (δηλαδή δεν υπάρχει κάποια σημαντική
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παρέκκλιση από τις αρχές λογτσμού του κόστους, όπως αυτές καθορίζονται 
από το Ε.Γ.Λ.Σ.)

• Εάν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση (μεταβολή στον τρόπο αποτιμήσεως και λογιστικής 

αντιμετώπισης στοιχείων του Ισολογισμού).

• Εάν εφαρμόσθηκε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ή κλαδικό). 

Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος μόνο για τον έλεγχο των 

λογιστικών καταστάσεων, όχι για την κατάρτισή τους. Επίσης δηλώνει ότι 

ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος μόνο για τον έλεγχο της παρούσας χρήσης.

• Εάν επαληθεύθηκαν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 

Προσάρτημα και στην έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. (άρθρο 43α παραγ. 1 

και 3 Ν. 2190/1920).

Β. Σκέλος β’ Πιστοποιητικού Ελέγχου (γνώμη ελεγκτή)

Στο δεύτερο σκέλος του Πιστοποιητικού Ελέγχου διατυπώνονται οι 

τυχόν παρατηρήσεις που έχουν προκόψει από τον έλεγχο, καθώς και η 

γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις απεικονίζουν ή όχι την περιουσιακή διάρθρωση, τη 

χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της επιχειρήσεως, 

σύμφωνα με τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, που εφαρμόζονται 

κατά πάγιο τρόπο.

Γνώμη Ελεγκτή — Είδη Αυτής

Η γνώμη του ελέγχου μπορεί να είναι:

α. Ανεπιφύλακτη ννώυη

Εάν από τον έλεγχο δεν έχει προκόψει καμία παρατήρηση 

Πιστοποιητικού, ο Ορκωτός Ελεγκτής — Λογιστής εκφράζει τη γνώμη του, 

χωρίς καμία επιφύλαξη. Είναι η πιο επιθυμητή γνώμη από την πλευρά 

της εταιρείας.
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β. Γνώυη πε επιφύλαξη

Η γνώμη αυτή προσφέρει τα οφέλη της ανεπιφύλακτης γνώμης 

αλλά σε σημαντικά μικρότερο Βαθμό. Και αυτό γιατί ο ελεγκτής δεν 

αμφισβητεί την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων σε γενικές 

γραμμές, αλλά εκφράζει επιφυλάξεις για την καθολικότητά της.

Η διατύπωση του πορίσματος με επιφύλαξη γίνεται ως εξής:

«Κατά τη γνώμη μας, αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω παρατήρησή 

μας Νο............»

γ. Αντίθετη γνώμη

Αντίθετη γνώμη εκφράζεται όταν :

1. Η κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων δεν είναι σύμφωνη 

με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

2. Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει ουσιώδεις 

ελλείψεις, είναι χαλαρό ή επαρκές.

3. Το λειτουργικό σύστημα λειτουργεί αναποτελεσματικά.

Η διατύπωση της αντίθετης γνώμης γίνεται ως εξής:

«Κατά τη γνώμη μας, λόγω της σοβαρής επίδρασης του θέματος που

αναφέρουμε στην παραπάνω παρατήρησή μας Νο........ , οι ανωτέρω

οικονομικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση 

και τη χρηματοοικονομική θέση («οικονομική κατάσταση») της εταιρίας

κατά τη ν ..........., καθώς και τα αποτελέσματα τηςχρήσεως που έληξε αυτή

τη ν ημερομη νία».

δ. Πόρισπα πε αδυναπία έκφρασης γνώιπκ

Εάν το Πιστοποιητικό Ελέγχου περιέχει παρατήρηση, εξαιτίας της 

οποίας δημιουργείται στον Ορκωτό Ελεγκτή — Λογιστή αβεβαιότητα ως 

προς τη συνολική εικόνα των πιστοποιούμενων οικονομικών 

καταστάσεων, τότε το πόρισμα του ελέγχου διατυπώνεται ως εξής:

«Λόγω της σοβαρότητας του θέματος που αναφέρουμε στην

παραπάνω παρατήρηση Νο........ αδυνατούμε να εκφέρουμε γνώμη για τις

ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

2. 1 ΕΝΝΟΙΑ ΕΞΟΔΟΥ -  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Έξοδο θεωρείται, κάθε μείωση της καθαρής θέσης που οφείλεται στη 

διάθεση, την ανάλωση και τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων από την 

επιχείρηση. Αυτή η μεταβολή συνοδεύεται από ισόποση μείωση του 

ενεργητικού ή αύξηση του παθητικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το 

έξοδο αντιπροσωπεύει μια θυσία που δέχεται να υποστεί η επιχείρηση 

προκειμένου να επιτύχει την πραγματοποίηση λειτουργικών εσόδων. Για 

παράδειγμα, οι εκπτώσεις σε πελάτες αποτελούν θυσία, η οποία είναι 

απαραίτητη για την προώθηση πωλήσεων και την πραγματοποίηση 

εσόδων.

Τα έξοδα διακρίνονται συνήθως σε :

1. Λειτουργικά και μη λειτουργικά και γίνεται με βάση την 

προέλευση τους. Τα πρώτα προέρχονται από τις κύριες ή δευτερεύουσες 

δραστηριότητες της επιχείρησης και αφορούν μισθούς, ενοίκια, 

αποσβέσεις κλπ. , ενώ τα δεύτερα δεν προέρχονται από τις κύριες 

δραστηριότητες της επιχείρησης και αφορούν τα πρόστιμα, τους τόκους 

υπερημερίας κλπ.

2. Χρήσης και κεφαλαιοποιημένα. Τα πρώτα δημιουργούν έσοδα 

μόνο στην παρούσα χρήση όπως οι αποσβέσεις και τα ημερομίσθια, ενώ τα 

δεύτερα συμβάλλουν στη δημιουργία εσόδων και στις επόμενες χρήσεις 

όπως τα έξοδα βελτιώσεως των οικοπέδων και τα έξοδα επιμόρφωσης 

προσωπικού.
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3. Τακτικά και έκτακτα. Τα πρώτα αφορούν επαναλαμβανόμενα 

και προβλέψιμα έξοδα, όπως οι μισθοί και τα ενοίκια ενώ τα δεύτερα δεν 

έχουν τακτικό χαρακτήρα, όπως είναι οι αποζημιώσεις προσωπικού λόγω 
απολύσεων.

4. Έξοδα εφοδιασμού, παραγωγής, διάθεσης, χρηματοδότησης 

και διοίκησης,

5. Πραγματοποιημένα και τεκμαρτά. Τα πραγματοποιημένα

έξοδα είναι τα δεδουλευμένα έξοδα, δηλαδή αυτά που έγιναν και

επιβάρυναν οικονομικά την επιχείρηση ενώ τεκμαρτά έξοδα είναι αυτά 

που δεν προέρχονται από συναλλαγές.

6. Άμεσα και έμμεσα. Άμεσα είναι τα έξοδα, τα οποία οφείλονται

στην λειτουργία παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών και ταυτίζονται με 

τη συγκεκριμένη λειτουργία, ενώ έμμεσα είναι τα έξοδα, η

πραγματοποίηση των οποίων δεν εξαρτάται άμεσα από την παραγωγή ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

7. Σταθερά και μεταβλητά. Σταθερά είναι αυτά που δεν

μεταβάλλονται ανάλογα με τις διακυμάνσεις της δραστηριότητας της 

εταιρίας ενώ μεταβλητά είναι αυτά που μεταβάλλονται π.χ. μισθοί και 

πρώτες ύλες.

Τα έξοδα, τα οποία το Γενικό Άογιστικό Σχέδιο θεωρεί τακτικά και 

λειτουργικά, εντάσσονται στην ομάδα λογαριασμών 6 (έξι) και ειδικότερα 

καταχωρούνται στην χρέωση των λογαριασμών ·

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων

62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι — Τέλη

64 Διάφορα Έξοδα

65 Τόκοι και συναφή έξοδα

66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό 

κόστος

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως.
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Οι λογαριασμοί αυτοί αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους 

λογαριασμούς για κάθε κατηγορία εξόδων π.χ. 60.00 Αμοιβές έμμισθου 

προσωπικού, 62.04 Ενοίκια, 64.00 Έξοδα Μεταφορών, 65.00 Τόκοι και 
έξοδα ομολογιακών δανείων κλπ. και σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς για 

κάθε είδος εξόδου π.χ. 60.00.00 Τακτικές αποδοχές, 62.04.04 Ενοίκια 

επίπλων κλπ. Τα έκτακτα και μη λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα που 

αφορούν προηγούμενες χρήσεις παρουσιάζονται απευθείας σε 

λογαριασμούς αποτελεσμάτων π.χ. 81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και 

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων.
Τη γενικότερη σημασία των εξόδων αποδεικνύει η έντονη ζήτηση 

πληροφοριών από τα στελέχη της επιχείρησης καθώς και από τρίτους. Οι 

πληροφορίες που ζητούν αφορούν :

1. Το ύψος κάθε κατηγορίας εξόδων ή είδος εξόδων π.χ. 

μεταφορικά, τόκοι, ενοίκια, αποσβέσεις.

2. Τον προορισμό κάθε κατηγορίας εξόδων π.χ. έξοδα 

παραγωγής, έξοδα διάθεσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

χρηματοοικονομικά έξοδα,

3. Τη χρονική συσχέτιση των εξόδων και των πληρωμών τους,

4. Τη διάκριση των πραγματοποιημένων εξόδων σε σταθερά και 

μεταβλητά, σε άμεσα και έμμεσα ή έξοδα της παρούσας χρήσης και σε 

έξοδα προηγούμενων χρήσεων,

5. Το ύψος των μη δεδουλευμένων ή προπληρωμένων εξόδων και 

των δεδουλευμένων πληρωτέων εξόδων.

2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά : 

α) Η δαπάνη να είναι πραγματική και όχι εικονική ή πλασματική 

β) Η δαπάνη να είναι παραγωγική, δηλαδή να αφορά την επιχείρηση και 

όχι τον επιχειρηματία, να συμβάλει στην απόκτηση φορολογούμενου
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εισοδήματος, χωρίς να εξετάζεται να κατά τη χρήση που 

πραγματοποιήθηκε συνέΒαλε ή όχι στην απόκτηση τέτοιου εισοδήματος 

π.χ. έξοδα διαφήμισης που θα αποδώσουν μελλοντικά, 

γ) Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου. Οι διατάξεις του Ν. 

2234/94 (άρθρο 31) και άλλων νομοθετημάτων κατονομάζουν τις 

κατηγορίες των δαπανών που αναγνωρίζονται και αφαιρούνται από τα 

ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία, 

δ) Η δαπάνη να είναι Βέβαιη, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη. Δηλαδή 

να μην είναι αμφισβητούμενη, να αναφέρεται στα χρονικά όρια της 

διαχειριστικής περιόδου και να είναι ποσοτικά καθορισμένη, 

ε) Η δαπάνη να έχει σαν σκοπό την απόκτηση εισοδήματος και όχι την 

επαύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. Δηλαδή να αποσκοπεί σε 

απόκτηση εσόδων μέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση που η δαπάνη 

πραγματοποιείται και όχι στην απόκτηση ή Βελτίωση κεφαλαιακών 

αγαθών ή να αφορά δαπάνη που αποσΒένεται σε περισσότερες χρήσεις. 

Αναγνωρίζονται για έκπτωση π.χ. τα έξοδα συντήρησης του 

μηχανήματος, ενώ τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την απόκτηση 

ή την βελτίωσή του, θεωρούνται δαπάνες κεφαλαίου και υποβάλλονται 

σε τμηματική απόσβεση.

στ) Η δαπάνη να συμβάλει στην απόκτηση φορολογητέου εισοδήματος και 

όχι απαλλασσόμενου (π.χ. δαπάνες για έσοδα από τόκους Τραπεζών δεν 

αναγνωρίζονται επειδή οι τόκοι αυτοί δεν αποτελούν φορολογητέο 

εισόδημα) ή εισοδήματος που φορολογείται με ειδικό τρόπο (π.χ. 

δαπάνες εκμετάλλευσης πλοίου που τα έσοδα του φορολογούνται με 

ειδικό τρόπο).

ζ) Η πραγματοποίηση της δαπάνης να προκύπτει από έγγραφα 

δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγιο, αποδείξεις κ.λ.π) 

η) Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα Βιβλία με Βάση τα αποδεικτικά 

στοιχεία ή υπολογιστικά (π.χ. αποσβέσεις)
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2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ένα από χα σημαντικότερα έξοδα της επιχείρησης είναι οι αμοιβές 

του προσωπικού. Αυτό το έξοδο πηγάζει από την εκτέλεση της σύμβασης 

απασχόλησης μεταξύ της επιχείρησης και όσων προσφέρουν εξαρτημένη 

εργασία. Το έξοδο των αμοιβών του προσωπικού αποτελείται από δύο 

βασικά στοιχεία ·

1. Τις αποδοχές εργαζομένων,

2. Τις εισφορές της επιχείρησης (εργοδότη) υπέρ του Δημοσίου 

και των ασφαλιστικών οργανισμών των εργαζομένων.

Οι αποδοχές των εργαζομένων (έμμισθου και ημερομίσθιου 

προσωπικού) αποτελούνται από :

1. Τις τακτικές αποδοχές, όπως ορίζονται στη σύμβαση εργασίας 

και την ισχύουσα νομοθεσία,

2. Τις αποδοχές από παροχή υπερωριακής εργασίας, παροχή 

εργασίας τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες και την απασχόληση τις 

νυχτερινές βάρδιες,

3. Τις αποδοχές κανονικής αδείας και ασθένειας,

4. Τις αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών, αμοιβές εκτός

έδρας,

5. Τα διάφορα επιδόματα π.χ. οικογενειακά επιδόματα, 

επιδόματα κανονικής αδείας, τα δώρα εορτών κ.α.

Σε αυτά τα ποσά γίνονται κρατήσεις που αφορούν το φόρο των 

μισθωτών υπηρεσιών, την εισφορά των εργαζομένων στα ασφαλιστικά 

ταμεία π.χ. ΙΚΑ.

Οι λογαριασμοί των αμοιβών του προσωπικού ενημερώνονται με τα 

στοιχεία των μισθοδοτικών καταστάσεων. Τα Βασικά στοιχεία που 

περιλαμβάνονται σε μία μισθοδοτική κατάσταση είναν

1. Ο ακαθάριστος μισθός ή ημερομίσθιο,

2. Οι κρατήσεις που γίνονται στον ακαθάριστο μισθό ή το 

ημερομίσθιο που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία, τον φόρο μισθωτών 

υπηρεσιών και τον Ο.Γ.Α.
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3. Ο καθαρός μισθός και, χο ημερομίσθιο,

4. Τυχόν προκαταβολές και δάνεχα που δόθηκαν στους 

εργαζομένους και παρακρατούνταν έναντν του μνσθού ή του ημερομισθίου,

5. Το πληρωτέο ή καθαρό ποσό.

2.3.1 ΣΚΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το έξοδο της μισθοδοσίας αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις το 

βασικότερο έξοδο που βαρύνει τα αποτελέσματα της. Για τον λόγο αυτό το 

ύψος του εξόδου της μισθοδοσίας φέρει τον κίνδυνο να μην είναι το 

πραγματικό, καθώς το ύψος του επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα 

της χρήσης, και επομένως η διοίκηση της εταιρίας μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει παρουσιάζοντας το είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο από το 

πραγματικό σύμφωνα με τις επιδιώξεις της για το αποτέλεσμα της χρήσης.

Παράλληλα υπάρχουν πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις όσον αφορά 

τις αμοιβές και αυτό δυσχεραίνει στη σωστή τήρηση του λογαριασμού των 

αμοιβών του προσωπικού.

Για αυτούς τους λόγους ο έλεγχος της αξιοπιστίας του λογαριασμού 

των αμοιβών του προσωπικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Πιο 

συγκεκριμένα ο ελεγκτής μέσω του λογαριασμού των αμοιβών του 

προσωπικού επιδιώκει να εξακριβώσει ότι:

1. Τα έξοδα των αμοιβών του προσωπικού είναι δεδουλευμένα, 

δηλαδή ότι έχουν πραγματικά προσφερθεί οι αντίστοιχες υπηρεσίες από 

το προσωπικό,
2. Όλα τα πραγματοποιηθέντα έξοδα μισθών, ημερομισθίων και 

εργοδοτικών εισφορών έχουν καταχωρηθεί κανονικά στα βιβλία της 

επιχείρησης,
3. Τα ποσά των αμοιβών είναι σύμφωνα με τις ατομικές και 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
4. Η κατάρτιση των μισθολογικών καταστάσεων και η πληρωμή 

γίνεται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
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5. Ου κρατήσεις που γίνονται στους ακαθάριστους μισθούς για 

τα ασφαλιστικά ταμεία και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών καθώς και οι 

εργοδοτικές εισφορές υπολογίζονται και αποδίδονται στους δικαιούχους 

σύμφωνα με τη νομοθεσία,

6. Η υποχρέωση για απόδοση των κρατήσεων και για πληρωμή 

των εργοδοτικών εισφορών καταχωρείται στους κατάλληλους 

λογαριασμούς,

7. Οι υποχρεώσεις για απόδοση κρατήσεων και για πληρωμή 

εισφορών, όπως εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης δεν είναι 

εικονικές.

2.3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ο ελεγκτής το πρώτο βήμα που κάνει στον έλεγχο είναι η 

αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στη μισθοδοσία. Αυτό θα 

τον βοηθήσει να καταλάβει προκαταρκτικά τον βαθμό κινδύνου 

παραποίησης που υπάρχει στο συγκεκριμένο έξοδο και θα τον οδηγήσει σε 

περιορισμένο ή εκτενή έλεγχο τεκμηρίωσης.

Οι βασικές επιδιώξεις ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ως 

προς τη μισθοδοσία προσωπικού πρέπει να αποβλέπει στις ακόλουθες 

εξασφαλίσεις1

1. Τήρηση μητρώου απασχολούμενου προσωπικού. Αυτό θα 

πρέπει να περιέχει όλα τα προσωπικά στοιχεία του κάθε εργαζόμενου, 

όπως το βιογραφικό του, τους όρους και την ημερομηνία πρόσληψης του, 

τα καθήκοντα του και το ύψος των αποδοχών του.

2. Σύστημα εξασφάλισης όχι το προσωπικό απασχολείται πλήρως 

και παραγωγικά. Η εταιρία πρέπει να έχει τρόπους να ελέγχει την 

απόδοση του προσωπικού της.

3. Εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το 

προσωπικό.
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4. Ορθή καχαχώρηση χων αμοιβών σχα βιβλία σύμφωνα με χο 

Γενικό Λογισχικό Σχέδιο.

Αρχικά ο ελεγκχής ενημερώνεχαι σχεχικά με χα μέχρα εσωχερικού 

ελέγχου χης διεύθυνσης προσωπικού όσον αφορά xig διαδικασίες 

πρόσληψης, μεχάθεσης, προαγωγής, απόλυσης ή συνχαξιοδόχησης χου 

προσωπικού. Καχαρχίζει διαγράμμαχα ροών ή συνχάσσει περιγραφικές 

εκθέσεις για χην πορεία χων διαδικασιών που έχουν θεσπισχεί για κάθε 

περίπχωση. Ένα ερωχημαχολόγιο προς χη Διοίκηση θα συνέβαλλε σχην 

καχανόηση και χην εκχίμηση χου συσχήμαχος εσωχερικού ελέγχου. 

Ειδικόχερα ένα χέχοιο ερωχημαχολόγιο θα έπρεπε να εσχιάσει σχην 

ανίχνευση μέχρων που εξασφαλίζουν:

1. Το διαχωρισμό χων καθηκόνχων όσων ασχολούνχαι με χην 

καχάρχιση χων μισθοδοχικών καχασχάσεων και χην πληρωμή χων μισθών ή 

χην καχαχώρηση χων σχεχικών γεγονόχων σχα βιβλία ή χην εξόφληση χων 

υποχρεώσεων από κραχήσεις και εργοδοχικές εισφορές.

2. Την έγκριση και υπογραφή χων μισθοδοχικών καχασχάσεων 

από άχομο που είναι εξουσιοδοχημένο από χη διοίκηση.

3. Την προστασία χων απλήρωχων ποσών π.χ. εναπόθεση σε 

χρημαχοκιβώχιο.

4. Τον έλεγχο χων υπολογισμών που υπάρχουν σχις 

μισθοδοχικές καχασχάσεις π.χ. κραχήσεις εργοδοχικές εισφορές κλπ.

5. Την χήρηση αχομικού φακέλου ή μηχρώου εργαζομένων.

6. Την έγκριση χων προκαχαβολών και χων δανείων από άχομο 

που είναι εξουσιοδοχημένο από χη διοίκηση.

7. Την πραγμαχοποίηση συμφωνίας χου λογαριασμού 

καχαθέσεων με χα extraits χης χράπεζας από διαφορεχικό άχομο από αυχό 

που εκδίδει χις επιχαγές.

8. Τον έλεγχο και καχαγραφή χης χήρησης χου ωραρίου 

εργασίας.

9. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης από άχομο που είναι 

εξουσιοδοχημένο από χη διοίκηση.
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Παρακάτω αναλύεται πιο λεπτομερώς το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί σε κάθε ελεγχόμενη 

επιχείρηση ώστε ο ελεγκτής να περιορίσει τον έλεγχο τεκμηρίωσης όσον 

αφορά την λειτουργία πρόσληψης του προσωπικού, την παρακολούθηση 

του χρόνου εργασίας, την κατάρτιση μισθοδοτικών καταστάσεων και τη 

διανομή των επιταγών μισθοδοσίας ή των μετρητών στους μισθωτούς.

Η λειτουργία της Πρόσλιμμι^

Το πρώτο σημαντικό βήμα για την καθιέρωση ισχυρού εσωτερικού 

ελέγχου επί της μισθοδοσίας γίνεται από την υπηρεσία προσωπικού με 

την πρόσληψη ενός καινούριου μισθωτού. Μόλις προσληφθεί ο μισθωτός, 

η υπηρεσία προσωπικού θα πρέπει να καταχωρήσει στο μητρώο 

απασχολούμενου προσωπικού όλα τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. 

βιογραφικό) καθώς και τον μισθό που συμφωνήθηκε. Ο μισθός καθώς και 

οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο μισθός αναγράφονται στην σύμβαση 

εργασίας, η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο. Αυτή θα πρέπει να 

είναι σύμφωνη με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτά τα στοιχεία 

θα πρέπει να τηρούνται στην υπηρεσία προσωπικού, αλλά η υπηρεσία 

προσωπικού θα πρέπει να στείλει ένα ενημερωτικό σημείωμα στην 

υπηρεσία μισθοδοσίας, στο οποίο αναφέρονται το όνομα του καινούριου 

μισθωτού, ο μισθός του και οι κρατήσεις από τις αποδοχές. Ενημερωτικό 

σημείωμα για την πρόσληψη και τον μισθό που συμφωνήθηκε στέλνεται 

επίσης στον επικεφαλή της υπηρεσίας, στην οποία θα απασχοληθεί ο 

υπάλληλος.

Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η υπηρεσία μισθοδοσίας να 

προσθέσει το ονοματεπώνυμο στις καταστάσεις μισθοδοσίας, χωρίς να έχει 

λάβει την έγγραφη ειδοποίηση από την υπηρεσία προσωπικού. Όταν 

μεταβάλλεται ο μισθός ενός υπαλλήλου, ο καινούριος μισθός θα πρέπει να 

καταχωρηθεί σε βιβλίο που αναγράφονται οι μισθοί και τηρείται από την 

υπηρεσία προσωπικού. Η έγκριση του καινούριου μισθού θα πρέπει να 

σταλεί στην υπηρεσία προσωπικού πριν από την ισχύ της μεταβολής.
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Μόλις αποχωρήσει, ένας μισθωτός, στέλνεται ειδοποίηση της αποχωρήσεως 

από την υπηρεσία προσωπικού στην υπηρεσία μισθοδοσίας. Συνεπώς η 

δουλειά της υπηρεσίας μισθοδοσίας και η ορθότητα των ονομάτων και 

χρησιμοποιούμενων μισθών για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας 

εξαρτάται από έγγραφα που προέρχονται κυρίως από την διεύθυνση 

προσωπικού.

Ένα ικανοποιητικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου επιβάλλει όπως η 

πρόσθεση και η αφαίρεση ονομάτων από τις καταστάσεις μισθοδοσίας της 

εταιρίας καθώς και η μεταβολή των μισθών και η ανακατάταξη των 

υπαλλήλων, αποδεικνύονται από έγγραφες εγκρίσεις ενός εκτελεστικού 

στελέχους της υπηρεσίας προσωπικού και από τον επικεφαλή της 

ενδιαφερόμενης υπηρεσίας της εταιρίας. Το να επιτραπεί στην υπηρεσία 

μισθοδοσίας να αναλάβει την πρωτοβουλία μεταβολών στους μισθούς ή 

προσθήκες ονομάτων στις καταστάσεις μισθοδοσίας χωρίς προηγούμενη 

έγκριση της υπηρεσίας προσωπικού, είναι σαν να ανοίγεται ο δρόμος για 

διάπραξη απάτης.

Παρακολούθηση του Χρόνου Εργασίας

Η λειτουργία παρακολούθησης του χρόνου εργασίας συνίσταται 

στον καθορισμό των ωρών λειτουργίας (ή των μονάδων παραγωγής), βάσει 

των οποίων θα πληρωθεί ο μισθωτός. Κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί 

διαφορετικούς τρόπους παρακολούθησης του χρόνου εργασίας του 

προσωπικού της, με την πιο διαδεδομένη μέθοδο την χρησιμοποίηση 

ηλεκτρονικών καρτών, αν και τελευταία παρατηρείται μια τάση 

κατάργησης αυτού του συστήματος.

Παρόλα αυτά το σύστημα παρακολούθησης του χρόνου εργασίας με 

τις κάρτες αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συστήματα και συντελεί 

σημαντικά στην καθιέρωση ισχυρού εσωτερικού ελέγχου επί της 

λειτουργίας παρακολούθησης του χρόνου εργασίας. Οι εκθέσεις που 

καταρτίζονται από τη διεύθυνση του προσωπικού, που ελέγχουν τις 

κάρτες μια ή δύο φορές την ημέρα και συναντούν ένα μισθωτό μπορεί να
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είναι περισσότερο ανεξάρτητες από τα φύλλα εργασίας, που καταρτίζονται 

από τους εργοδηγούς που λόγω των καθηκόντων τους, Βρίσκονται σε 

συνεχή και στενή επαφή με μια ομάδα μισθωτών. Στο σημείο που 

Βρίσκονται οι κάρτες κατά την έλευση και την αποχώρηση των 

εργαζομένων χρήσιμο θα ήταν να Βρίσκεται εκεί κάποιος από την 

διεύθυνση του προσωπικού ώστε να αποφεύγεται εργαζόμενοι να 

«χτυπούν» τις κάρτες συναδέλφων τους.

Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να Βελτιωθεί με τη μέθοδο της 

σύγκρισης των φύλλων εργασίας που καταρτίζονται από την διεύθυνση 

του προσωπικού με τις κάρτες προσέλευσης και αποχώρησης των 

μισθωτών. Αν η πληρωμή των μισθωτών γίνεται με Βάση τη μονάδα 

παραγωγής, μπορεί να γίνει μία σύγκριση μεταξύ των εκθέσεων των 

μονάδων, που παρήχθησαν και των μονάδων που προστέθηκαν στα 

αποθέματα σύμφωνα με τα στοιχεία διαρκούς απογραφής των αποθεμάτων,

Οι υπάλληλοι που πληρώνονται με Βάση το μηνιαίο ή εβδομαδιαίο 

μισθό πιθανόν να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούν κάρτες προσέλευσης 

και αποχώρησης από την εργασία. Ορισμένες εταιρίες επιβάλλουν σ’ 

αυτούς τους μισθωτούς να συμπληρώνουν ένα εβδομαδιαίο ή 

δεκαπενθήμερο δελτίο εργασίας που δείχνει τις ώρες που αφιερώθηκαν 

στις διάφορες δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα δελτία αυτά θα 

πρέπει να έχουν τις υπογραφές των προϊσταμένων, ώστε να φαίνεται ο 

έλεγχος τους.

Τέλος όλες οι υπερωρίες πρέπει να έχουν εγκριθεί από αρμόδιο 

στέλεχος της επιχείρησης.

Κατάρτιση Μισθοδοτικών Καταστάσεων

Η υπηρεσία μισθοδοσίας ή το λογιστήριο έχει την ευθύνη 

υπολογισμού της μισθοδοσίας και κατάρτισης των μισθοδοτικών 

καταστάσεων. Η υπηρεσία μισθοδοσίας δεν πρέπει να εκτελεί τις σχετικά 

λειτουργίας της παρακολούθησης του χρόνου εργασίας, της πρόσληψης 

των μισθωτών ή της διανομής στους μισθωτούς των επιταγών. Θα πρέπει
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δηλαδή να υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός χων καθηκόντων. Η δουλειά 

που γίνεται, από την υπηρεσία μισθοδοσίας είναι: 1) η έκδοση των 

επιταγών μισθοδοσίας (ή των φακέλων μισθοδοσίας, αν η πληρωμή γίνεται 

σε μετρητά ή την αποστολή των εντολών στην τράπεζα εάν η πληρωμή 

γίνεται μέσω τραπέζης) 2) η έκδοση βεβαιώσεων των αποδοχών και των 

κρατήσεων για κάθε μισθωτό 3) η τήρηση ενός ημερολογίου μισθοδοσίας · 

4) η τήρηση ενός καθολικού στο οποίο συνοψίζονται οι αποδοχές και οι 

κρατήσεις κάθε μισθωτού 5) η κατάρτιση ενός πίνακα κατανομής της 

μισθοδοσίας που δείχνει την κατανομή του κόστους μισθοδοσίας σε άμεσο, 

σε γενικές διοικητικές δαπάνες και στους λογαριασμούς δαπανών των 

διαφόρων υπηρεσιών · και 6) την κατάρτιση τριμηνιαίων και ετήσιων 

εκθέσεων που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές και δείχνουν τις 

αποδοχές και το φόρο που παρακρατήθηκε από κάθε μισθωτό.Όλες αυτές 

οι εργασίες πλέον γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας γίνεται με βάση τις ώρες εργασίας 

που αναφέρονται από την υπηρεσία μέτρησης του χρόνου εργασίας και 

τους εγκεκριμένους μισθούς και τις κρατήσεις που αναφέρονται από την 

υπηρεσία προσωπικού.

Οι ελεγκτές μπορούν να διαπιστώσουν αν οι διαδικασίες και τα 

λογιστικά στοιχεία της μισθοδοσίας διαφέρουν σημαντικά αναφορικά με 

την πολυπλοκότητα μεταξύ των χειρογράφων συστημάτων και των 

εκλεπτυσμένων ηλεκτρονικών μεθόδων. Εν τούτοις πρέπει να αναμένεται 

ότι το σύστημα του πελάτη θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα βασικά 

στοιχεία όπως κάρτες προσέλευσης και αποχώρησης από τη δουλειά, 

ημερολόγια μισθοδοσίας, επιμερισμό του κόστους εργασίας και στοιχεία 

των αποδοχών κατά μισθωτό.

Πληρωιιύ χων Μισθωτών

Στις περισσότερες εταιρείες πλέον είθισται η πληρωμή των 

μισθωτών να γίνεται μέσω τραπέζης. Δηλαδή το λογιστήριο στέλνει μία
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κατάσταση με τους εργαζομένους καν τους μνσθούς τους καν η τράπεζα 

τοποθετεί τα χρήματα σε ατομνκούς λογαρνασμούς των εργαζομένων.

Εξακολουθεί όμως να υφίσταταν καν το σύστημα της δνανομής των 

επνταγών μνσθοδοσίας ή των φακέλων με τους μνσθούς σε μετρητά στους 

μνσθωτούς, εργασία που εκτελεί ταμίας της ετανρίας. Αν ον μνσθωτοί 

πληρώνονταν σε μετρητά, ένα αντίγραφο της μνσθοδοτνκής καταστάσεως 

δίνεταν στον ταμία από την υπηρεσία μνσθοδοσίας, την οποία 

χρησνμοπονεί σαν οδηγό γνα να Βάλεν τα λεφτά μέσα στους φακέλους. 

Αυτοί ον φάκελον θα πρέπεν να ετονμάζονταν από την υπηρεσία 

μνσθοδοσίας. Αν ον μνσθωτοί πληρώνονταν με επνταγές, ον επνταγές θα 

πρέπεν να ετονμάζονταν γνα υπογραφή[ στην υπηρεσία μνσθοδοσίας καν να 

στέλνονταν γνα να υπογραφούν από τον ταμία.

Ο ταμίας της ετανρίας δναχενρίζεταν μεγάλα ποσά σε επνταγές καν 

μετρητά κατ’ ακολουθία, η δούλενά αυτού του υπαλλήλου τελεί κάτω από 

την εποπτεία της ταμενακής υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση, ον 

υπογεγραμμένες επνταγές μνσθοδοσίας ή ον φάκελον που περνέχουν τους 

μνσθούς σε μετρητά δεν πρέπεν να επνστρέφονταν στην υπηρεσία 

μνσθοδοσίας. Ούτε είναν επντρεπτό να δίνονταν ον υπογεγραμμένες 

επνταγές ή ον φάκελον μνσθοδοσίας στους προϊσταμένους των υπηρεσνών 

γνα να τνς δνανείμουν στους μνσθωτούς. Η λεντουργίας της δνανομής των 

επνταγών μνσθοδοσίας θα πρέπεν να ανατεθεί αποκλενστνκά σ’ έναν 

υπάλληλο που δεν εκτελεί άλλη δραστηρνότητα γύρω από τη μνσθοδοσία. 

Όταν παραδίνεταν η επνταγή μνσθοδοσίας θα πρέπεν να δνασφαλίζεν την 

παράδοση με την υπογραφή μνας απόδενξης εκ μέρους του μνσθωτού. Η 

επνταγή ή ο φάκελος μνσθοδοσίας που προορίζεταν γνα έναν απάντα 

υπάλληλο, θα πρέπεν να φυλάσσεταν καν δεν πρέπεν ποτέ να παραδίνεταν 

σ’ έναν άλλο υπάλληλο. Όταν ον απόντες παραλαμΒάνουν τνς επνταγές 

τους ή τους φακέλους τους, θα πρέπεν να τους ζητείταν να υπογράψουν 

μνα απόδενξη.

Πολλές ετανρίες που πληρώνουν τους εργαζομένους με επνταγές 

χρησνμοπονούν ένα τραπεζνκό λογαρνασμό. Από την υπηρεσία λογνστνκής 

θα πρέπεν να ετονμάζεταν κάθε εβδομάδα ένα ένταλμα γνα το συνολνκό
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ποσό, που βασίζεται στο σύνολο της μισθοδοσίας, που υπολογίστηκε από 

την υπηρεσία μισθοδοσίας. Αυτό το ένταλμα στέλνεται στο γενικό ταμία, 

που εκδίδει μια επιταγή επί του γενικού τραπεζικού λογαριασμού για το 
ποσό της μισθοδοσίας.

Από τη σκοπιά του εσωτερικού ελέγχου η πληρωμή των μισθωτών 

σε μετρητά είναι ανεπιθύμητη, αλλά είναι ακόμη μια μέθοδος που 

ακολουθείται από σημαντικό αριθμό εταιριών. Οι λόγοι που προβάλλονται 

για να δικαιολογήσουν την πληρωμή των μισθών σε μετρητά είναι οι 

ανεπαρκείς τραπεζικές ευκολίες της περιοχής, οι στάσεις των μισθωτών 

και η επιθυμία της διοίκησης να απαλείψει την ανάγκη υπογραφής 

επιταγών και διενέργειας τραπεζικών συμφωνιών. Όταν οι μισθωτοί 

πληρώνονται σε μετρητά, εκδίδεται και εξαργυρώνεται μόνο μία επιταγή 

για ολόκληρο το ποσό της μισθοδοσίας. Ο ταμίας βάζει μέσα σε κάθε 

φάκελο το ποσό του μισθού και μία απόδειξη στην οποία απεικονίζονται οι 

συνολικές αποδοχές, οι κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.

Σε μικρές επιχειρήσεις δεν είναι ασυνήθιστο να βρεις ένα άτομο 

που υπολογίζει τη μισθοδοσία, και Βάζει τα χρήματα μέσα στους φακέλους 

και τους διανέμει στους μισθωτούς. Αυτός ο συνδυασμός των καθηκόντων 

δεν παρέχει προστασία από απάτες γύρω από τη μισθοδοσία. Οι 

λειτουργίες παρακολούθησης του χρόνου εργασίας, ετοιμασίας των 

μισθοδοτικών καταστάσεων και διανομής των φακέλων μισθοδοσίας θα 

πρέπει να διαχωριστούν αν θέλουμε να πετύχουμε ικανοποιητικό έλεγχο 

επί των μισθών που πληρώνονται σε μετρητά.

Μια άλλη επιθυμητή μέθοδος ελέγχου είναι η λήψη μιας 

απόδειξης από κάθε υπάλληλο που να δείχνει την περίοδο που αφορά την 

πληρωμή, τις ακαθάριστες αποδοχές, τις εκπτώσεις, το πληρωτέο ποσό και 

την υπογραφή του μισθωτού. Ορισμένες επιχειρήσεις για να έχουν στα 

χέρια τους μια ικανοποιητική απόδειξη ετοιμάζουν κανονικές επιταγές, 

αλλά πληρώνουν τους μισθωτούς σε μετρητά, μετά την οπισθογράφηση 

των επιταγών από τους μισθωτούς. Οι επιταγές τίθενται στο αρχείο της 

επιχείρησης και χρησιμεύουν σαν αποδεικτικό στοιχείο της καταβολής 

των μισθών.
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Αν ον μισθοί πληρώνονται σε μετρητά, οι τυχόν αζήτητοι μισθοί θα 

πρέπει να καταθέτονται σε μια τράπεζα και να πιστώνονται σ’ έναν ειδικό 

λογαριασμό υποχρέωσης. Η μελλοντική απόδοση αυτών των ποσών στους 

δικαιούχους υπαλλήλους θα πρέπει να γίνει κατ’ ανάγκην με την έκδοση 

μιας επιταγής και την ετοιμασία αποδεικτικών εγγράφων. Οι ελεγκτές θα 

πρέπει να διερευνήσουν σε Βάθος όλες τις χρεώσεις του λογαριασμού 

Αζήτητοι Μισθοί. Οι κίνδυνοι, που συνδέονται με την φύλαξη των 

αζήτητων φακέλων μισθοδοσίας από τον ταμία, με την επιστροφή σ’ έναν 

υπάλληλο της υπηρεσίας μισθοδοσίας ή με το ανακάτεμα με το μικρό 

ταμείο είναι εμφανείς.

2.3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το επόμενο στάδιο ελέγχου είναι ο έλεγχος τεκμηρίωσης. Την 

έκταση του ελέγχου τεκμηρίωσης προσδιορίζει η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Επίσης ο 

ελεγκτής προσδιορίζει την έκταση του ελέγχου τεκμηρίωσης κάνοντας μια 

συγκριτική έρευνα του εξόδου μισθοδοσίας της παρούσης με την 

παρελθούσα χρήση. Ο ελεγκτής πρέπει να συγκρίνει επίσης τον αριθμό 

προσωπικού της παρούσας χρήσης με την παρελθούσα. Εάν 

παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις αυτές πρέπει να αιτιολογηθούν 

από τη Διοίκηση αλλά και να γίνει λεπτομερέστερος έλεγχος 

τεκμηρίωσης.

Ο ελεγκτής για να πραγματοποιήσει έλεγχο τεκμηρίωσης 

ακολουθεί τις εξής διαδικασίες·

1. Ο ελεγκτής εξετάζει εάν υπάρχει προϋπολογισμός του εξόδου 

της μισθοδοσίας. Εάν έχει σχηματιστεί προϋπολογισμός κατά την αρχή 

της χρήσης από την διοίκηση, τότε ο ελεγκτής εξετάσει το 

προϋπολογισθέντα έξοδα με αυτά που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια 

της χρήσης. Εάν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις τότε η διοίκηση της 

εταιρείας πρέπει να αιτιολογήσει τις διαφορές αυτές με τρόπο επαρκή.
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2. Συγκρίνει χο σύνολο της μισθοδοσίας με τη συγκεντρωτική 

κατάσταση του κόστους εργασίας που ετοιμάστηκε από την υπηρεσία 

κοστολόγησης.

3. Επιλέγει δείγμα καταχωρήσεων από τις μισθοδοχικές 

καταστάσεις που είναι αντιπροσωπευτικό του αριθμού των εργαζομένων.

4. Συγκρίνει τα στοιχεία των καταχωρήσεων με τα στοιχεία των 

ατομικών φακέλων και των παραστατικών παροχής της εργασίας (π.χ. 

κάρτες εργασίας).

5. Ελέγχει ότι καταβάλλονται τα κατώτατα ποσά μισθών και 

ημερομισθίων που ορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

6. Στην περίπτωση που η αμοιβή των μισθωτών υπολογίζεται με 

Βάση το κομμάτι παραγωγής και όχι το ωρομίσθιο, ο ελεγκτής θα πρέπει 

να συμφωνήσει τις ακαθάριστες αποδοχές και τα στοιχεία παραγωγής.

7. Ελέγχει τον υπολογισμό των κρατήσεων και των εισφορών στα 

ασφαλιστικά ταμεία καθώς και τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών 

υπηρεσιών.

8. Ελέγχει τον υπολογισμό των υπερωριών, νυχτερινής 

εργασίας, αργιών κλπ. Παράλληλα ελέγχει την έγκριση τους από τον 

αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Ελέγχει επίσης εάν οι 

διενεργηθείσες υπερωρίες είναι νόμιμες και εάν προκύπτουν από τις 

κάρτες παρουσίας ή υπηρεσιακά σημειώματα.

9. Ελέγχει τον υπολογισμό των επιδομάτων αδείας, των δώρων 

Πάσχα και Χριστουγέννων .

10. Ελέγχει αν οι μισθοδοχικές καταστάσεις φέρουν τις 

υπογραφές των υπευθύνων για την κατάρτισή τους και για την έγκριση 

πληρωμής των σχετικών ποσών.

11. Ελέγχει μέσω της παρατήρησης ότι άτομα που 

περιλαμβάνονται στις μισθοδοχικές καταστάσεις πραγματικά εργάζονται.

12. Ελέγχει τις μισθοδοχικές καταστάσεις μήπως υπάρχουν 

καταχωρήσεις σε ίδια πρόσωπα δύο φορές.

13. Ελέγχει ότι τα συνολικά ποσά των μισθοδοτικών 

καταστάσεων που αφορούν τις αμοιβές του προσωπικού, τις υποχρεώσεις
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και, τις προκαταβολές έχουν μεταφερθεί σωστά στους αντίστοιχους 

λογαριασμούς.

14. Ελέγχει ότι οι αμοιβές προσωπικού και οι πληρωτέες 

κρατήσεις που βρίσκονται στο δείγμα των καταχωρήσεων έχουν 

καταχωρηθεί σωστά στους αντίστοιχους λογαριασμούς.

15. Ελέγχει τις εργάσιμες ημέρες που έχουν καταχωρηθεί σε 

δείγμα εργαζομένων είναι σύμφωνες με τις κάρτες παρουσίας, εάν 

υπάρχουν.

16. Επαληθεύει τον χρόνο εργασίας που εμφανίζεται στις 

μισθοδοτικές καταστάσεις με τις κάρτες προσέλευσης, εάν υπάρχουν, και 

τα δελτία εργασίας που έχουν εγκριθεί από τους προϊσταμένους.

17. Ελέγχει σε δείγμα μισθοδοτικών καταστάσεων τις αθροίσεις.

18. Συμφωνεί τις κρατήσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών με την 

οριστική δήλωση ΦΜΥ, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια εφορία.

19. Συμφωνεί την τελευταία πληρωμή ενσήμων του ΙΚΑ με τον 

λογαριασμό υποχρέωσης καθώς και την μισθοδοτική κατάσταση (η 

πληρωμή αυτή συμβαίνει συνήθως μετά το τέλος της χρήσης).

20. Ελέγχει τα φύλλα υπολογισμού των αποζημιώσεων των 

απολυομένων εργαζομένων. Επαναϋπολογίζει δειγματοληπτικά 

αποζημιώσεις καθώς και τον φόρο. Συμφωνεί τα φύλλα αυτά με 

παραστατικά πληρωμής των αποζημιώσεων καθώς και των φόρων. Ελέγχει 

την καταχώρηση στους σωστούς λογαριασμούς.

21. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι πληρώνονται με μετρητά, 

ο ελεγκτής πρέπει να κάνει σύγκριση των εξοφληθεισών επιταγών με την 

κατάσταση μισθοδοσίας.

22. Ελέγχει τις πληρωμές που έγιναν μετά το τέλος της χρήσης 

και ελέγχει ποιες από αυτές αφορούν τη μισθοδοσία της προηγούμενης 

χρήσης. Στη συνέχεια εντοπίζει εάν έχουν γίνει οι κατάλληλες εγγραφές 

στους λογαριασμούς εξόδων πληρωτέων.

Μετά το τέλος και του ελέγχου τεκμηρίωσης ο ελεγκτής μπορεί να 

εκφράσει γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία του λογαριασμού των αμοιβών
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του προσωπικού, χην απλοποίηση και, Βελτίωση των διαδικασιών της 

μισθοδοσίας.

2.3.4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ

60.00 Αμοιβές έμμισθου
55.00 Εισφορές ΙΚΑ 

προσωπικού
έμμισθου προσωπικού

60.03.00 Εργοδ, εισφορές ΙΚΑ 

έμμισθου προσωπικού

2.500.000 485.000 746.500

Στοιχεία ελεχθείσας ιιισθοδοτικής κατάστασή ιιπνός Μαΐου

• Αποδοχές έμμισθου προσωπικού μηνάς Μαΐου ευρώ 176.000

■ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ευρώ 34.320 ποσοστό
19,50%
- Εισφορές εργαζομένων 18.480 10,50%

Σύνολο Εισφορών 52.800 30,00%
“ Ν

Σε αποδοχές 176.000 ευρώ αναλογούν εισφορές εργοδότη 34.320 €
« 100 X;

X -  34.320 X 100 = 19,50%
176.000

Ψ  = 18.480 X 100 = 10,50%
V 176.000

Συγκεντρωτικές επαληθεύσεις

Ετήσιες αποδοχές 2.500.000 ευρώ X 19,5% = εργοδοτικές εισφορές
487.500 ευρώ
Εργοδοτικές εισφορές λ/σμού 60.03.00 485.000

Διαφορά 2.500 €
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Εχήσιες αποδοχές 2.500.000 ευρώ X 10,5% = εισφ. εργαζόμενου
262.500 ευρώ

2.500.000 X 19,5% = εργοδ. Εισφορές 487.500
2.500.000 X 30,0% = σύνολο εισφορών 750.000

Λογαριασμός 55.00 «Εισφορές ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού»
746.500

Διαφορά 3.500 €

2.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ : ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ -  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ -  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ -  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ -  

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Οι επιχειρήσεις συχνά εμφανίζουν λιγόχερα έξοδα από χα 

πραγμαχικά, ώσχε να εμφανίσουν σχα αποχελέσμαχά χους μεγαλύχερα 

κέρδη ή να αναβάλλουν χις ζημιές. Λιγόχερο συχνά διογκώνουν χα έξοδα 

χους ώσχε να εμφανίσουν χαμηλόχερα φορολογηχέα κέρδη και να 

πληρώσουν λιγόχερο φόρο. Για χον λόγο αυχό ο έλεγχος χων εξόδων, εκχός 

από χο έξοδο χης μισθοδοσίας, φέρει μεγάλο κίνδυνο και αποχελεί σημείο 

που οι ελεγκχές δίνουν ιδιαίχερη έμφαση.

Τα έξοδα χων επιχειρήσεων όπως ομαδοποιούνχαι σχο γενικό 

λογισχικό σχέδιο απαρχίζονχαι από:

1. ΑποιΒές και έξοδα χρίχων (Λοναριασυός 61). Σ’ αυχήν χην 

καχηγορία εξόδων ενχάσσονχαι οι αμοιβές και χα έξοδα χων ελευθέρων 

επαγγελμαχιών . Αυχά αποχελούν χα έξοδα όσων δεν συνδέονχαι με χην 

επιχείρηση με σχέση εξαρχημένης εργασίας όπως οι λογισχές, οι ελεγκχές, 

οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι χεχνικοί, οι ερευνηχές, οι ιαχροί 

κλπ. Επίσης σε αυχήν χην καχηγορία εξόδων ενχάσσονχαι οι αμοιβές 

συνεδριάσεων μελών χου Διοικηχικού Συμβουλίου καθώς και οι 

προμήθειες χρίχων, όπως είναι οι προμήθειες για αγορές και οι 

προμήθειες για πωλήσεις.

Οι αμοιβές χων ελευθέρων επαγγελμαχιών και λοιπών χρίχων 

εκπίπχουν από χα ακαθάρισχα έσοδα χης επιχείρησης, χαρακχηριζόμενες
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ως γενικά έξοδα διαχείρισης., εφόσον συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις 

αναγνωρίσεως τους των δαπανών.

2. Παροχές τρίτων (Λοναριασιιός 62). Αυτή η κατηγορία εξόδων 

απαρτίζεται από το αντίτιμο των παροχών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό 

ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας, φωταέριο 

παραγωγικής διαδικασίας), τα ενοίκια μισθώσεως παγίων στοιχείων, κάθε 

μορφής ασφάλιστρα (εκτός των ασφαλίστρων προσωπικού), αποθήκευτρα, 

το κόστος επισκευής και συντήρησης πάγιων και λοιπών στοιχείων 

ενεργητικού που γίνονται από τρίτους και λοιπές παροχές τρίτων.

Οι δαπάνες που καταχωρούνται σε αυτό τον λογαριασμό εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις που 

θέτει ο νόμος για την αναγνώριση δαπανών, με εξαίρεση τις δαπάνες των 

επιβατικών αυτοκινήτων που αναγνωρίζονται κατά ένα μέρος.

3. Φόροι-τέλπ (Λογαριασμός 63). Στον λογαριασμό αυτό 

καταχωρούνται όλοι οι φόροι και όλα τα τέλη που Βαρύνουν την 

επιχείρηση, δηλαδή όλοι οι φόροι ου Βεβαιώθηκαν και καταβλήθηκαν ή 

απλώς Βεβαιώθηκαν σε Βάρος της επιχείρησης στην διάρκεια της χρήσεως 

και οι οποίοι φόροι και τέλη αφορούν την χρήση.

Από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εκπίπτουν μόνο τα ποσά 

τα ποσά των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων που Βαρύνουν την 

επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης, λογίζεται ο χρόνος της καταβολής 

αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Το παραπάνω αναφέρεται μόνο σε 

φόρους, τέλη κ.λ.π. οι οποίοι σύμφωνα με τις παραδεγμένες λογιστικές 

αρχές, συνιστούν μη κοστολογήσιμα έξοδα και δεν καταλαμβάνει και τα 

ποσά των φόρων, τελών κ.λ.π. που συνιστούν κοστολογήσιμα έξοδα.

4. Διάφορα έξοδα (Λοναριασυός 64). Ως τέτοια εννοούνται τα 

έξοδα μεταφορών, τα έξοδα ταξιδίων, τα έξοδα διαφήμισης, τα έξοδα 

εκθέσεων και επιδείξεων, τα ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών, οι 

συνδρομές-εισφορές, οι δωρεές-επιχορηγήσεις, τα έντυπα-γραφική ύλη, τα 

έξοδα δημοσιεύσεων, τα έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων και διάφορα 

άλλα έξοδα.
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5. ΠροΒλέιυεις____ εκπεχαλλεύσεως (Λογαριασμός 68).

Καχαχωρούνχαι καχ οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγου 

εξόδου από χην υπηρεσία, οι προβλέψεις για υποχιμήσεις συμμεχοχών 

και λοιπές προβλέψεις εκμεχαλλεύσεως.

2.4.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Όπως γίνεχαι καχανοηχό από χην παραπάνω ανάλυση υπάρχουν 

πολλές καχηγορίες εξόδων και η παρακολούθηση χους είναι αρκεχά 

πολύπλοκη διαδικασία ιδιαίχερα σχις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο ελεγκχής 

μέσω χου ελέγχου χου προσπαθεί να διαπισχώσει όχι-

1. Τα έξοδα, όπως εμφανίξονχαι σχους σχεχικούς λογαριασμούς, 

είναι δεδουλευμένα, έχουν δηλαδή πραγμαχοποιηθεί.

2. Όλα χα πραγμαχοποιηθένχα έξοδα έχουν καχαχωρηθεί σχα 

Βιβλία χης επιχείρησης και η καχαχώρησή χους έγινε σχους σωστούς 

λογαριασμούς.

3. Έχουν σχηματιστεί όλες οι ενδεικνυόμενες προβλέψεις για

έξοδα.

4. Έχει σχηματιστεί σωστά χο λειτουργικό κόστος και χο κόστος 

παραγωγής.

5. Τα ποσά των εξόδων καλύπτονται από κανονικά 
δικαιολο γηχικά.

6. Τα ποσά των αμοιβών τρίτων είναι αυτά που έχουν 

συμφωνηθεί σχις συμβάσεις έργου.

7. Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται σχις αποδοχές τρίτων 
αποδίδονται σχους δικαιούχους.



46

2.4.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιορίζει 

σημαντικά τον κίνδυνο παραποίησης των λογαριασμών των εξόδων. Οι 

βασικές επιδιώξεις ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ως προς τα έξοδα 

πρέπει να αποβλέπει στις ακόλουθες εξασφαλίσεις:

1. Όλα τα έξοδα συνοδεύονται από νόμιμα, πλήρη και 

εγκεκριμένα δικαιολογητικά.

2. Έγκαιρη ενημέρωση σύμφωνα τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων και λογιστική συμφωνία των λογαριασμών εξόδων.

3. Τήρηση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, δηλαδή ότι 

τα έξοδα καταχωρούνται στην χρήση στην οποία πραγματοποιούνται ( δηλ. 

δεν περιλαμβάνονται έξοδα επόμενης ή προηγούμενης χρήσεως).

4. Τήρηση της αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα. 

Σύμφωνα με αυτήν την αρχή τα έξοδα πραγματοποιούνται στην ίδια 

χρήση στην οποία δημιουργούνται τα αντίστοιχα έσοδα.

5. Διενέργεια επαρκών προβλέψεων εξόδων εκμεταλλεύσεως.

Ο ελεγκτής στην προσπάθεια του να εκτιμήσει το σύστημα του 

εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να προετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο 

προς τη Διοίκηση της ελεγχόμενης επιχείρησης, το οποίο θα εστίαζε στην 

ανίχνευση μέτρων που εξασφαλίζουν:

1. Τη σωστή μεταφορά των στοιχείων από τα παραστατικά στους 

λογαριασμούς εξόδων.

2. Την έγκαιρη ενημέρωση των λογαριασμών των εξόδων 

σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

3. Την ύπαρξη πλήρων και νόμιμων δικαιολογητικών εξόδων.

4. Τη νόμιμη και διαφανή ανάθεση συμβάσεων έργων σε τρίτους.

5. Την έγκριση των κάθε είδους εξόδων από εξουσιοδοτημένο 

άτομο από τη Διοίκηση.

6. Την ύπαρξη προϋπολογισμού και ανίχνευση αποκλίσεων από 

τα προϋπολογισθέντα έξοδα.
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7. Την ύπαρξη αρχείου αρχικών καν μεταγενέστερων συμβάσεων 

που αφορούν ενοίκνα, ασφάλιστρα, χρηματοδοτικές μισθώσεις κλπ.

2.4.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Το επόμενο στάδιο ελέγχου είναι ο έλεγχος τεκμηρίωσης. Όπως 

και στον έλεγχο της μισθοδοσίας η έκταση του προσδιορίζεται από την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο ελεγκτής για 

να πραγματοποιήσει έλεγχο τεκμηρίωσης ακολουθεί τις εξής διαδικασίες^

1. Πραγματοποιεί συγκριτική ανάλυση των εξόδων της παρούσας 

με την παρελθούσα χρήση. Αν έχουν σημειωθεί σημαντικές αποκλίσεις, η 

διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να τις αιτιολογήσει.

Παράλληλα με αυτόν τον τρόπο εξακριβώνεται εάν οι δαπάνες 

έχουν ταξινομηθεί σωστά. Το θέμα της ταξινόμησης έχει μεγάλη σημασία 

αναφορικά με την ταξινόμηση των διοικητικών εξόδων, των δαπανών 

διάθεσης και των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης από τη μία πλευρά και 

των γενικών βιομηχανικών εξόδων. Οι γενικές βιομηχανικές δαπάνες 

μπορούν να μεταφερθούν στο κόστος των αποθεμάτων, ενώ τα διοικητικά, 

διανομής και διάθεσης και ερευνών και ανάπτυξης έξοδα αφαιρούνται από 

τα έσοδα της χρήσης κατά την οποία δημιουργήθηκαν. Κατά συνέπεια 

τυχόν λάθος στην ταξινόμηση επηρεάζει τα μικτά αποτελέσματα χρήσεως ( 

Πωλήσεις —Κόστος παραγωγής) και τα μερικά αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης (Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης- Έξοδα διάθεσης - 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης -  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας). Η 

εξέταση από τους ελεγκτές της ορθότητας της ταξινόμησης των δαπανών 

μπορεί να συνδεθεί εύκολα με τον έλεγχο των μηνιαίων δαπανών.

2. Επιλέγει δειγματοληπτικά κάποιες χρεώσεις από τους 

λογαριασμούς των εξόδων.
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3. Εντοπίζει για τις συγκεκριμένες εγγραφές τα παραστατικά 

βάσει των οποίων έγιναν οι συγκεκριμένες εγγραφές.

4. Ελέγχει τη φύση των σχετικών παραστατικών για να καθορίσει 

τον ακριβή χαρακτηρισμό των εξόδων και να ελέγξει την ορθή 

καταχώρηση στο κατάλληλο είδος λογαριασμού.

5. Ελέγχει τη σωστή μεταφορά των στοιχείων των παραστατικών 

στις εγγραφές.

6. Ελέγχει τους υπολογισμούς εάν οι εγγραφές έγιναν βάσει 

ορισμένων συμβάσεων, τιμολογίων ή άλλων παραστατικών και έχουν 

πιστωθεί οι λογαριασμοί εξόδων πληρωτέων ή προπληρωθέντων εξόδων.

7. Ελέγχει την έγκαιρη καταχώρηση στους λογαριασμούς σύμφωνα 

με τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας (Κώδικας Βιβλίων και 

Στοιχείων).

8. Ελέγχει την έγκριση των εξόδων και εάν είναι σχετικά με τη 

φύση των εργασιών της ελεγχόμενης επιχείρησης.

9. Ελέγχει εάν υπάρχουν υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων για 

έγκριση στα παραστατικά εξόδων, εάν αυτά ακυρώνονται και εάν 

επαληθεύονται οι αριθμητικές πράξεις που βρίσκονται σε αυτά.

10. Επαληθεύει δειγματοληπτικά τα αθροίσματα των 

λογαριασμών και αντιπαραβάλλει τα τελικά αθροίσματα με τα αντίστοιχα 

ποσά του οικείου ισοζυγίου αναλυτικού καθολικού. 11

11. Ελέγχει εάν έχουν γίνει οι απαραίτητες εγγραφές 

προβλέψεων. Ως πρόβλεψη θεωρείται η οποιαδήποτε προληπτική 

ενέργεια της διοίκησης της επιχείρησης, η οποία αποσκοπεί στην έγκαιρη
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κάλυψη πιθανών ζημιών και ενδεχόμενων εξόδων. ΕπιΒάλλεχαι από την 

λογιστική παραδοχή της συντηρητικότητας, σύμφωνα με χην οποία οι 

πιθανές ζημιές και χα ενδεχόμενα έξοδα πρέπει να θεωρούνται λογιστικά 

γεγονότα, δηλαδή πραγματοποιημένες ζημιές και δεδουλευμένα έξοδα.

Ο σχηματισμός των προβλέψεων είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση 

ζημιογόνων γεγονότων και αυτό δείχνει την μεγάλη σημασία που έχουν 

για μια εταιρεία. Παρόλα αυτά ο σχηματισμός τους περιέχει αρκετέθς 

δυσκολίες καθώς η επίτευξη του προϋποθέτει πρώτα τη σωστή εκτίμηση 

του χρόνου επέλευσης του γεγονότος και κατόπιν του μεγέθους της 

αναμενόμενης ζημιάς.

Η εταιρία για να σχηματίσει τις προβλέψεις πρέπει να αναγνωρίσει 

και να αξιολογήσει διάφορες ενδείξεις για τον σχηματισμό των 

προβλέψεων. Οι πιο σημαντικές είναι ·

• Η ύπαρξη επισφαλών απαιτήσεων.

• Η μείωση της τρέχουσας αξίας στοιχείων του ενεργητικού κάτω από 

την τιμή κτήσεως ή χην λογιστική αξία τους.

• Η επικείμενη έξοδος εργαζομένων από την ενεργό υπηρεσία.

• Η διακύμανση της τιμής του συναλλάγματος.

• Η υποτίμηση ή η απαξίωση παγίων στοιχείων πέραν αυτής που 

υποδηλώνει το έξοδο της ετήσιας απόσβεσης.

• Η ύπαρξη εξόδων προηγούμενων χρήσεων και ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων.

Από αυτές τις προβλέψεις το μεγαλύτερο μέγεθος συνήθως έχουν οι 

επισφαλείς πελάτες και η επικείμενη έξοδος των εργαζομένων από την 

ενεργό υπηρεσία.

Ο ελεγκτής για να κάνει έλεγχο των επισφαλών πελατών ζητάει 

από την ελεγχόμενη επιχείρηση μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο 

έχει σχηματιστεί η πρόβλεψη για αυτούς. Συνήθως αυτή δημιουργείται με 

την μέθοδο της εξατομικευμένης αξιολόγησης, δηλαδή η πρόβλεψη 

δημιουργείται εξαιτίας ορισμένων επισφαλών πελατών ή χρεωστών, ή με 

την μέθοδο της ομαδικής αξιολόγησης, δηλαδή όταν θεωρείται ότι η 

πιθανή ζημιά είναι το αποτέλεσμα της χορήγησης πιστώσεων. Εάν η
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πρόβλεψη έχει σχηματιστεί με την πρώτη μέθοδο ο ελεγκτής πρέπετ να 

κάνετ μτα επτσκόπηση του ισοζυγίου πελατών και να βρει τα ακίνητα 

υπόλοιπα από την προηγούμενη χρήση και να εξετάσει εάν έχει 

σχηματιστεί πρόβλεψη για αυτούς. Στην δεύτερη μέθοδο ζητείται από την 

διοίκηση να αιτιολογηθεί το ποσοστό επί των απαιτήσεων που έχει 

επιλέξει για τον σχηματισμό της πρόβλεψης και ο ελεγκτής πρέπει να 

κρίνει την επάρκεια του ανάλογα με την επισφάλεια που θεωρεί ότι έχουν 

οι χορηγούμενες πιστώσεις.

Από την άλλη πλευρά η φορολογική νομοθεσία ορίζει κάποιους 

κανόνες, τους οποίους ο ελεγκτής πρέπει να εξετάζει εάν εφαρμόζονται. Ο 

φορολογικός νόμος 2238/1994 καθορίζει δύο συντελεστές υπολογισμού 

ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις. Ο πρώτος ανέρχεται στο 0,5% των 

καθαρών πιστωτικών πωλήσεων χονδρικής και ο δεύτερος στο 1% των 

καθαρών πιστωτικών πωλήσεων λιανικής. Το ποσό της ζημιάς ή της 

ισόποσης πρόβλεψης εκπίπτει από τα φορολογητέα έσοδα.

Όπως προαναφέρθηκε σημαντικές είναι και οι προβλέψεις που 

αφορούν την αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η 

εργατική νομοθεσία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αποζημιώνουν το 

προσωπικό που απολύουν ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Η αναγνώριση 

αυτής της υποχρέωσης γίνεται στο τέλος κάθε χρόνου καθώς ο 

εργαζόμενος συμπληρώνει ορισμένο χρόνο υπηρεσίας και αποκτά έτσι 

δικαίωμα για αποζημίωση. Το ποσό της αποζημίωσης αυξάνει με την 

αύξηση του χρόνου προϋπηρεσίας.

Η υποχρέωση αυτή είναι αβέβαιη γιατί κάθε εργαζόμενος μπορεί 

να αποχωρήσει οικειοθελώς, οπότε δεν δικαιούται αποζημίωση. Αβέβαιο 

είναι επίσης το πότε θα αποχωρήσει και το πότε θα εκδηλωθεί η 

υποχρέωση της επιχείρησης για αποζημίωση. Για αυτόν τον λόγο η 

αποζημίωση αντιμετωπίζεται σαν πιθανό έξοδο που πρέπει να καλυφθεί 

με τον σχηματισμό πρόβλεψης. Ο ελεγκτής ζητάει από την επιχείρηση να 

του δείξει τον υπολογισμό και τον εξετάζει με βάση την ισχύουσα 

εργατική νομοθεσία και έχει άμεση αλληλογραφία με τον αναλογιστή της
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εταιρείας που επιβεβαιώνει το ποσό της πρόβλεψης, εάν η πρόβλεψη έχει 

γίνει βάσει αναλογιστικής μελέτης.

Η φορολογική νομοθεσία από την άλλη πλευρά δέχεται ότι 

εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα μόνο οι προβλέψεις για 

αποζημίωση προσωπικού που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί την επόμενη 

χρήση. Οι άλλες προβλέψεις π.χ. για αποζημίωση λόγω απόλυσης 

προσωπικού δεν εκπίπτουν φορολογικώς.

12. Ελέγχει εάν στους λογαριασμούς εξόδων και ιδιαίτερα στους 

λογαριασμούς επισκευών και συντηρήσεων έχουν συμπεριληφθεί δαπάνες 

για αγορά παγίων, που θα έπρεπε να είχαν κεφαλαιοποιηθεί.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις πολλές φορές έχουν γραπτούς 

κανονισμούς όσον αφορά το ελάχιστο ποσό των δαπανών που πρέπει να 

κεφαλαιοποιούνται. Σε αυτήν την περίπτωση ο ελεγκτής θα πρέπει να 

προσέξει εάν ακολουθείται με συνέπεια αυτός ο κανονισμός και εάν όντως 

είναι σύμφωνος με τις γενικά παραδεκτά αρχές της λογιστικής. Ο 

ελεγκτής ελέγχει την γραπτή έγκριση αυτών των δαπανών και εξετάζει 

δειγματοληπτικά τα τιμολόγια των πωλητών, οι αιτήσεις χορήγησης 

υλικών και των δελτίων απασχόλησης του προσωπικού.

Προκειμένου να ανακαλύψουν οι ελεγκτές δαπάνες επενδύσεως 

που έχουν καταχωρηθεί στις δαπάνες επισκευών και συντηρήσεως είναι 

να ζητήσουν από την επιχείρηση ή να συντάξουν μόνοι τους, ανάλυση των 

δαπανών κατά μήνα με τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης. 

Κάθε σημαντική απόκλιση μεταξύ μηνών της ίδια χρήσης ή μεταξύ των 

αντιστοίχων μηνών των δύο χρήσεων πρέπει να ερευνάται λεπτομερώς, 

αποκλίσεις των δαπανών αυτών συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση.

13. Ελέγχει εάν στους λογαριασμούς εξόδων έχουν 

συμπεριληφθεί έξοδα τα οποία θα έπρεπε να έχουν κεφαλαιοποιηθεί π.χ. 

έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού.
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14. Ελέγχει τα έξοδα που έχουν γίνει για λογαριασμό τρίτων, εάν 

έχουν πραγματοποιηθεί σημειώσεις και την περαιτέρω εξέλιξή τους.

15. Ελέγχει τους λογαριασμούς για τα ανόργανα και έκτακτα 

έξοδα και ζημίες και εξετάζει εάν αυτά έπρεπε να είχαν προΒλεφθεί σε 

προηγούμενες χρήσεις.

16. Εξετάζει τα έξοδα εκείνα τα οποία απορρίπτονται 

συστηματικά από τον φορολογικό έλεγχο.

17. Ελέγχει ότι έχουν καταχωρηθεί ορθά οι ενδοεταιρικές 

συναλλαγές.

18. Επιλέγει δειγματοληπτικά συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και 

ελέγχει τις τιμές συναλλάγματος που έχουν χρησιμοποιηθεί και τις 

μετατροπές που έχουν γίνει στο τοπικό νόμισμα.

19. Ο ελεγκτής εξετάζει εάν υπάρχει προϋπολογισμός των 

δαπανών. Η ύπαρξη ενός καλού προϋπολογισμού σημαίνει ότι οι 

επικεφαλής των υπηρεσιών, οι εργοδηγοί και οι λοιποί υπεύθυνοι που 

παρέχουν εγκρίσεις δαπανών, έχουν ετοιμάσει ένα χρόνο πριν το 

πρόγραμμα των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για ένα δοσμένο όγκο 

εργασιών. Αυτές οι εκτιμήσεις των δαπανών γίνονται από τη λογιστική 

υπηρεσία και εξετάζονται και εγκρίνονται από την ανώτερη διοίκηση.

Για να γίνει προϋπολογισμός δαπανών υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

σχέδιο εργασιών. Έχουν τεθεί πρότυπα εκτέλεσης των εργασιών και από 

μήνα σε μήνα το κόστος και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 

πράγματι συγκρίνονται προσεκτικά με τα προΒλεπόμενα μεγέθη. 

Οποιαδήποτε σημαντική απόκλιση μεταξύ των προΒλεπόμενων και των 

πραγματικών δαπανών επισύρει την άμεση προσοχή της διοίκησης και ο 

υπεύθυνος για τη διενέργεια των δαπανών καλείται για να δώσει 

εξηγήσεις. Όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα προβλέψεων αυτού του τύπου, η
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αξιοπισχία χων λογαριασμών αυξάνεχαι · οι ευκαιρίες για λαθεμένη 

χαξινόμηση χων δαπανών, παραλείψεις χων συναλλαγών και για απάχη 

περιορίξονχαι σχο ελάχισχο.

Συνεπώς χο μεγαλύχερο μέρος χης ελεγκχικής δουλειάς επί χους 

κόσχους και χων δαπανών μπορεί να αφιερωθεί σχη μελέχη χου 

προϋπολογισμού χων δαπανών χου πελάχη. Αν οι ελεγκχές διαπισχώσουν 

όχι ο πελάχης δεν καχαρχίζει προβλέψεις ή απλώς προφασίζεχαι όχι 

χρησιμοποιεί χεχνικές προβλέψεων, ο χρόπος ελέγχου πρέπει να 

αναθεωρηθεί ανάλογα. Μια από χις αποχελεσμαχικόχερες εναλλακχικές 

μεθόδους για χη σύγκριση χων πραγμαχικών δαπανών με χις 

προΒλεπόμενες είναι η σύγκριση χων δαπανών κάθε μήνα με χις δαπάνες 

χου ανχίσχοιχου μήνα χου προηγούμενου χρόνου. Άλλες χεχνικές που 

πρέπει να χονισχούν, σχην περίπχωση που δεν γίνονχαι προβλέψεις, είναι 

η λεπχομερής εξέχαση χων μεχαΒολών χου ακαθάρισχου περιθωρίου 

κέρδους και η εκχενής ανάλυση χων λογαριασμών χου καθολικού για χις 

δαπάνες.

20. Επαναϋπολογίξει χα έξοδα χων ασφαλίσχρων, χων ενοικίων 

και χων χρημαχοοικονομικών μισθώσεων με βάση χις υπάρχουσες 

συμβάσεις και συμβόλαια.

21. Επαληθεύει όχι για κάθε ανάθεση έργου έχει 

πραγμαχοποιηθεί διαγωνισμός και όχι έχει επιλεγεί η πιο συμφέρουσα 

προσφορά εκχέλεσης έργου.

22. Συγκρίνει χο ποσό χου φόρου εισοδήμαχος χης παρούσας 

χρήσης με χης παρελθούσας χρήσης και εξεχάξει χις διαφορές σε 

συνάρχηση με χα έσοδα χης επιχείρησης.

23. Ελέγχει χον υπολογισμό χου φόρου εισοδήμαχος.
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24. Ελέγχει εάν έχουν ληφθεί υπόψη στην αναμόρφωση για χη 

δήλωση φόρου εισοδήματος κονδύλια δαπανών που δεν αναγνωρίζονται 

φορολογικά.

25. Ερευνά τις ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για 

χρήσεις προηγούμενης της ελεγχόμενης.

26. Λαμβάνει αντίγραφο της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος και 

του εντύπου Αναλυτικά Στοιχεία Φορολογίας Εισοδήματος και συγκρίνει 

τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτά με τα αντίστοιχα ποσά που υπάρχουν 

στα βιβλία της εταιρίας και αφορούν τα έσοδα της χρήσεως, τα κέρδη της 

χρήσεως, την προκαταβολή των φόρων της χρήσεως, τα έσοδα από 

συμμετοχές κλπ.

27. Ελέγχει την εμπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Φόρου 

Εισοδήματος και την καταβολή των φόρων ή των σχετικών δόσεων.

28. Ελέγχει τους φόρους λογισθέντων μελλοντικών χρήσεων 

(Deferred Taxes). Ανάλυση της λογιστικής μεταχείρισης των φόρων 

λογισθέντων μελλοντικών χρήσεων θα γίνει παρακάτω.

Μετά το τέλος του ελέγχου τεκμηρίωσης ο ελεγκτής έχει σχηματίσει 

ολοκληρωμένη άποψη για την αξιοπιστία και την πληρότητα των 

λογαριασμών των εξόδων.

2.4.4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Η εταιρία ΑΒΟ Α.Ε. νοικιάζει τις κτιριακές εγκαταστάσεις στις 

οποίες εδρεύει. Έχει καταχωρήσει στο έξοδο των ενοικίων το ποσό των 

6.000 ευρώ.
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Ο ελεγκτής για τον έλεγχο του εξόδου ζητά το συμβόλαιο 

ενοικίασης, όπου διαπιστώνει το μηνιαίο ενοίκιο, το πολλαπλασιάζει επί 

το σύνολο των μηνών που υπάρχουν στη χρήση και επαληθεύει το ποσό 
του εξόδου που έχει καταχωρηθεί στην χρήση.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ο ελεγκτής για τον έλεγχο της αποζημίωσης εκτός έδρας, 

εσωτερικού ή εξωτερικού, επιλέγει δειγματοληπτικά κάποιες εγγραφές 

εξόδων αποζημιώσεων. Στη συνέχεια ζητά για αυτές την έγκριση της 

μετακίνησης και εάν αυτή έχει γίνει από κάποιο εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. Επίσης ελέγχει την ειδικότητα των υπαλλήλων που έχουν 

βρεθεί εκτός έδρας και εάν υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός για τα ταξίδια 

και την παρουσία τους σε αυτά. Ελέγχει ακόμα εάν έχει εφαρμοστεί η 

εργατική νομοθεσία όσον αφορά τις αποζημιώσεις εκτός έδρας εσωτερικού 

ή οι αποφάσεις του υπουργείου εξωτερικών για τις μετακινήσεις 

εξωτερικού. Ελέγχει επίσης τα παραστατικά που υπάρχουν για τα 

συγκεκριμένα ταξίδια (π.χ. εισιτήρια, διόδια, δελτία παροχής υπηρεσιών 

ξενοδοχείων κλπ.), εάν είναι σωστά και ότι αυτά έχουν πραγματοποιηθεί 

για τους σκοπούς της δράσης της επιχείρησης.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Ο ελεγκτής για τον έλεγχο των εξόδων των διαφημίσεων ζητά 

αρχικά, εάν υπάρχει, η σύμβαση που έχει υπογράφει με τη διαφημιστική 

εταιρεία. Στη συνέχεια ελέγχει τα τιμολόγια και διαπιστώνει εάν οι 

χρεώσεις είναι σύμφωνες με την σύμβαση. Ελέγχει επίσης τις αριθμητικές 

πράξεις επί αυτών, τον υπολογισμό του Φ.Π.Α., το αγγελιόσημο και εάν 

αυτό έχει αποδοθεί στην αρμόδια αρχή. Επίσης ο ελεγκτής πρέπει να 

διαπιστώσει εάν υπάρχει πρόγραμμα διαφημίσεων και να προσκομίσει 

αποδείξεις για αυτό (π.χ. λήψη αποκομμάτων διαφημίσεων σε περιοδικά 

και εφημερίδες).
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Ο ελεγκτής γτα τον έλεγχο του εξόδου των ασφαλίστρων ζητά όλες 

τις συμβάσεις ασφαλειών που έχει συνάψει η εταιρεία. Μελετά τις 

καλύψεις και κρίνει εάν υπάρχει επάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης των 

ασφαλιζόμενων αντικειμένων (π.χ. ακίνητα, αποθέματα, μεταφορικά μέσα 

κλπ.). Ελέγχει την διάρκεια της ασφάλισης και ότι η χρήση έχει χρεωθεί 

με το πλήρες έξοδο της παρούσας χρήσης, γνωστό ως αρχή αυτοτέλειας των 

χρήσεων.

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ένα μεγάλο έξοδο των εμπορικών κυρίως επιχειρήσεων είναι το 

έξοδο των ποσοστών επί των πωλήσεων που λαμβάνουν οι πωλητές τους. Σ’ 

αυτήν την περίπτωση, ο ελεγκτής αρχικά ζητάει τις συμβάσεις, εάν 

υπάρχουν, με τους πωλητές. Ελέγχει την εφαρμογή του ποσοστού 

σύμβασης επί του τζίρου που πραγματοποιεί κάθε πωλητής. Ελέγχει 

επίσης το σύστημα των αποδόσεων αυτών και εάν γίνονται σε συνδυασμό 

με τις εισπράξεις των εισπρακτόρων.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Ο ελεγκτής επιλέγει δειγματοληπτικά από τον λογαριασμό των 

επισκευών -  συντηρήσεων κάποιες χρεώσεις για τις οποίες ζητά τις 

συμβάσεις εφόσον αυτές υπάρχουν. Παράλληλα ελέγχει τους 

αριθμητικούς υπολογισμούς των τιμολογίων και τον υπολογισμό του 

ΦΠΑ. Ο έλεγχος της έγκρισης για τα έξοδα είναι πολύ σημαντικός και 

πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο. Επίσης ελέγχει ότι το 

έξοδο αυτό αφορά πραγματικά επισκευή — συντήρηση και δεν είναι 

προσθήκη ή βελτίωση παγίων.
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2.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Σχο λογαριασμό 65 καχ τους υπολογαριασμούς χου καχαχωρούνχαι οι 

χόκοι και χα συναφή με αυχούς έξοδα που αναφέρονχαι σχο 

χρημαχοοικονομικό κύκλωμα χης επιχείρησης. Νόμιμο δικαιολογηχικό για 

χην καχαβολή χων χόκων σχις Τράπεζες ή άλλα Πισχωχικά Ιδρύμαχα, είναι 

χα σχοιχεία που εκδίδουν χα ιδρύμαχα αυχά. Από χα ακαθάρισχα έσοδα χης 

επιχείρησης εκπίπχουν «οι δουλευμένοι κάθε είδους χόκοι δανείων ή 

πισχώσεων, γενικά, χης επιχείρησης.» Εξαιρούνχαι οι χόκοι υπερημερίας 

λόγω οφειλής φόρων, χελών, εισφορών και προσχίμων προς χο δημόσιο ή 

άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

2.5.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι σκοποί χων ελεγκχών είναι να εξακριβώσουν - 

α) Εάν χο σύσχημα εσωχερικού ελέγχου που εφαρμόζεχαι είναι 

αποχελεσμαχικό

β) εάν όλες οι ένχοκες υποχρεώσεις χης ελεγχόμενης επιχείρησης έχουν 

καχαχωρηθεί και ανχιπροσωπεύουν καλής πίσχης οφειλές που 

δημιουργήθηκαν σύμφωνα με χους ισχύονχες νόμους 

γ) εάν έχουν υπολογισχεί σωσχά οι πληρωχέοι χόκοι, οι δαπάνες χόκων 

δ) εάν η επιχείρηση έχει χηρήσει όλους χους όρους και περιορισμούς που 

περιλαμβάνονχαι σχη δανειακή σύμβαση 

ε) εάν οι ένχοκες υποχρεώσεις και χα σχεχικά έξοδα εμφανίζονχαι 

κανονικά σχις οικονομικές εκθέσεις και εάν παρέχονχαι όλες οι 

σχεχικές πληροφορίες σχις παραχηρήσεις.
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2.5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

α) Ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος των εντόκων 

υποχρεώσεων αρχίζει με την έγκριση της σύναψης του δανείου. Συνήθως 

τα καταστατικών των εταιρειών ορίζουν ότι για να συναφθεί ένα δάνειο 

χρειάζεται έγκριση του συμβουλίου των διευθυντών. Παρουσιάζεται 

σχετική έκθεση από τον υπεύθυνο ποιες θα είναι οι αναμενόμενες 

επιδράσεις του δανεισμού στα μελλοντικά κέρδη, ποια θα είναι η 

χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας σε σύγκριση με άλλες 

εταιρείες του κλάδου πριν και μετά τη σύναψη του δανείου και 

αναφέρονται άλλοι εναλλακτικοί τρόποι αντλήσεως των αναγκαίων 

κεφαλαίων. Ακόμη εξετάζονται και εγκρίνονται και άλλα θέματα, όπως 

είναι η επιλογή της τράπεζας, η εγγραφή του δανείου στην επιτροπή Αξιών 

και Χρηματιστηρίων, οι συμφωνίες με τράπεζες επενδύσεων, η εισαγωγή 

των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών.

Οι μεγάλες εταιρείες εκδίδουν ομολογιακά δάνεια και προκειμένου 

να βρουν αγορά πρόθυμη να αγοράσει τις ομολογίες τους, χρησιμοποιούν 

σχεδόν πάντοτε τις υπηρεσίες μιας μεγάλης τράπεζας που ενεργεί ως 

διαχειριστής του δανείου. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να προστατεύει 

τα συμφέροντα των πιστωτών και πρέπει να ελέγχει συνεχώς εάν η 

εκδότρια επιχείρηση τηρεί τους όρους της δανειακής σύμβασης, οι μικρές 

επιχειρήσεις δανείζονται μακροπρόθεσμα κεφάλαια με ενυπόθηκα δάνεια ή 

με άλλους τρόπους. Το αρχικό ποσό του δανείου και οι μεταγενέστερες 

εξοφλήσεις του παρακολουθούνται από ένα λογαριασμό του γενικού 

καθολικού.

β) Η αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 

εφαρμόζεται στα ομολογιακά δάνεια, στα γραμμάτια πληρωτέα και στα 

ενυπόθηκα δάνεια επεκτείνεται και στον χειρισμό της πληρωμής των 

τόκων.

γ) Αντίγραφο της σύμβασης πρέπει να υπάρχει στο μόνιμο φάκελο 

ελέγχου. Ακόμη στο φάκελο των φύλλων εργασίας των ετήσιων ελέγχων ή
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στο μόνιμο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν αναλύσεις των λογαριασμών 
των σχετικών τόκων.

2.5.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Σύνταξη (ή λήψη από την επιχείρηση) περιγραφής του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται στις έντοκες υποχρεώσεις.

2. Σύνταξη (ή λήψη από την επιχείρηση) αναλύσεων των λογαριασμών 

των εντόκων υποχρεώσεων και των σχετικών λογαριασμών των 

τόκων και των υπέρ ή υπό το άρτιο διαφορών.

3. Εξέταση αντιγράφων των γραμματίων ή των υποθηκογράφων.

4. Μελέτη των σημαντικότερων όρων της συμβάσεως ομολογιακού 

δανείου, από αντίγραφο που παραδίδεται στους ελεγκτές.

5. Εξακρίβωση από τα πρακτικά της εταιρείας της εγκρίσεως για τη 

σύναψη εντόκου δανείου.

6. Επαλήθευση των πράξεων, που έγιναν μέσα στη χρήση σχετικά με 

τα έντοκα δάνεια.

7. Επαλήθευση των υπολογισμών για τις δαπάνες τόκων, για τους 

πληρωτέους τόκους και για την απόσβεση της υπό το άρτιο διαφοράς 

ή για το αποθεματικό της υπέρ το άρτιο διαφοράς.

Οι δαπάνες τόκων έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους ελεγκτές, γιατί 

δείχνουν το ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Δηλαδή με την 

εξέταση των τόκων που πληρώθηκαν εμφανίζονται οι έντοκες 

υποχρεώσεις που δεν έχουν καταχωρηθεί. Η επαλήθευση των 

δαπανών τόκων και των τόκων των οφειλόμενων από γραμμάτια ή 

ενυπόθηκα δάνεια, είναι συνήθως απλό θέμα. Ελέγχεται η ορθότητα 

των υπολογισμών των δαπανών τόκων και των πληρωτέων τόκων που 

αναγράφονται στα φύλλα αναλύσεως των γραμματίων και 

ενυπόθηκων δανείων. Ακόμη οι ελεγκτές εξετάζουν τις επιταγές που 

πληρώθηκαν για τόκους και τις επιβεβαιώσεις που έστειλαν οι 

δικαιούχοι γραμματίων ή οι ενυπόθηκοι πιστωτές, για να
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επαληθεύσουν τις ημερομηνίες στις οποίες πληρώθηκαν οι τόκοι 

γραμματίων ή ενυπόθηκων δανείων.

Εξετάζοντας τα πληρωτέα εντάλματα και τα βιβλία του 

ταμείου κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία του 

ισολογισμού μέχρι το τέλος της επιτόπιας ελεγκτικής εργασίας, οι 

ελεγκτές πρέπει να προσέχουν μήπως βρουν πληρωμές τόκων που 

δεν αντιστοιχούν σε κανένα από τα γραμμάτια που εμφανίζονται 

ανεξόφλητα στην ημερομηνία του ισολογισμού.

Αν οι ομολογίες εκδόθηκαν στην ονομαστική τους αξία και οι 

ημερομηνίες πληρωμής των τόκων συμπίπτουν με το τέλος της 

οικονομικής χρήσης της επιχείρησης, τότε το μόνο που έχουν να 

κάνουν οι ελεγκτές θα είναι να πολλαπλασιάσουν το επιτόκιο επί 

την ονομαστική αξία των ανεξόφλητων ομολογιών. Συνήθως όμως η 

συνολική δαπάνη τόκων του ομολογιακού δανείου αντικατροπτίζει 

όχι μόνο τον τόκο που πράγματι βεβαιώθηκε και πληρώθηκε, αλλά 

και την απόσβεση της υπέρ ή υπό το άρτιο διαφοράς και των 

δαπανών εκδόσεως. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζονται οι 

τρέχουσες αμοιβές του διαχειριστή του δανείου.

8. Εξακρίβωση της εφαρμογής όλων των όρων της δανειακής σύμβασης.

9. Εξακρίβωση της σωστής εμφανίσεως των εντόκων υποχρεώσεων και 

των σχετικών συναλλαγών στις εκθέσεις.

2.5.4 Δ.Λ.Π. 23 ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι και άλλες δαπάνες που 

πραγματοποιούνται από μια επιχείρηση για λήψη δανείων.

Λογιστική του δανεικού κόστους - Βασική μέθοδος 

Το κόστος δανεισμού λογίζεται οτα έξοδα της χρήσεως στα οποία 

πραγματοποιείται, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρησιμοποίησης των
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δανείων, δηλαδή ανεξάρτητα αν τα δάνετα επενδύθηκαν γτα την 

κατασκευή πάγτων στοιχείων ή γτα κεφάλαιο κίνησης.

Εναλλακτική μέθοδος

Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση, 

κατασκευή ή παραγωγή ενός μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου περιουσιακού 

στοιχείου, πρέπει να κεφαλαιοποιείται, ως τμήμα του κόστους των 
στοιχείων αυτών.

Ως μη άμεσα εκμεταλλεύσιμα περιουσιακά στοιχεία εννοούμε 

κυρίως τα πάγια στοιχεία (ενσώματα ή ασώματα) που είναι υπό κατασκευή 

και από τα αποθέματα αυτά που απαιτούν χρόνο ωρίμανσης μέχρις ότου 

καταστούν έτοιμα να προσφέρουν την κατά προορισμό χρήση τους.

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το κόστος δανεισμού που σχετίζεται 

άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού 

στοιχείου συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του στοιχείου. Αυτό το κόστος 

δανεισμού μεταφέρεται ως τμήμα του κόστους του στοιχείου, εφόσον 

υπάρχει η πιθανότητα ότι θα αποφέρει στο μέλλον οικονομικά οφέλη στην 

επιχείρηση και μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι υπόλοιπες δαπάνες 

δανεισμού λογίζονται στα έξοδα χρήσης κατά την οποία 
πραγματοποιούνται.

Όταν η επιχείρηση σε μια χρήση εφαρμόσει την επιτρεπόμενη 

εναλλακτική μέθοδο, οφείλει να εφαρμόζει με συνέπεια τη μέθοδο αυτή 

για όλες τις δαπάνες δανεισμού που είναι άμεσα συνδεδεμένες με αγορά, 

κατασκευή ή παραγωγή και για τα μη άμεσα εκμεταλλεύσιμα περιουσιακά 

στοιχεία. Συνεπώς, δεν είναι σωστό η επιχείρηση να εφαρμόζει επιλεκτικά 

την εναλλακτική μέθοδο για ορισμένα μόνο από τα μη άμεσα 

εκμεταλλεύσιμα περιουσιακά στοιχεία και σε άλλα να μην το κάνει. 

Σημειώνεται επίσης ότι, αν πληρούνται όλοι οι όροι που ζητεί το 

Πρότυπο, η επιχείρηση οφείλει να συνεχίσει να κεφαλαιοποιεί το κόστος 

δανεισμού ακόμη και στην περίπτωση που η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Αν 

συντρέχει, πάντως, η τελευταία περίπτωση η λογιστική αξία του
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περιουσιακού στοιχείου πρέπει να υποτιμάται και να εφαρμόζεται το 
Δ.Λ.Π 23.

2.5.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Στον λογαριασμό 66 καταχωρούνται οι αποσβέσεις των στοιχείων του 

πάγιου ενεργητικού που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος, δηλαδή 

οι αποσβέσεις που Βαρύνουν το κόστος των πέντε Βασικών λειτουργιών της 

επιχείρησης (παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης, ερευνώνανάπτυξης και 

χρηματοοικονομικής). Τέτοιες είναι οι τακτικές αποσβέσεις που 

προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Οι πρόσθετες 

(έκτακτες ή επιταχυνόμενες) αποσβέσεις δεν ενσωματώνονται στο 

λειτουργικό κόστος και δεν καταχωρούνται στον σχολιαζόμενο λογαριασμό.

Σύμφωνα με τον ν.2190/1920 απόσβεση είναι η ετήσια μείωση της 

αξίας των πάγιων στοιχείων που οφείλεται τόσο στην χρησιμοποίηση του 

στοιχείου αυτού, όσο και στην πάροδο του χρόνου και στην οικονομική του 

απαξίωση. Το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο ορίζει ότι «απόσβεση είναι χρονική 

κατανομή της αποσβεστέας αξία του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που 

υπολογίζεται με Βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και συνακόλουθα, η 

λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμιά χρήση. Οι 

αποσβέσεις κάθε χρήσης βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή απευθείας τα 

αποτελέσματα χρήσης όταν πρόκειται για αποσβέσεις που δεν 

ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Το ποσό της ετήσιας απόσβεσης 

αντιπροσωπεύει τη μείωση της αξίας του παγίου στοιχείου, που επέρχεται 

λόγω της χρήσης του, της παρόδου του χρόνου και της οικονομικής του 
απαξίωσης».

Όμως η σύγχρονη αντίληψη τοποθετεί το θέμα των αποσβέσεων 

πάνω σε άλλη βάση. Τα πάγια αποκτώνται από την επιχείρηση και 

χρησιμοποιούνται από αυτή, λόγω της δυνατότητάς τους να παράγουν 

εισόδημα. Θεωρούνται από την επιχείρηση σαν ένα απόθεμα οικονομικών
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υπηρεσιών που εξαντλούνταν με την χρησιμοποίησή τους στην παραγωγή 

εισοδήματος. Κατά συνέπεια, καθώς οι οικονομικές υπηρεσίες των 

στοιχείων αναλίσκονται για την παραγωγή εισοδήματος, επιβάλλεται, 

σύμφωνα με την λογιστική αρχή της αντιπαραθέσεως εσόδων — εξόδων 

(matching principle), μια αναλογία του συνολικού κόστους των στοιχείων 

αυτών να αντιπαρατίθεται προς το παραχθέν εισόδημα σαν έξοδο της 

περιόδου στην οποία παρήχθη το εισόδημα. Ο τελικός σκοπός της 

επιχείρησης δεν είναι η παραγωγή αγαθών, αλλά η πραγματοποίηση 

κέρδους, δηλαδή η, με την παραγωγή αγαθών, πραγματοποίηση εσόδων 

ικανών να καλύψουν τα έξοδα και να αφήσουν ένα πλεόνασμα, που 

εκφράξει το κέρδος.

2.5.5.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

Η λογιστική θεωρία και πράξη έχει επινοήσει πολλές μεθόδους 

υπολογισμού των αποσβέσεων, οι βασικότερες των οποίων είναι;

Α) στηριξόμενες στον χρόνο

1. Μέθοδος του σταθερού ποσού 

Β) Οι στηριξόμενες στη λειτουργική ξωή του πάγιου στοιχείου

1. Μέθοδος των ωρών λειτουργίας

2. Μέθοδος των μονάδων παραγωγής

Γ) Οι στηριξόμενες στη μειούμενη απόδοση του πάγιου στοιχείου

1. Μέθοδος του αθροίσματος των αριθμών των ετών ξωής του στοιχείου

2. Μέθοδος του σταθερού ποσού επί μειούμενης βάσης

3. Μέθοδος του μειούμενου ποσοστού αποσΒέσεως επί της 

αναπόσβεστης αξίας

4. Μέθοδος του διπλάσιου ποσοστού επί της αναπόσβεστης αξίας 

Δ) Μέθοδοι της αύξουσας απόσβεσης

1. Μέθοδοι του σύνθετου τόκου (μέθοδοι- της ράντας και του 

χρεολυτικού κεφαλαίου)
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2. Μέθοδον της αξίας των αποσυρόμενων καν αντικαθιστάμενων 
στοιχείων

Ε) Ενδνκά συστήματα αποσβέσεων

1. Μέθοδος των αποθεμάτων

2. Ομαδνκό ή μνκτό σύστημα αποσβέσεως

ΣΤ) Αποσβέσενς στοιχείων που υπόκεννταν σε εξάντληση

1. Μέθοδος αποσβέσεως φυσικών πηγών

2.5.5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

1. Ανάμεσα στνς τεχννκές γνώσενς που πρέπεν να έχεν ο ελεγκτής 

είναι καν η πλήρης κατανόηση των δναφόρων εναλλακτνκών μεθόδων 

υπολογνσμού των αποσβέσεων. Αρχνκά να ενημερωθεί από την δνοίκηση 

γνα την μέθοδο υπολογνσμού των αποσβέσεων που χρησνμοπονεί η 

ελεγχόμενη ετανρεία. Αυτή συνήθως αναγράφεταν στα εγχενρίδνα της 

επνχείρησης ή σε άλλες εγκυκλίους της δνοίκησης.

Κάθε μία από αυτές τνς μεθόδους δνέπεταν από δναφορετνκές 

υποθέσενς σχετνκά με την μείωση της χρησιμότητας των παγίων, 

ακολουθεί διαφορετική διαδικασία υπολογισμού του εξόδου της 

απόσβεσης και καταλήγει σε διαφορετικό υπολογισμό ποσού. Ο ελεγκτής 

πρέπει να αξιολογήσει την πληρότητα και την επάρκεια των 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων.

2. Ο ελεγκτής πρέπει επίσης να εξετάσει την μέθοδο αποσβέσεων 

που η ελεγχόμενη επιχείρηση χρησιμοποίησε την προηγούμενη χρήση. Η 

λογιστική αρχή της συγκρισιμότητας προβλέπει τη συνεπή και συνεχή 

εφαρμογή των ίδιων λογιστικών αρχών και μεθόδων. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάξει μέθοδο υπολογισμού των 

αποσβέσεων. Η εταιρεία όμως πρέπει να δείξει στον ελεγκτή και αυτός να 

το επαληθεύσει ότι η νέα μέθοδος εξασφαλίζει την παροχή πιο αξιόπιστων 

πληροφοριών και ότι οι λογιστικές καταστάσεις παρουσιάζουν είτε στο 

Προσάρτημα είτε στις υποσημειώσεις τις επιδράσεις της νέας μεθόδου στα
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ποσά των συσσωρευμένων αποσβέσεων, της ετήσιας απόσβεσης και ης 

φορολογικής επιβάρυνσης της επιχείρησης.

3. Ο ελεγκτής επίσης πρέπει να κάνει μια επιθεώρηση των παγίων 

και να αποφανθεί εάν υπάρχουν πάγια οικονομικά απαξιωμένα λόγω 

τεχνολογικών εξελίξεων και νέων εφευρέσεων. Στην περίπτωση αυτή ο 

υπολογισμός του ποσού των αποσβέσεων με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο 

δεν είναι επαρκής και χρειάζεται αύξηση αυτού.

4. Ο ελεγκτής πρέπει ακόμα να δημιουργήσει μια κατάσταση, στην 

οποία να αναγράφονται τα υπόλοιπα αρχής χρήσεως των παγίων, οι 

αποσβέσεις της χρήσεως, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις, οι μεταφορές· 

πωλήσεις και τα υπόλοιπα τέλους χρήσης των παγίων. Με Βάση αυτήν την 

κατάσταση ο ελεγκτής διενεργεί τις ακόλουθες διαδικασίες·

α) Συγκρίνει τα υπόλοιπα αρχής χρήσης με αυτά που αναγράφονται στα 

περσινά φύλλα ελέγχου καθώς και στο μητρώο παγίων της εταιρείας.

β) Εξακριβώνει τη συμφωνία του αθροίσματος των σωρευτικών αποσβέσεων 

που έχουν καταχωρηθεί στα αναλυτικά καθολικά των παγίων στοιχείων 

του ενεργητικού με τις αποσβέσεις που έχουν καταχωρηθεί στους 

λογαριασμούς του γενικού καθολικού.

5. Επαληθεύει τις αποσβέσεις.

α) Ελέγχει τους συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν εάν είναι 

σύμφωνοι με την φορολογική νομοθεσία και επίσης ότι συμφωνούν με 

εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη χρήση και ερευνά 

τις αποκλίσεις.

β) Κάνει επαναϋπολογισμό των αποσβέσεων σε αντιπροσωπευτικό αριθμό 

παγίων και συμφωνεί τις καταχωρημένες αποσβέσεις στους 

λογαριασμούς του αναλυτικού καθολικού.

γ) Ελέγχει μήπως εξακολουθούν να υπολογίζονται αποσβέσεις σε 

αντικείμενα που έχουν τελείως αποσβεστεί.

6. Επαληθεύει τις μειώσεις των σωρευτικών αποσβέσεων λόγω 

απομακρύνσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων.
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α) Συγκρίνει, τις μειώσεις με τις αναφερόμενες στα φύλλα εργασίας και 

ελέγχει την ακρίβεια των σωρευτικών αποσβέσεων μέχρι την 

ημερομηνία απομακρϋνσεως.

7. Πραγματοποιεί θεώρηση του υπολογισμού του κόστους 
αντικαταστάσεως των αποσβέσεων.

Προκειμένου οι ελεγκτές να επιβεβαιώσουν τις αποσβέσεις, πρέπει 

να εφαρμόσουν την ακόλουθη διαδικασία ·

α) Να καταγράψουν τα υπόλοιπα αρχής χρήσεως όλων των 

λογαριασμών των διαφόρων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

β) Να αφαιρέσουν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποσβεστεί 

πλήρως, αφού για αυτά δεν υπολογίζονται πλέον αποσβέσεις.

γ) Να προσθέσουν το μισό από τις προσθήκες παγίων στοιχείων που 

έγινα στην διάρκεια της χρήσης.

δ) Να αφαιρέσουν το μισό από τις απομακρύνσεις παγίων που 

έγιναν στην διάρκεια της χρήσης (εκτός από τα πάγια που έχουν 

αποσβεστεί πλήρως).

Έτσι προσδιορίζεται το μέσο ποσό κάθε βασικής κατηγορίας πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο με τον αντίστοιχο 

συντελεστή απόσβεσης, οι ελεγκτές βρίσκουν κατά γενικό μέσο όρο τις 

αποσβέσεις και τις συγκρίνει με τους υπολογισμούς που έχει κάνει η 

επιχείρηση. Κάθε σημαντική διαφορά πρέπει να ερευνάται εξονυχιστικά.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οι ελεγκτές στον έλεγχο 

των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, όπου ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους 

είναι δεν έχουν φυσική υπόσταση, επιπλέον δεν θεωρούνται σαν στοιχεία 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού και είναι μη χρηματικά — δηλαδή δεν 

αντιπροσωπεύουν σταθερές χρηματικές αξίες. Πρέπει να αναζητήσουν 

αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία γτα το ότι υπάρχει πραγματικά ένα 

γνήσιο περιουσιακό στοιχείο.
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2.5.5.3 Δ.Λ.Π. 16 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις χων παγίων αποτελούν κρίσιμο ζήτημα στην 

εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και κατά συνέπεια στον 

έλεγχο τεκμηρίωσης των δαπανών απόσβεσης.

Κατά το Δ.Λ.Π. 16 «απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του 

αποσβεστέου ποσού ενός πάγιου στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής του».

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της απόσβεσης όπως αυτοί 

ορίζονται από τον προαναφερθέντα ορισμό, είναι το «αποσβεστέο ποσό» και 

η «ωφέλιμη ζωή» του πάγιου στοιχείου.

«Αποσβεστέο ποσό είναι το κόστος ενός πάγιου στοιχείου ή άλλο 

ποσό που υποκαθιστά το κόστος στις οικονομικές καταστάσεις αφού 

αφαιρείται η υπολειμματική αξία του». Αποσβεστέο ποσό, λοιπόν, είναι η 

λογιστική αξία του στοιχείου, μειωμένη κατά την υπολειμματική του 

αξία.

Ωφέλιμη ζωή ενός πάγιου στοιχείου είναι·'

— είτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ένα πάγιο στοιχείο 

αναμένεται να χρησιμοποιείται από την επιχείρηση,

είτε ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή όμοιων μονάδων, 

που περιμένει να λάβει η επιχείρηση από το πάγιο στοιχείο.

Κόστος παγίου είναι το κόστος που καταβλήθηκε σε μετρητά ή σε 

ταμιακά ισοδύναμα, ή η πραγματική αξία άλλου ανταλλάγματος που 

δόθηκε για να αποκτηθεί το στοιχείο, προσδιοριζόμενη κατά το 

χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του στοιχείου. 

Υπολειμματική αξία είναι το καθαρό ποσό που προσδοκά να λάβει η 

επιχείρηση για ένα πάγιο στοιχείο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, 

μετά την αφαίρεση των αναμενόμενων εξόδων διάθεσης.

Πραγματική αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα πάγιο στοιχείο 

μπορεί να ανταλλαγεί μεταξύ μερών που έχουν γνώση του 

αντικειμένου και ενεργούν με την θέλησή τους σε μια 
αντικειμενική συναλλαγή.
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Ζημία απομειώσεως της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 

ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του.

Λογιστική αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα πάγιο περιουσιακό 

στοιχείο καταχωρείται στον Ισολογισμό μετά την αφαίρεση των 

σωρευμένων αποσβέσεων και των σωρευμένων ζημιών απομειώσεως 

της αξίας του.

Κανόνες που διέπουν τις αποσβέσεις των ενσώματων πάγιων 

στοιχείων

• Δ.Λ.Π.

Οι κανόνες που διέπουν τη διενέργεια των αποσβέσεων των πάγιων 

στοιχείων καθιερώνονται με την 41 του ΔΛΠ 16 και είναι οι ακόλουθον

α. Το αποσΒεστέο ποσό ενός ενσώματου πάγιου στοιχείου πρέπει να 

κατανέμεται συστηματικά σε όλη την ωφέλιμη ζωή του. Η απόσβεση 

πρέπει να λογίζεται έστω κι αν η αξία του πάγιου στοιχείου υπερβαίνει τη 

λογιστική αξία του (Πρότυπο 42).

β. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης πρέπει να φανερώνει το 

ρυθμό ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών του στοιχείου από την 

εταιρεία.

γ. Η δαπάνη απόσβεσης για κάθε χρήση πρέπει να βαρύνει τα 

αποτελέσματα, εκτός αν συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός 

άλλου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή όταν κοστολογείται.

Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτελούν πάγια στοιχεία που 

ξεχωρίζονται μεταξύ τους και αντιμετωπίζονται διαφορετικά για 

λογιστικούς λόγους, έστω και αν αποκτώνται μαζί. Κανονικά, τα οικόπεδα 

έχουν απεριόριστη ζωή και, συνεπώς δεν είναι αποσβέσιμα. Τα κτίρια 

έχουν περιορισμένη ζωή και, συνεπώς, είναι αποσβέσιμα. Μια αύξηση 

στην αξία του εδάφους στο οποίο βρίσκεται ένα κτίριο, δεν επηρεάζει τον 

προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής του κτιρίου.

ν. 2190/1920
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Με εξαίρεση χην περίπτωση της υποτχμήσεως της αξίας τους, χα 

ενσώματα πάγχα περχουσχακά σχοχχεία αποχχμούνχαχ σύμφωνα με χην αξία 

της χχμής κτήσεως ή του κόστους κατασκευής τους. Η αξία αυτή αυξάνεταχ 

με τχς δαπάνες προσθηκών καχ βελτχώσεων καχ μεχώνεταχ με τχς 

αποσΒέσεχς που προβλέπονταχ από το νόμο (άρθρο 43 παραγρ. 5α του ν. 

2190/1920).

Ο νόμος δίνεχ επχπλέον το μέτρο των αποσβέσεων το οποίο ορίξεχ 

ότχ η απόσβεση καθενός από τα πάγχα περχουσχακά σχοχχεία είναχ ανάλογη 

της ετήσχας μεχώσεως της αξίας του, που οφείλεταχ τόσο στη 

χρησχμοποίηση του στοχχείου αυτού, όσο καχ στην πάροδο του χρόνου καχ 

στην οχκονομχκή απαξίωσή του (άρθρο 43 παραγρ. 5δ, εδαφ. α’ του ν. 

2190/1920). Η ίδχα δχάταξη ορίζεχ ακόμη ότχ η απόσβεση του κάθε 

στοχχείου πρέπεχ να γίνεταχ συστηματχκά καχ ομοχόμορφα μέσα στχς 

χρήσεχς της πχθανολογούμενης δχάρκεχας παραγωγής χρησχμοποχήσεώς 

του καχ σύμφωνα με τχς εχδχκές δχατάξεχς της νομοθεσίας που χσχύεχ κάθε 

φορά. Τέλος, η δχάταξη επχβάλλεχ πως οχ τυχόν επχπλέον αποσΒέσεχς που 

γίνονταχ με Βάση εχδχκές φορολογχκές δχατάξεχς με τη μορφή 

αναπτυξχακών κχνήτρων, παρατίθενταχ αναλυτχκά, κατά κατηγορία 

παγίου, στο προσάρτημα, με μνεία των σχετχκών φορολογχκών δχατάξεων 

(άρθρο 43 παραγρ. 5δ, εδαφ. β’ του ν. 2190/1920).

Δαπάνες επχσκευών καχ συντήρησης

Κατά το Δ.Λ.Π 16 «Οχ δαπάνες επχσκευών καχ συντήρησης ενός 

ενσώματου παγίου, γίνονταχ γχα να αποκαταστήσουν ή να δχατηρήσουν τα 

μελλοντχκά οχκονομχκά οφέλη, τα οποία η επχχείρηση μπορεί να αναμένεχ 

από την αρχχκώς προσδχορχσμένη κανονχκή απόδοση του παγίου. Οχ 

δαπάνες αυτές καταχωρούνταχ συνήθως στα έξοδα, όταν 

πραγματοποχούνταχ. Γχα παράδεχγμα, το κόστος συντήρησης ή 

επχθεώρησης των εγκαταστάσεων καχ του εξοπλχσμού αποτελεί συνήθως 

έξοδο, δεδομένου ότχ δεν αυξάνεχ, αλλά αποκαθχστά την αρχχκώς 

προσδχορχσμένη κανονχκή απόδοση». Με τη δχερμηνεία SIC 23 ορίστηκε ο
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λογιστικός χειρισμός χων εξόδων σημαντικής επιθεώρησης ή γενικής 

επισκευής του παγίου στοιχείου. Στην ερμηνεία αυτή ορίζονται τα εξής: 

«Το κόστος μιας σημαντικής επιθεώρησης ή γενικής επισκευής ενός 

στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων που πραγματοποιείται σε 

κανονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής ενός 

περιουσιακού στοιχείου και έγινε για να επιτραπεί η συνεχιζόμενη χρήση 

του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στη χρήση 

στην οποία πραγματοποιείται εκτός αν:

(α) συνεπής με το ΔΛΠ 16 παραγρ. 12, η επιχείρηση έχει 

διαπιστώσει ως ένα ξεχωριστό συνθετικό μέρος του περιουσιακού 

στοιχείου ένα ποσό που αντιπροσωπεύει σημαντική επιθεώρηση ή γενική 

επισκευή και έχει ήδη αποσδεστεί αυτό το συνθετικό στοιχείο για να 

αντανακλά την ανάλωση των ωφελειών, που αντικαθίστανται ή 

συσσωρεύονται από τη μεταγενέστερη σημαντική επιθεώρηση ή γενική 

επισκευή (είχε το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται στο ιστορικό κόστος 

είτε στην αναπροσαρμοσμένη αξία).

(β) πιθανολογείται όχι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 

συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, 

και

(γ) το κόστος της σημαντικής επιθεωρήσεως ή γενικής επισκευής 

στην επιχείρηση μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

2.6 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Ένα σημαντικό κομμάτι της ελεγκτικής δουλειάς που σχετίζεται 

και με τις δαπάνες, είναι ο έλεγχος του κόστους πωληθέντων ιδιαίτερα 

στις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ο προσδιορισμός του κόστους πωληθέντων αγαθών συνεπάγεται την 

επαλήθευση :

α) των αγορών πρώτων και βοηθητικών υλών και των χορηγήσεων

β) του κόστους της άμεσης εργασίας
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γ) της κατανομής των γενικών εξόδων

Οι ελεγκτές θα πρέπει να ζητήσουν από την επιχείρηση ή να 

ετοιμάσουν οι ίδιοι μια ανάλυση του κόστους των πωλήσεων κατά μήνα και 

χωριστά για τις πρώτες ύλες, την άμεση εργασία και τις γενικές δαπάνες. Η 

ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή όλων των ασυνήθιστων 

ή μη δεδουλευμένων δαπανών ή πιστώσεων στο κόστος των πωληθέντων 

αγαθών.

Οι έκταση της; Επαλήθευσης του κόστους των πωλήσεων από τους 

ελεγκτές εξαρτάται βασικά από την αξιολόγηση του συστήματος 

κοστολόγησης του πελάτη. Εάν το σύστημα είναι ισχυρό, οι ελεγκτές 

μπορούν να περιορίσουν τους ουσιαστικούς ελέγχους ότι τα στοιχεία της 

διαρκούς απογραφής έχουν αντικατασταθεί με το κόστος των πωληθέντων 

αγαθών και ότι ο προκαθορισμένος συντελεστή κατανομής των γενικών 

δαπανών είναι λογικός.

2.6.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για τους ελεγχόμενες εταιρίες που ανήκουν στον μεταποιητικό 

χώρο, οι ελεγκτές πρέπει να μελετήσουν διεξοδικά το σύστημα 

κοστολόγησης που εφαρμόζει η επιχείρηση, πράγμα που αποτελεί μέρος 

της μελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου. Για την 

κοστολόγηση των τελικών προϊόντων χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορες 

μέθοδοι. Τα στοιχεία της κοστολόγησης μπορούν να ελεγχθούν με τους 

λογαριασμούς του γενικού καθολικού ή το σύστημα της γενικής 

λογιστικής, που λειτουργεί ανεξάρτητα από την κοστολόγηση. Η 

αυτοτέλεια που χαρακτηρίζει την εφαρμογή της Λογιστικής Κόστους 

εξασφαλίζεται με την καταχώρηση στους λογαριασμούς της ομάδας 9 όλων 

των λογιστικών γεγονότων. Η διαδικασία της καταχώρησης είναι 

παράλληλη με αυτή της ενημέρωσης των λογαριασμών της 

Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
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Ένα γεγονός χο οποίο δυσκολεύει ιδιαίτερα τον έλεγχο του 

συστήματος κοστολόγησης είναι ότι οι εταιρείες συνήθως σχεδιάζουν 

μεθόδους κοστολόγησης σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες. Ακόμα και 

μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές 

κατά την κοστολόγηση. Ο ελεγκτής θα πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο 

στον έλεγχο του για την κοστολόγηση. Θα πρέπει να μελετήσει το 

σύστημα με τη Βοήθεια της διοίκησης και των κοστολόγων, να το 

κατανοήσει, να το καταγράψει και μετά να σχεδιάσει ελεγκτικές 

διαδικασίες που ταιριάζουν στην συγκεκριμένη επιχείρηση.

Σ’ όλα τα συστήματα κοστολόγησης, τα τρία Βασικά στοιχεία 

κόστους είναι; το άμεσο κόστος πρώτων υλών, το άμεσο κόστος εργασίας 

και οι γενικές δαπάνες. Τα διάφορα συστήματα κοστολόγησης προβλέπουν 

την συσσώρευση, είτε του πραγματικού κόστους, είτε του προτύπου 

κόστους στις διάφορες θέσεις κόστους. Οι έλεγχοι διαδικασιών των 

ελεγκτών για το σύστημα κοστολόγησης του πελάτη θα πρέπει να 

σχεδιαστούν για να προσδιορίσουν ότι το κόστος κατανεμήθηκε στις 

διάφορες θέσεις κόστους κατά σωστό τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτός ο αντικειμενικός στόχος, οι ελεγκτές 

πρέπει να ελέγξουν το εύλογο των ποσοτήτων των πρώτων υλών και τους 

κόστους ανά μονάδα, τις ώρες της άμεσης εργασίας και τα ωρομίσθια, και 

τα ποσοστά γενικών δαπανών και τη Βάση κατανομής του κόστους. Οι 

ποσότητες των άμεσων πρώτων υλών διαπιστώνονται από τις αιτήσεις 

πρώτων υλών, ενώ για το κόστος υλικών ανά μονάδα προϊόντος θα πρέπει 

να ανατρέξει κανείς στα στοιχεία της διαρκούς απογραφής. Οι ελεγκτές θα 

πρέπει να εξετάσουν τα δελτία εργασίας ή τις συγκεντρωτικές 

καταστάσεις, που δικαιολογούν την επιβάρυνση με τις άμεσες ώρες 

εργασίες και για τα ωρομίσθια θα πρέπει να γίνει αναδρομή στις 

συλλογικές συμβάσεις ή στο αρχείο του προσωπικού.

Οι ελεγκτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι για την εφαρμογή των 

γενικών δαπανών στα αποθέματα, υπάρχει μια μεγάλη σειρά μεθόδων 

γενικής αποδοχής. Σε πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιείται ένα προκαθορισμένο ποσοστό των γενικών εξόδων με
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Βάση τις ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, το άμεσο κόστος εργασίας σε 

αξία, τις άμεσες ώρες εργασίας σε ώρες ή κάποτα παρεμφερή βάση. Αυτό το 

προκαθορτσμένο ποσοστό επιβάρυνσης με γενικά έξοδα αναθεωρείται 

περιοδικά, αλλά μολοταύτα κάθε χρόνο τα κατανεμόμενα ποσά γενικών 

εξόδων είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από τα πραγματικά. Οι ελεγκτές θα 

πρέπει να επιμείνουν Βασικά, όπως οι τυχόν υπερβολικές επιβαρύνσεις με 

γενικές δαπάνες μειωθούν κατά το αυτό ποσοστό, τόσο για τα αποθέματα 

όσο και για το κόστος πώλησης. Η τυχόν μικρότερη επιβάρυνση με 

γενικές δαπάνες από τις πραγματικές επιβάλλει την καταχώρηση της 

διαφοράς σαν κόστους της περιόδου ■ αν η διαφορά είναι αξιόλογη, θα 

πρέπει να γίνει ειδική μνεία στον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης.

Μια διάκριση μεταξύ των Βιομηχανικών γενικών εξόδων, από τη 

μία μεριά και των γενικών εξόδων πωλήσεων ή διαχείρισης της 

επιχείρησης από την άλλη, θα πρέπει να γίνει Βάσει των γενικά 

παραδεγμένων λογιστικών αρχών, εφόσον οι δαπάνες πωλήσεων και οι 

γενικές και διοικητικές δαπάνες Βαρύνουν συνήθως την περίοδο κατά την 

οποία έγιναν. Η διαφορά στον λογιστικό χειρισμό, που ταιριάζει στις 

γενικές βιομηχανικές δαπάνες και τις «μη βιομηχανικές» γενικές 

δαπάνες, συνεπάγεται μια θεμελιώδη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο 

κατηγοριών κόστους. Μολοταύτα είναι συνήθως αδύνατο στην πράξη να 

πούμε με βεβαιότητα ότι μια συγκεκριμένη δαπάνη, όπως είναι λ.χ. ο 

μισθός του υπεύθυνου επί της παραγωγής αντιπροέδρου, θα πρέπει να 

Βαρύνει τις γενικές Βιομηχανικές δαπάνες ή τις γενικές διοικητικές 

δαπάνες ή αν θα πρέπει να επιμεριστεί και στις δύο αυτές κατηγορίες. 

Μόλο που υπάρχει αυτή η δυσκολία, μια ζωτική διαδικασία στον έλεγχο 

του κόστους των πωληθέντων αγαθών για μια μεταποιητική επιχείρηση 

είναι ο καθορισμός ότι οι γενικές Βιομηχανικές δαπάνες έχουν 

κατανεμηθεί σωστά στους διαφόρους λογαριασμούς. Η αδυναμία 

κατανομής των γενικών Βιομηχανικών δαπανών στους σωστούς 

λογαριασμούς μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διαστροφές στο 

προκαθορισμένο ποσοστό κατανομής των γενικών δαπανών και κατ’ 

ακολουθίας μπορεί να οδηγήσει στην επιβάρυνση με μικρότερες ή
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μεγαλύτερες γενικές δαπάνες. Οι ελεγκτές μπορεί να θεωρήσουν 

αναγκαίο να πάρουν ή να ετοιμάσουν αναλύσεις ενός αριθμού 

λογαριασμών των γενικών βιομηχανικών δαπανών του αναλυτικού 

καθολικού, και να επαληθεύσουν την ορθότητα των δαπανών με τις οποίες 

έχει επιβαρυνθεί. Στη συνέχεια, οι ελεγκτές πρέπει να προσδιορίσουν την 

ορθότητα των συνολικών ωρών των μηχανημάτων, των άμεσων ωρών 

εργασίας, ή άλλων μεγεθών, που χρησιμοποιούνται από τον πελάτη, για 

να προσδιοριστεί το ποσοστό επιμερισμού των γενικών δαπανών.

Όταν χρησιμοποιείται το πρότυπο κόστος, επιβάλλεται η σύγκριση 

του πρότυπου κόστους με το πραγματικό κόστος για αντιπροσωπευτικά 

προϊόντα, και να Βεβαιωθούν αν το πρότυπο κόστος αντανακλά τις 

χρησιμοποιούμενες ποσότητες εργασίας και πρώτων υλών και το κόστος 

ανά μονάδα. Η σύνθεση των γενικών Βιομηχανικών δαπανών, η βάση 

κατανομής αυτών των δαπανών στις διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, και 

η επίδραση οποιοσδήποτε μεταβολής στη βάση κατανομής των δαπανών 

κατά τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να επισημοποιηθούν. Το πρότυπο 

κόστος ορισμένων επιλεγμένων προϊόντων θα πρέπει να επαληθευτεί με 

τον έλεγχο των υπολογισμών, των πολλαπλασιασμών, των προσθέσεων και 

με την αναδρομή στις πρωτογενείς πηγές για τις επιβαρύνσεις της 

εργασίας των πρώτων υλών και των γενικών δαπανών.

Οι ελεγκτές κατά τη μελέτη του συστήματος κοστολόγησης μιας 

μεταποιητικής επιχείρησης θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις 

τυχόν μεταβολές στις μεθόδους κοστολόγησης, που έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια του έτους, και στις επιπτώσεις αυτών των μεταβολών επί του 

κόστους πωλήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στις 

μεθόδους συγκεντρώσεως του κόστους των παλαιών προϊόντων και στις 

διαδικασίες για την καταγραφή του κόστους των επιμέρους αποστολών 

προϊόντων.

Τα έξοδα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό κομμάτι των λογιστικών καταστάσεων εξαιτίας του μεγέθους 

τους αλλά και του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις παραποιούν πολλές φορές
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τα ποσά των εξόδων είχε από έλλειψη αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου είτε σκόπιμα ανάλογα με τις επιδιώξεις τους.

Ο ελεγκτής πρέπει να εφαρμόσει όλες τις ελεγκτικές μεθόδους με 

επιμέλεια και επαγγελματισμό, τις οποίες περιγράψαμε, ώστε να 

αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία 

αξιοποιεί για να διαμορφώσει την κρίση του σχετικά με την αξιοπιστία 
και την αντικειμενικότητα των λογιστικών πληροφοριών, η οποία 

εκφράζεται στο πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή, ύστερα από τον 

έλεγχο και των υπόλοιπων λογαριασμών των λογιστικών καταστάσεων.

Όταν ο ελεγκτής διαπιστώσει ότι οι παραλείψεις και οι νοθεύσεις 

που παρατήρησε κατά τον έλεγχο των λογαριασμών των εξόδων δεν ήταν 

ουσιώδεις, η επιχείρηση εφαρμόζει πιστά τις αρχές και τους κανόνες του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και ότι το ελεγκτικό του έργο είχε το Βάθος 

και την έκταση που απαιτούν τα ελεγκτικά πρότυπα της επιχείρησης, 

τότε αυτό συντελεί στην ανεπιφύλακτη άποψη του ελεγκτή για την 

οικονομική θέση της επιχείρησης και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

των εργασιών της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

3.1. Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου

Ως εσωτερικός έλεγχος ορίζεται (Προληπτικός και κατασταλτικός 

έλεγχος τραπεζικών εργασιών (1992): ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ): «η 

διοικητική λειτουργία μ ε την οποία παρακολουθείται και ελέγχεται η 

δραστηριότητα της τράπεζας, για να διαπιστωθεί αν λειτουργεί εύρυθμα και 

αποτελεσματικά και αν πραγματοποιούνται οι αντικειμενικοί στόχοι της ή 

αν διαφορετικά, εάν έχει αναληφθεί η κατά περίπτωση κατάλληλη δράση 

για διόρθωση των αρνητικών αποκλίσεων ή Βελτίωση των θετικών», 

«αποτελεί μ ία  ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική 

δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τους 

αντικειμενικούς σκοπούς του, προσφέροντας μια συστηματική 

επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων 

και των διαδικασιών διοίκησης (Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή 

εσωτερικού ελέγχου: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ)»,
«ο όρος καθιερώθηκε από τους Αγγλοσάξονος ως Internal Auditing, 

αναφέρεται στην υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και αποσκοπεί στην 

αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικών 

Ελέγχων, δηλ. τις επιμέρους λειτουργίες και να προτείνει βελτιώσεις, όπου 

διαπιστώνονται αδυναμίες (Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή 

εσωτερικού ελέγχου: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ)»

Η θεωρία αλλά και η πράξη έχει αναγνωρίσει και καθιερώσει την 

αναγκαιότητα ελέγχου όχι μόνο στον διαχειριστικολογιστικό αλλά και στον 

επιχειρησιακό και διοικητικό χώρο κάθε τράπεζας, καλύπτοντας έτσι όλες 

τις λειτουργίες της σύγχρονης διοίκησης, με βασικό στόχο την αξιόπιστη
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επαλήθευση και περιεκτική αξιολόγηση του επιτελούμενου έργου. Ο 

αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να βοηθά τα μέλη του 

οργανισμού στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Εφοδιάζει 

τα μέλη του οργανισμού με αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές 

και πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες που επανελέγχονται. Ο 

αντικειμενικός σκοπός του ελέγχου συμπεριλαμβάνει προώθηση 

αποτελεσματικού ελέγχου (control) σε λογικό κόστος.

Ο ισχυρισμός των υπευθύνων σε μια επιχείρηση ότι τα πάντα γύρω 

από αυτά που διοικούν λειτουργούν με τον καλύτερο τρόπο, σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες αποφάσεις, διαδικασίες και κανόνες, δεν είναι δυνατόν να γίνει 

αποδεκτός από την πλευρά της ελεγκτικής. Η έλλειψη έγκαιρης και 

αξιόπιστης πληροφόρησης είναι ένα γενικότερο φαινόμενο και οφείλεται 

κατά ένα μέρος σε προσωπικές αδυναμίες επίβλεψης των λειτουργιών από 

τα εποπτευόμενα στελέχη, καθώς και στις οργανωτικές αδυναμίες που 

παρατηρούνται στους φορείς. Στην πράξη οι διοικήσεις δεν έχουν την άμεση 

και αντικειμενική πληροφόρηση που χρειάζεται για να εξακριβώσουν, αν 

λειτουργούν κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες σε όλους τους τομείς της 

επιχείρησης που έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν. Τα παραπάνω κάνουν 

αναγκαία την ύπαρξη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε συνδυασμό με 

την διεθνή πρακτική που καταδεικνύει ότι η αναγκαία ενημέρωση 

παρέχεται καλύτερα από μια ανεξάρτητη από την γραμμή παραγωγής 

υπηρεσία, τον εσωτερικό έλεγχο.

Στα μέλη του οργανισμού που Βοηθούνται από τον εσωτερικό έλεγχο 

συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της διοίκησης και του συμβουλίου. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ευθύνη απέναντι και στα δύο μέρη, παρέχοντάς 

τους πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού και της ποιότητας της 

εργασιακής απόδοσης. Οι πληροφορίες που δίνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο 

μέρος ενδέχεται να διαφέρουν σε μορφή και λεπτομέρεια, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις και τα αιτήματα της διοίκησης και του συμβουλίου.

Το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο και 

απαραίτητο κομμάτι κάθε τραπεζικού οργανισμού και λειτουργεί σύμφωνα
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με τις πολιτικές που επιβάλλονται από την ανώτατη διοίκηση και το 

συμβούλιο. Η δήλωση σκοπού, δικαιοδοσίας και ευθύνης (καταστατικό) για 

το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την 

ανώτατη διοίκηση και αποδεκτή από το συμβούλιο, ενώ ενδείκνυται να είναι 

σύμφωνη με τα Πρότυπα Επαγγελματικής Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου. 

Το καταστατικό πρέπει να καθιστά σαφές τους σκοπούς του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου, να προσδιορίζει το απεριόριστο πλαίσιο εργασίας του 

και να δηλώνει ότι οι ελεγκτές δεν πρέπει να έχουν δικαιοδοσία ή ευθύνη 

για τις δραστηριότητες στις οποίες ασκούν έλεγχο.

Όσον αφορά την τελευταία παρατήρηση, δηλαδή ότι το τμήμα του 

εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητο και χωρίς δραστηριότητα σε ότι 

ελέγχει, πρέπει να σημειώσουμε τα εξής. Ο λόγος γτα τον οποίο απαιτείται 

αυτή η ανεξαρτησία είναι διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

αντικειμενικότητα και η ελευθερία των κινήσεων των ελεγκτών. Χωρίς την 

ανεξαρτησία είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα του ελέγχου. Επίσης θα πρέπει οι εσωτερικοί ελεγκτές να 

έχουν επάρκεια γνώσεων για να επιτελούν ορθά τον ρόλο τους.

Σύμφωνα με τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου -

• Υπεύθυνα για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

του εσωτερικού ελέγχου θεωρούνται τα Διοικητικά Συμβούλια

• Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μέσο παροχής αντικειμενικών 

πληροφοριών, αναλύσεων, αξιολογήσεων, συστάσεων σχετικά με την 

εργασιακή απόδοση του οργανισμού προς την διοίκηση

3.2 ΕΙΔΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ- 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πριν περιγραφούν οι διαδικασίες και οι μέθοδοι ελέγχου μιας 

τράπεζας θεωρούμε πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην έννοια, την
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σπουδαιόχηχα, χους σκοπούς, οι αρχές και η διάρθρωση χου Συσχήμαχος 

Εσωχερικού Ελέγχου.

Είδη ελέγχου- οι έλεγχοι ανάλογα με χην ιδιόχηχα χου ελεγκχή, 

διακρίνονχαι σε εσωχερικούς και εξωχερικούς.

εσωχερικός είναι ο έλεγχος που ασκείχαι από όργανα χης ίδιας χης 

χράπεζας

εξωχερικός είναι ο έλεγχος που ασκείχαι από χα θεσμοθεχημένα 

όργανα χης πολιχείας

Οι εσωχερικοί έλεγχοι διακρίνονχαι σε προληπχικούς και 

καχασχαλχικούς. Προληπχικοί είναι οι έλεγχοι που ασκούνται είχε από χα 

εξουσιοδοχημένα στελέχη της τράπεζας στον χώρο της εργασίας και κατά 

την ώρα χης διεκπεραίωσης χης, είχε από ειδικά όργανα χης χράπεζας που 

έχουν σαν ανχικείμενο χον εσωχερικό έλεγχο.

Καχασταλχικοί είναι οι έλεγχοι που ασκούνχαι περιοδικά από χα πιο 

πάνω όργανα σύμφωνα με χις οδηγίες και χις αρχές χου οργανισμού.

Από χα δύο παραπάνω είδη ελέγχου, ο προληπχικός έλεγχος είναι και 

ο πιο σημανχικός, χωρίς να παραγνωρίζεχαι η αναγκαιόχηχα και η 

σπουδαιόχηχα χου καχασταλχικού ελέγχου. Ο λόγος είναι όχι με χον 

προληπχικό έλεγχο αναγνωρίζονχαι και ανχιμεχωπίζονχαι εγκαίρως χα 

προΒλήμαχα και οι κίνδυνοι.

Ο έλεγχος διενεργείχαι πάνχοχε επί χόπου και ανάλογα με χα 

κριχήρια διαχωρίζεχαι σχις εξής καχηγορίες επίσης: 1

1. Έκτακτο- τακτικό- ανάλογα με την χρονική περιοδικότητα που 

πραγματοποιείται. Οι τακτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται συνήθως σε 

ετήσια σταθερή Βάση. Βασικός αντικειμενικός σκοπός του τακτικού 

ελέγχου είναι η διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου για την έγκαιρη 

εξαγωγή συμπερασμάτων και την διαπίστωση της ποιότητας ως προς την 

λειτουργία του οργανισμού. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται σε 

συγκεκριμένο πεδίο αντικειμένου, για χην διαπίσχωση κυρίως 

διαχειριστικολογισχικής αχασθαλίας.
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2. Γενικό- ειδικό- ανάλογα με την έκταση και τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ο 

γενικός έλεγχος συνήθως καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων του οργανισμού. Ο ειδικός έλεγχος καλύπτει μέρος μόνο 

από τις δραστηριότητες του οργανισμού.

Αντικειπενικοί στόχοι ελένγου- οι Βασικοί και αντικειμενικοί στόχοι 

του εσωτερικού ελέγχου σε μια τράπεζα είναι (Προληπτικός και 

κατασταλτικός έλεγχος τραπεζικών εργασιών (1992): ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ):

• εξακρίβωση και προστασία της περιουσίας της τράπεζας

• η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και ευταξίας

• η διαπίστωση της κανονικής διεκπεραίωσης και κατοχύρωσης των 

συναλλαγών

• η εξασφάλιση της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης

• η εξασφάλιση εφαρμογής των επιλεγμένων πολιτικών του οργανισμού

• η έγκαιρη, αξιόπιστη και περιεκτική πληροφόρηση

• παρακολούθηση για την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων

• εξασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας

• αξιολόγηση της επίδοσης και της απόδοσης του προσωπικού

• περιεκτική αξιολόγηση των εργασιών, ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά

• προστασία των συμφερόντων της τράπεζας, των μετόχων, των καταθετών 

και του προσωπικού της

• παρακολούθηση εφαρμογής των υποχρεώσεων της τράπεζας προς την 

Πολιτεία

Αντικειμενικός σκοπός1 ως αντικειμενικός σκοπός του εσωτερικού 

ελέγχου θα μπορούσε να αναφερθεί ότι είναι:

• να είναι το εργαλείο της διοίκησης για την υλοποίηση των επιλεγμένων 

στρατηγικών στόχων, ως επίσης να παρέχει την δυνατότητα εκτίμησης
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και μέτρησης του αποτελέσματος καν τη σύγκρνση αυτού με τους 
αρχνκούς στόχους

• να κινείται και να δρα σε οργανωτικό και επιχειρησιακό πνεύμα και να 

στοχεύει στην κάλυψη ζωτικών αναγκών. Επίσης να είναι ευέλικτο και 

αποτελεσματικό, να είναι προσαρμοστικό στις εκάστοτε συνθήκες και 

ανάγκες και να διασφαλίζει τη Βιωσιμότητα της μονάδας σε 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

• Να παρέχει την δυνατότητα αξιοποίησης και σωστής διαχείρισης των 

διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την αξιοποίηση των παραγωγικών μέσων 

και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη διαφύλαξη των 

περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα να αποβλέπει στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση με τους συναλλασσομένους.

• Διέπεται από κανόνες επιχειρησιακής και επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς που να παρέχουν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις 

εκείνες, ώστε ο επιχειρηματικός κίνδυνος να διαχειρίζεται κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας την ευρωστία και βιωσιμότητα 

του φορέα

• Να συμπεριλαμβάνει στην δομή του εσωτερικού ελέγχου την αξιολόγηση 

της επάρκειας λειτουργίας του ίδιου του συστήματος εσωτερικών 

ελέγχων

• Να κατανέμει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις κατά τον πλέον 

άριστο τρόπο, μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων σε αυτά.

• Να γνωμοδοτεί να οι κάθε είδους αποφάσεις- εξουσιοδοτήσεις είναι 

γνωστές σε όλα τα στελέχη, κατανοητές και αν εφαρμόζονται από όλη την 

πυραμίδα ιεραρχίας σύμφωνα με τις εντολές που έχουν θεσπιστεί από 

τον φορέα

• Να παρέχει την ευχέρεια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στους χρήστες για 

δημιουργική εργασία και όχι να θέτει περιορισμούς, δημιουργώντας 

παρενέργειες στην ανάπτυξη του φορέα

• Τέλος, ως σύστημα να αποβλέπει στην θέσπιση συγκεκριμένων δικλείδων 

ασφαλείας ελέγχου, στο ίδιο το σύστημα, προκειμένου να συμβάλει στον 

συντονισμό και την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των λειτουργιών του.
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Βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας· για την ομαλή και εύρυθμη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου απαιτούνται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις-

• αποκεντρωμένη κεντρική διοίκηση με ανεξάρτητες μονάδες ευθύνης, 

εξουσιοδοτημένες με διοικητικές αρμοδιότητες, όπου οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με βάση ένα συστηματοποιημένο πλαίσιο κανόνων και 

διαδικασιών και υλοποιούνται με τα ετήσια προγράμματα δράσης

• εγκεκριμένο οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη, σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας, μέσα από το οποίο θα πρέπει με σαφήνεια να προσδιορίζεται η 

περιοχή ευθύνης ανά τομέα και τμήμα

• κατανομή αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων ώστε σε κάθε θέση ευθύνης 

να ασκείται η λειτουργία του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων. 

Επίσης θα πρέπει να είναι πλήρως υπεύθυνη για την απόδοσή της, με 

βάση εφαρμόσιμους, αποδεκτούς και μετρήσιμους στόχους

• διατύπωση διαδικασιών για κάθε δραστηριότητα του οργανισμού. Οι ροές 

εργασίας και οι μηχανισμοί λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων και 

των ελέγχων, πρέπει να περιγράφονται κατά τρόπο απλό, κατανοητό και 

εφαρμόσιμο και να καθορίζονται οι υπεύθυνοι για την εισήγηση, 

έγκριση και εκτέλεση, καθώς και τον έλεγχο

• μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο προγραμματισμό δράσης σε πλήρη 

ανάπτυξη, ανά δραστηριότητα, με αντίστοιχο απολογισμό και 

επισήμανση των αποκλίσεων, καθώς και αιτιολόγηση αυτών

• έγκαιρη και ακριβής λογιστικοποίηση των συναλλαγών, πράγμα που 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε συστήματος εσωτερικού ελέγχου

• έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση, για να είναι δυνατή ανά πάσα 

στιγμή η σωστή διοικητική απόφαση. Αξιόπιστο σύστημα «MIS» με 

ευρύτητα επιχειρησιακού πνεύματος που συμβάλλει στην αναβάθμιση 

των επιδιωκόμενων στόχων
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• αξιόπιστο μηχανογραφημένο σύατημα, σωστά οργανωμένο που να 

παρέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση και να διασφαλίζει τα αρχεία

• καταμερισμός της εργασίας έτσι ώστε να μην εκτελείται από ένα μόνο 

πρόσωπο, διότι αυτό εμπεριέχει κίνδυνο. Η ολοκλήρωση μιας εργασίας 

από διαφορετικά πρόσωπα Βοηθά στην άσκηση του προληπτικού ελέγχου

• διαχωρισμός ασυμβίβαστων αρμοδιοτήτων, όπου η διαχείριση και 

λογιστικοποίηση των συναλλαγών ασκούνται από διαφορετικά πρόσωπα

• καθιέρωση και εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος προστασίας και 

ελέγχου των συναλλαγών για την πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση 

των κινδύνων και για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους

• στελέχωση με έντιμα και επαρκώς καταρτισμένα πρόσωπα. Καθιέρωση 

αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού

• εύλογη αναλογία κόστους-οφέλους, όπου το κόστος οργάνωσης και 

λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το αναμενόμενο όφελος, που είναι κυρίως ποιοτικό και 

λιγότερο οικονομικό

Αργές συστήιιατος εσωτερικού ελέγχου■ ένα σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου για λειτουργήσει αποτελεσματικά και να εκπληρώσει την 

αποστολή του θα πρέπει^

• να είναι προκαθορισμένο, συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο

• να δίνει έμφαση στην ουσία και στο αποτέλεσμα και όχι στον τύπο

• να προλαμβάνει και όχι να ακολουθεί τις εξελίξεις

• να προειδοποιεί για τυχόν λάθη και παραλείψεις, να προτρέχει των 

ανωμαλιών, των ατασθαλιών και των καταχρήσεων

• να μην αναφέρεται μόνο ιστορικά στο παρελθόν, αλλά δυναμικά και στο 

παρόν και στο μέλλον

• να είναι προσανατολισμένο προς την αιτία δημιουργίας του προβλήματος 

και στην διόρθωσή του και όχι μόνο στον εντοπισμό του

• να επικεντρώνεται κυρίως σε αποκλίσεις από την επιλεγμένη πολιτική 

και την καθιερωμένη διαδικασία λειτουργίας
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• να παρέχει, έγκαιρη πληροφόρηση στους ελεγχόμενους για τις τυχόν 

αποκλίσεις που ανακαλύφθηκαν

• να επισημαίνει και να αιτιολογεί τα αποτελέσματα, τόσο τα θετικά όσο 
και τα αρνητικά

• να καταλογίζει ευθύνες όπου και όταν χρειάζεται

• να υποβάλλει προτάσεις διορθωτικής δράσης και να παρακολουθεί την 

εφαρμογή τους

• να συμπληρώνεται και να επανεξετάζεται περιοδικά με στόχο τη συνεχή 
αναβάθμιση και Βελτίωσή του

Αναγκαιότητα του κατασταλτικού ελέγχου- ο κατασταλτικός έλεγχος της 

τράπεζας ασκείται από την διεύθυνση επιθεώρησης. Σε όλους τους 

οργανισμούς η μονάδα αυτή υπάγεται απ’ ευθείας στο Δ.Σ. και στον πρόεδρό 

του, πράγμα που δείχνει την μεγάλη σημασία που αποδίδεται στο 

συγκεκριμένο τμήμα του οργανισμού. Οι αρμοδιότητές του είναι ευρύτατες 

και ουσιαστικές και εκτείνονται σε όλες τις δραστηριότητες της τράπεζας, 

από το κατώτατο ως το ανώτατο επίπεδο. Οι Βασικοί λόγοι που καθιστούν 

απαραίτητη την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου είναι οι εξής:

• ιδιομορφία της σύνθεσης του ενεργητικού και του παθητικού της 

τράπεζας. Στοιχεία αυξημένου πιστωτικού κινδύνου στο ενεργητικό και 

συγκεντρωμένα μεγάλα ξένα κεφάλαια στο παθητικό, απαιτούν χρηστή 

διαχείριση και προστασία

• ανάληψη υψηλού Βαθμού κινδύνου και περιορισμένη δυνατότητα 

πρόβλεψης των κινδύνων

• δυσαναλογία στη σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια

• χαμηλό περιθώριο κέρδους σε σχέση με το σύνολο των απασχολουμένων 
κεφαλαίων

• έκταση των δραστηριοτήτων, όγκος και πολυπλοκότητα των συναλλαγών

• ιδιαίτερη ευπάθεια από εξωγενείς παράγοντες

• διαταραχή της εμπορικής πίστης και ηθικής στην αγορά
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• ανάγκη προστασίας της περιουσίας της τράπεζας και των συμφερόντων 

των καταθετών και μετόχων της

• αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να ελέγχει και να παρακολουθεί όλες 

τις δραστηριότητες της τράπεζας

• προστασία της διοίκησης, των στελεχών και του προσωπικού του 

οργανισμού

• ψυχολογική επίδραση του ελέγχου στους ελεγχόμενους

• ανάγκη ελέγχου, για την τήρηση των επιλεγμένων πολιτικών της 

διοίκησης σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού

• ανάγκη αξιόπιστης και περιεκτικής πληροφόρησης της κεντρικής 

διοίκησης

• ανάγκη ορθολογικής, αποδοτικής και παραγωγικής τοποθέτησης των 

αποταμιευτικών πόρων

• υποχρέωση από το ελληνικό νομικό καθεστώς, σε συνδυασμό με το 

ισχύ ον νομικό πλαίσιο της χρηματαγοράς

• ανάγκη ευταξίας και σωστής διαχείρισης και διοίκησης

Επαννελπατικύ επάρκεια γνώσεων- οι εσωτερικοί έλεγχοι θα πρέπει να 

γίνονται με επάρκεια γνώσεων και με την οφειλόμενη επαγγελματική 

φροντίδα. Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διακρίνεται για τα εξής 

προτερήματα ̂

• πρέπει να είναι στελεχωμένο με άτομα που διαθέτουν επαρκή 

επαγγελματική εμπειρία, τεχνική αρτιότητα γνώσεων και το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εσωτερικών ελεγκτών, έτσι ώστε να υπάρχει 

η διαβεβαίωση ότι είναι κατάλληλα για την άσκηση ελέγχου

• πρέπει να κατέχει ή να αποκτά τις γνώσεις και την εξειδίκευση που 

απαιτείται για την υλοποίηση των ευθυνών του ελέγχου

• το τμήμα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρέχει διαβεβαίωση ότι οι 
εσωτερικοί έλεγχοι εποπτεύονται σωστά

• τα μέλη που το απαρτίζουν πρέπει να συμμορφώνονται στα 
επαγγελματικά πρότυπα συμπεριφοράς
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Πλαίσιο εργασίας^ το πλαίσιο των εσωτερικών ελέγχων πρέπει να 

περιλαμβάνει την εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (control) του 

οργανισμού και της ποιότητας της εργασιακής απόδοσης κατά την εκτέλεση 

ανατεθειμένων καθηκόντων

• αξιοπιστία και αρτιότατα πληροφοριών·' οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει 

να διενεργούν επανέλεγχο της αξιοπιστίας και αρτιότητας οικονομικών 

και λειτουργικών πληροφοριών, καθώς και των τρόπων που 

χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση, μέτρηση και υποβολής τέτοιων 

πληροφοριών

• συμμόρφωση προς τις πολιτικές, προγράμματα, διαδικασίες, νόμους- 

διατάξεις■ οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διενεργούν επανέλεγχο των 

καθιερωμένων συστημάτων για διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 

πολιτικές, τους νόμους, τις διαδικασίες, που θα μπορούσαν να έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο σε λειτουργίες και εκθέσεις και πρέπει να 

προσδιορίζουν εάν ο οργανισμός έχει συμμορφωθεί

• διασφάλιση περιουσιακών στοιχείων·' οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

διενεργούν επανέλεγχο των τρόπων διασφάλισης των περιουσιακών 

στοιχείων και να επαληθεύουν την ύπαρξη τέτοιων περιουσιακών 

στοιχείων

• αποτελεσματική και οικονομική χρήση των πόρων- πρέπει να 

αξιολογείται η οικονομία και η αποτελεσματικότητα που 

χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι, καθώς και την πρόταση βέλτιστων 
λύσεων

• επίτευξη τεθέντων αντικειμενικών σκοπών και στόχων για λειτουργίες ή 

προγράμματα■ οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διενεργούν επανέλεγχο 

λειτουργιών ή προγραμμάτων για να διαπιστώσουν εάν τα αποτελέσματα 

είναι σε λογική ακολουθία με τους τεθέντες αντικειμενικούς στόχους
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και επιδιώξεις και εάν οι λειτουργίες ή τα προγράμματα υλοποιούνται 

όπως προγραμματίστηκαν

Βασικές αργές εσωτερικού ελένγου: το τμήμα εσωτερικού ελέγχου για να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά και να κατορθώσει να πραγματοποιήσει τους 

στόχους του θα πρέπει να στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

Ανεξαρτησία

Για να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των ελεγχόμενων αντικειμένων 

και στα αρμόδια όργανα που τα διαχειρίζονται, θα πρέπει να υπάγεται 

διοικητικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφέρεται λειτουργικά κατ’ 

ευθείαν στον Πρόεδρο του συμβουλίου.

Αντικειμενικότητα και αμεροληψία

Εκτός από την συμμετοχή σε διαδικασίες καθορισμού κανόνων 

ελέγχου κατά την ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών λειτουργίας της 

τράπεζας, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να συμμετέχει σε 

διαδικασίες με εγκριτικές ή και διαχειριστικές αρμοδιότητες, τις οποίες θα 

ελέγξει και θα αξιολογήσει.

Εξειδίκευση των ελεγκτών

Τα άτομα που στελεχώνουν το τμήμα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει 

να είναι πλήρως καταρτισμένα, έμπειρα και επαρκώς εξειδικευμένα.

Έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση

Οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσματα και οι αξιολογήσεις του ελέγχου 

πρέπει να γνωστοποιούνται και στους ελεγχόμενους, έτσι ώστε να 

αντιληφθούν και οι ίδιοι τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, αντί να 

τους υποδεικνύεται απλώς ο τρόπος δράσης τους.
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Αναλογία κόστους- οφέλους

Αν και τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν είναι οικονομικά, αλλά 

ποιοτικά κυρίως, ο σχεδιασμός και η έκταση των ελέγχων θα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στη φύση και στο μέγεθος του κινδύνου καθώς και στον 

σχετικό εκτεθειμένο κίνδυνο του οργανισμού.

3.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΜΕΘΟΔΟΙ

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης αποτελεί ο τακτικός και 

έκτακτος έλεγχος, οικονομικός, λογιστικός, επιχειρησιακός, διαχειριστικός 

και διοικητικός, τόσο στα καταστήματα όσο και στις περιφέρειες και στις 

κεντρικές διευθύνσεις της τράπεζας. Βασικός σκοπός της Διεύθυνσης είναι 

ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της τράπεζας για να διαπιστωθεί αν οι 

διάφορες μονάδες της και η ίδια συνολικά λειτουργούν εύρυθμα και 

αποτελεσματικά και επιτυγχάνουν τους αντικειμενικούς στόχους τους, ή αν 

αναλαμβάνουν την κατάλληλη κατά περίπτωση διορθωτική δράση, ώστε να 

υπάρχει η αναγκαία προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, 

προς αναπλήρωση της χαμένης δραστηριότητας και των τυχόν αρνητικών 

αποκλίσεων. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως βασική αποστολή της 

Διεύθυνσης αποτελεί η άσκηση ελέγχου στις δραστηριότητες, τις 

διαδικασίες και τις λειτουργίες των διαφόρων υπηρεσιών της τράπεζας. Γι’ 

αυτόν τον σκοπό διενεργούνται κατά χρονικά και έκτακτα διαστήματα 

έκτακτοι και τακτικοί, ειδικοί και γενικοί έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί αν 

τηρούνται οι κανόνες και οδηγίες που η Διοίκηση έχει επιβάλλει και 

αποφασίσει και αν χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Συνοπτικά θα 

μπορούσαμε να πούμε πως ο μηχανισμός ελέγχου περιλαμβάνει^

> διερεύνηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας καθώς 

και της επίτευξης των στόχων του καταστήματος και της τράπεζας σαν 

σύνολο
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> συνεχή ενθάρρυνση και διαπίστωση της εφαρμογής των επιλεγμένων 

πολιτικών και των καθορισμένων διαδικασιών στις συναλλαγές και 

λειτουργίες της τράπεζας

> βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων και διαδικασιών του 
οργανισμού

> μέτρηση της επίδοσης και του αποτελέσματος των εργασιών σε σχέση 

με τους προκαθορισμένους στόχους και τα πρότυπα της τράπεζας

> καθορισμό των αποκλίσεων μεταξύ των προγραμματισθέντων και 

πραγματοποιηθέντων στόχων, ποιοτικών ή ποιοτικών

> αξιολόγηση της ποσότητας των εργασιών και της ποιότητας της 

διαδικασίας

> εντοπισμό των προβλημάτων και έρευνα και ανάλυση των αιτιών που 

προκάλεσαν. Οι διαπιστώσεις δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στα 

συμπτώματα, αλλά να επεκτείνονται και στα αίτια που προκάλεσαν το 

πρόβλημα.

> Προτάσεις για λήψη μέτρων διόρθωσης και αναπροσαρμογής. Οι 

ενέργειες δεν πρέπει να αποβλέπουν μόνο στην αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων, αλλά κυρίως στην θεραπεία των αιτιών που προκάλεσαν 

το πρόβλημα. Η διορθωτική ενέργεια πρέπει να είναι θεραπευτική και 

όχι πυροσβεστική.

> Παρακολούθηση εφαρμογής και υλοποίησης της διορθωτικής δράσης 

και των αποτελεσμάτων της

> Αναζήτηση και καταλογισμό ευθυνών όπου υπάρχουν και όπου 

χρειάζονται

> Ενημέρωση του καταστήματος που ελέγχθηκε σχετικά με τα 

συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις του ελέγχου

> Συμμόρφωση της διοίκησης και του προσωπικού της τράπεζας προς 

τους Νόμους της πολιτείας που διέπουν την λειτουργία τους

Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεως, για να φέρει εις πέρας το ελεγκτικό της έργο,

εξειδικεύεται στον έλεγχο των κάτωθι τομέων·
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> Γενική Επιθεώρηση'· έχει ως Βασική αποστολή τον γενικό 

διαχειριστικό έλεγχο των καταστημάτων και των περιφερειακών 

υπηρεσιών της τράπεζας, εκτός πιοτοδοτήσεων, με γενικές, έκτακτες 

και τακτικές επιθεωρήσεις

> Επιθεώοηση Πιοτοδοτήσεων·' Βασικό μέλημα αποτελεί ο έλεγχος, η 

αξιολόγηση και η παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου πιοτοδοτήσεων 

και της πιοτοδοτικής διαδικασίας με τακτικές και έκτακτες 

επιθεωρήσεις

> Κεντρικού Ε λ έ γ χ ο υ έχει ως Βασική αποστολή τον έλεγχο διαχείρισης, 

διαδικασιών και λειτουργίας της κεντρικής Διοίκησης

> Ελέγχου Συστρράτων Πληροφορικής·' Βασική αποστολή είναι η μελέτη 

και ο έλεγχος των συστημάτων πληροφορικής, τόσο στα στάδια 

ανάπτυξης όσο και κατά την λειτουργία τους

Ο προγραμματισμός και η κατάλληλη προετοιμασία πριν από τον 

έλεγχο είναι απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος δράσης του τομέα. Πριν από την έναρξη του ελέγχου ο 

επιθεωρητής είναι χρήσιμο να πληροφορηθεί τις συνθήκες της αγοράς, τους 

στόχους, τα προγράμματα και τις εσωτερικές εξελίξεις που αφορούν την υπό 

έλεγχο μονάδα. Επίσης θα πρέπει να μελετηθούν οι προηγούμενες εκθέσεις 

του αμέσως ανώτερου ιεραρχικού κλιμακίου της ελεγχόμενης μονάδας για 

τον προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δράσης και την πορεία των εργασιών. Με 

αυτόν τον τρόπο ο επιθεωρητής θα διαπιστώσει την ανταπόκριση της 

μονάδας σε υποδείξεις και συστάσεις προηγούμενων εκθέσεων. Οι μελέτες 

αυτές περιλαμβάνουν και των Ορκωτών Λογιστών. Ο επιθεωρητής πριν 

μεταβεί στην ελεγχόμενη μονάδα θα πρέπει να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα 

έντυπα, ενώ την πρώτη ημέρα να μεταβεί νωρίτερα στην μονάδα 15 περίπου 

λεπτά από την προσέλευση του προσωπικού. Άμεση και πρωταρχική 

ελεγκτική ενέργεια αποτελεί η καταμέτρηση του χρηματικού, των επιταγών 

σε συνάλλαγμα και των ξένων τραπεζογραμματίων καθώς και την συμφωνία 

των άνω λογαριασμών με τα λογιστικά Βιβλία της μονάδας. Αμέσως επόμενη 

ενέργεια αποτελεί ο έλεγχος των παραστατικών και τον τρόπο συμφωνίας
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των Τμημάτων με χον κεντρικό ταμεία. Στην συνέχεια αρχίζει ο τακτικός 

έλεγχος όλων των αντικειμένων αρμοδιότητας του τομέα, όπως αναλύονται 

παρακάτω.

Φύλλα ελέγχου

Ο τομέας Γενικής Επιθεώρησης χρησιμοποιεί στις επιθεωρήσεις του 

και στις εκθέσεις του ορισμένα εξωτερικά έντυπα τα οποία περιλαμβάνονται 

στην έκθεση. Τα έντυπα χρησιμεύουν ως φύλλα εργασίας. Στα φύλλα 

εργασίας συντάσσονται ορισμένοι πίνακες για την διαχρονική εξέλιξη των 

μεγεθών κατά τομέα δραστηριότητας, την αξιολόγηση των στελεχών και τον 

βαθμό πραγματοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί.

Για να λειτουργήσουν τα φύλλα ελέγχου και να είναι αποδοτικά 

πρέπει να είναι εύχρηστα και λειτουργικά. Οι σημειώσεις πρέπει να είναι 

ευανάγνωστες, πλήρεις και σωστά συγκροτημένες. Η λειτουργία, οι κανόνες 

και η αρχειοθέτησή τους αναλύονται παρακάτω-

• Αποδεικνύουν και προβάλλουν τα στοιχεία του αντικειμένου της 

επιθεώρησης

• Τεκμηριώνουν την ποιότητα της επιθεώρησης σε Βάθος και πλάτος

• Αιτιολογούν τις εκτιμήσεις και κρίσεις του επιθεωρητή, καθώς και τις 

αξιολογήσεις της ποιότητας των εργασιών και της μονάδας

• Διευκολύνουν την προετοιμασία αποτύπωσης της έκθεσης επιθεώρησης

Τα φύλλα ελέγχου θα πρέπει να περιέχουν τις παρακάτω βασικές 

πληροφορίες:

• Τα σύνολα των εργασιών κατά την ημερομηνία επιθεώρησης σύμφωνα 

με τα σχετικά ισοζύγια

• Τα απαιτούμενα στοιχεία για τις αξιολογήσεις της ποιότητας των 
εργασιών

• Την εξέλιξη των εργασιών της ελεγχόμενης μονάδας
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Τα φύλλα ελέγχου αρχειοθετούνταν σε ειδικές αρχειοθήκες στον χώρο 

του τομέα Γενικής Επιθεώρησης και φυλάσσονται μέχρι να γίνει η 

επεξεργασία της έκθεσης και της επόμενης επιθεώρησης. Πρέπει επίσης να 

φυλάσσονται και τα φύλλα εργασίας που περιέχουν τους ενδιάμεσους 

ειδικούς ελέγχους.

3.4.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Η Επιθεώρηση αποτελεί συνήθως, ιδιαίτερη ανεξάρτητη Διεύθυνση, 

που υπάγεται απ’ ευθείας στην διοίκηση της τράπεζας προς την οποία 

αναφέρεται. Η διεύθυνση Επιθεώρησης στελεχώνεται από ικανά και 

έμπειρα στελέχη με άρτια μόρφωση και με φυσικά χαρίσματα όπως ευφυΐα, 

παρατηρητικότητα, αντικειμενικότητα κ.α. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να 

εξειδικεύονται σε επιμέρους τραπεζικές εργασίες έτσι ώστε να είναι δυνατή 

η αποτελεσματικότητα και η επαρκής γνώση του τομέα ελέγχου. Οι εργασίες 

της διεύθυνσης αυτής διέπονται από ειδικό κανονισμό και καλύπτουν 

πλήρη έλεγχο στους τομείς διοικητικούς, λογιστικούς, διαχειριστικούς, των 

δραστηριοτήτων της τράπεζας και ειδικότερα των υποκαταστημάτων της.

Για τον σχηματισμό σφαιρικής αντίληψης γύρω από την υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου και την Επιθεώρηση, θα παραθέσουμε το αντικείμενό 

της, σύμφωνα με τον κανονισμό που την διέπει:

> Αντικείμενο ελέγχου αποτελεί η ασφάλεια, η ρευστότητα και η απόδοση 

των τοποθετήσεων των καταστημάτων. Επίσης η εξέλιξη και η αύξηση 

των καταθέσεων.

> Η μορφή, η ένταση κα οι μέθοδοι του ανταγωνισμού. Επίσης η 

αντιμετώπισή του από τα καταστήματα. Έρευνα για ανάγκη ίδρυσης 

νέων υποκαταστημάτων σε μια περιφέρεια ή αντίθετα κατάργησης 

υ ποκαταστημάτων.

> Αν υπάρχει επάρκεια προσωπικού ή αντίθετα αν υπάρχει χαμηλή 

απόδοση των εργαζομένων με απαραίτητη την λήψη μέτρων. Αν είναι
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επαρκείς οι. χώροι του καταστήματος και καλή η προβολή του 
καταστήματος.

> Η οικονομική κατάσταση των πιστούχων και ιδιαίτερα των μεγαλύτερων 

από αυτούς. Η ύπαρξη ενημερωμένων δελτίων πληροφοριών που να 

εμφανίζουν την πραγματική τους θέση.

> Η διενέργεια των χορηγήσεων στα εγκεκριμένα κατά πελάτη όρια και με 

τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν διαπιστωθεί για κάποια χορήγηση 

κίνδυνος επισφαλείς, τότε διατάσσεται η λήψη πρόσθετων μέτρων 

εξασφαλίσεως

> Επαλήθευση καταμέτρησης του ταμείου και τίτλων σε ενέχυρο ή σε 

εγγυήσεις. Επίσης αν υπάρχουν οι συμβάσεις των δανείων και αν 

φυλάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης. Γενικά επαλήθευση 

των υπολοίπων των γενικών λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού 

των καταστημάτων

> Αν τηρούνται οι διαδικασίες στην υπογραφή των συμβάσεων και 

δικαιογράφων ή ταμειακών δοσοληψιών, ενώ ελέγχεται και αν 

εφαρμόζονται οι κανονισμοί, εγκύκλιοι και διαταγές της κεντρικής 

διοίκησης

3.5.ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ελεγκτικοί κίνδυνοι^ ο κάθε ελεγκτής κατά τον έλεγχο αντιμετωπίζει τους 

παρακάτω ελεγκτικούς κινδύνους:

> Κίνδυνος επιχειρησιακού περιβάλλοντος- ο κίνδυνος που 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος σχετίζεται με τα αντικείμενα 

δραστηριότητας της τράπεζας, τις συνθήκες της αγοράς και του 

ανταγωνισμού, την φήμη και την αξιοπιστία του οργανισμού. Όλα τα 

προηγούμενα είναι διαφορετικά για κάθε οργανισμό και εξαρτώνται από 

τις ιδιομορφίες της.



94

> Κίνδυνος αντικειμενικού ελέγχου: αναφέρεχαι στην φύση και στην 

έκταση του ελεγχόμενου αντικειμένου, περιουσιακού στοιχείου ή 

λογιστικού. Κάθε ελεγχόμενο αντικείμενο παρουσιάζει τον δικό του 

Βαθμό κινδύνου. Η έκταση και η σπουδαιότητα του αντικειμένου 

παρουσιάζει επίσης διαβαθμίσεις κινδύνου.

> Κίνδυνος εσωτερικού προληπτικού ελέγχου: σχετίζεται με τον κίνδυνο 

αναποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Οι δύο προηγούμενοι 

κίνδυνοι που αναλύσαμε πρέπει να εξισορροπούνται από αυτόν. Όσο 

μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και ου 

αντικειμενικού ελέγχου, τόσο πιο αποτελεσματικός και Βέβαιος θα 

πρέπει να είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Ο περιορισμός του κινδύνου 

επιτυγχάνεται με την διεξοδική εξέταση της επάρκειας, της πληρότητας 

και οργάνωσης του εσωτερικού προληπτικού ελέγχου. Επίσης με την 

εφαρμογή των κατασταλτικών μέτρων προστασίας και της συνεχούς 

αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου.

> Κίνδυνος ελέγχου τεκμηρίωσης: αναφέρεται στην αβεβαιότητα

εξασφάλισης επαρκών και κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων. Το 

βάθος και η έκταση του ουσιαστικού ελέγχου, εξαρτώνται από τον Βαθμό 

της αποτελεσματικότητας του προληπτικού ελέγχου. Η συγκέντρωση των 

απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων περιορίζει τον Βαθμό του 

ελεγκτικού κινδύνου στα αποδεκτά επίπεδα.

3.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αξιολόγησα του συστάιιατος εσωτερικού ελέγχου: το τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου εκτός από την συμμετοχή του στον σχεδίασμά των μέτρων 

διασφάλισης και τον μηχανισμό ελέγχου των δραστηριοτήτων, επισημαίνει 

τα κενά ή τις αδυναμίες τους, προβαίνει σε υποδείξεις και αξιολογεί τον 

Βαθμό της αποτελεσματικότητας του πρωτοβάθμιου προληπτικού ελέγχου.
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Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας χου εσωτερικού 
ελέγχου ακολουθούνται τα εξής στάδια:

• διαπίστωση καθιέρωσης των διασφαλιστικών μέτρων και μηχανισμών 

προληπτικών ελέγχων, που έχουν δημιουργηθεϊ ανά τμήμα.

• Εξέταση του τρόπου λειτουργίας. Για την διαπίστωση επάρκειας ως προς 

τον τρόπο που ασκείται ο εσωτερικός έλεγχος, μελετάται αν εφαρμόζεται 

ο κανονισμός του εσωτερικού ελέγχου, αν τηρούνται τα οργανογράμματα, 

οι εκχωρημένες αρμοδιότητες, το λογιστικό σχέδιο και τα εγχειρίδια 

διαδικασιών της τράπεζας. Επίσης εξετάζεται η ροή λογιστικοποίησης 

ενός δείγματος συναλλαγών για την εκτίμηση της πληρότητας, 

επάρκειας, εγκυρότητας και κατοχύρωσης των συναλλαγών.

• Εξακρίβωση αποτελεσματικότητας. Στην προκειμένη περίπτωση 

αντιπαραβάλλονται τα διασφαλιστικά μέτρα και οι μηχανισμοί ελέγχου 

που εφαρμόζονται στον οργανισμό κατά τμήμα, με τα καθιερωμένα για 

να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις. Η έκταση και το Βάθος των 

εξακριβωμένων αποκλίσεων προσδίδουν τον Βαθμό αξιοπιστίας του 

ελέγχου που ασκείται, ενώ ταυτόχρονα καθορίζονται τα πρόσθετα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν.

• Διαπίστωση της εφαρμογής των αποφάσεων και κατευθύνσεων της 

κεντρικής διοίκησης. Κατά τον έλεγχο η προσπάθεια επικεντρώνεται 

στην αξιολόγηση της εφαρμογής των θεσπισθέντων μέτρων, τον τρόπο 

εφαρμογής τους και τους υπεύθυνους εφαρμογής τους, ώστε να εκτιμηθεί 

η επάρκεια και η πληρότητα του εφαρμοζόμενου εσωτερικού ελέγχου.

Θεωρείται επαρκές εκείνο το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, που 

διαθέτει και εφαρμόζει αποτελεσματικούς ελέγχους πρόληψης και 

καταστολής λαθών, παραλείψεων, ατασθαλιών και καταχρήσεων. Ο Βαθμός 

ανεπάρκειας ή χαλαρότητας στον πρωτοβάθμιο προληπτικό εσωτερικό 

έλεγχο, επηρεάζει σημαντικά την έκταση και το Βάθος του δευτεροβάθμιου 

ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει την προσοχή του στην άσκηση σχολαστικού 

ελέγχου στους τομείς που επισημάνθηκαν από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο.
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3.7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της επιθεώρησης αποτελεί η έκθεσή 

της. Η έκθεση αποσκοπεί στην ενημέρωση της μονάδας που ελέγχθηκε, και 

ειδικά των ανωτέρων ιεραρχικών κλιμακίων και της Διοίκησης της 

τράπεζας, σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μα Βάση τους 

στόχους που είχαν τεθεί. Επισημαίνεται πως η έκθεση πρέπει να Βασίζεται 

σε πραγματικά γεγονότα, να είναι σαφής, αντικειμενική χωρίς 

υποκειμενικά στοιχεία και σχετικά συνοπτική. Οι διαπιστώσεις πρέπει να 

είναι πλήρως τεκμηριωμένες, χωρίς κενά. Τα πορίσματα του ελέγχου πρέπει 

να διατυπώνονται με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια. 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εμφάνιση της έκθεσης, η οποία θα 

πρέπει να είναι συντακτικά και δακτυλογραφημένα σωστή, το υλικό 

ομοιόμορφα καταταγμένο και η παρουσίασή της σωστά ανεπτυγμένη.

Ο τομέας Γενικής Επιθεώρησης διατυπώνει εκθέσεις δύο τύπων:

— έκθεση τακτικής επιθεώρησης

— έκθεση έκτακτης επιθεώρησης

Παρακάτω αναλύουμε τους δύο παραπάνω τύπους ελέγχου:

• Έκθεση τακτικής επιθεώρησης: η έκθεση επιθεώρησης είναι το 

αποτέλεσμα μιας διεζοδικής και τεκμηριωμένης επιθεωρήσεως της 

διαχείρισης, της διαδικασίας και της ποιότητας των εργασιών. Καθ’ όλη την 

διάρκεια της επιθεώρησης ο επιθεωρητής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικός στα προβλήματα ή στις αδυναμίες που σχολιάζονται και 

αξιολογούνται στην έκθεση. Δεν δικαιολογούνται κενά που δημιουργούν 

υποκειμενικά συμπεράσματα. Κάθε διαπίστωση πρέπει να τεκμηριώνεται με 

στοιχεία και γεγονότα. Κανένα σημείο της έκθεσης που αφορά την μονάδα 

που επιθεωρείται δεν πρέπει να φανεί ως αιφνιδιασμός. Οι σημειώσεις και 

τα σχόλια συζητούνται και ζητούνται διευκρινήσεις κατά την διάρκεια του 

ελέγχου, πριν δοθούν τα κείμενα για δακτυλογράφηση.
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Η διατύπωση του περιεχομένου και η συζήτηση της έκθεσης είναι το 
τελευταίο στάδιο στην επιθεώρηση. Στην ανάπτυξη, τεκμηρίωση και 

υποστήριξη του περιεχομένου της έκθεσής του, ο επιθεωρητής θα πρέπει να 

έχει υποψιών του ότι οι διατυπώσεις του θα πρέπει να είναι σαφής, 

αμερόληπτη, ουσιαστική, περιεκτική και τεκμηριωμένη. Επίσης τα επίμαχα 

σημεία της επιθεώρησης θα πρέπει να συζητηθούν και να τακτοποιηθούν ή 

να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες με τον τρόπο με τον οποίο θα επιλυθούν. 

Επισήμως στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρονται τα συμπεράσματα ως προς 

την τήρηση των κανονισμώνοδηγιών της διοίκησης από το κατάστημα, με 

τρόπο αντικειμενικό. Ο επιθεωρητής θα προτείνει με την έκθεσή του τις 

επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η έκθεση επιθεώρησης είναι 

βασικά διαγνωστική και καθοδηγητική και μόνο σε σοβαρές περιπτώσεις 

προστατευτική.

Για την σύνταξη της έκθεσης επιθεωρήσεως ακολουθούνται τα 

παρακάτω στάδια·'

1. αρχικό στάδιο- οι αξιολογήσεις και οι πίνακες συζητούνται με τους 

υπεύθυνους της μονάδας.

2. συζήτηση της έκθεσης η ποιότητα της εργασίας κατά την διάρκεια του 

ελέγχου και το αρχικό σχέδιο είναι το κλειδί στην επιτυχία της 

διαλογικής διαδικασίας.

3. απάντηση και δάκτυλονράφηση του σχεδίου της έκθεσης- από την στιγμή 

που το σχέδιο συζητείται και οριστικοποιείται, θεωρείται περατωμένο. 

Μονογράφεται από τον επιθεωρητή και τους υπευθύνους της μονάδας 

και χρονολογείται με την ημερομηνία που παραδίδεται στην διαχείριση 

για απάντηση. Μετά την απάντηση το μονογραφημένο σχέδιο 

παραδίδεται προς δακτυλογράφηση. Η απάντηση της μονάδας 

δακτυλογραφείται στα ίδια φύλλα της έκθεσης και στη θέση που 

προβλέπεται γ ι’ αυτή. Η δακτυλογραφημένη και ολοκληρωμένη έκθεση 

καθώς και οι συνημμένοι πίνακες υπογράφονται από τους επιθεωρητές 

και τους υπευθύνους της μονάδας που ελέγχθηκε.
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4. συστατικά στοιχεία τικ  έκθεσικ^ τα Βασικά συστατικά στοιχεία της 

έκθεσης είναι το φύλλο με την ανακεφαλαίωση και τα γενικά σχόλια, τα 

φύλλα με τις επιμέρους παρατηρήσεις για τυχόν παρεκκλίσεις από 

οδηγίες της τράπεζας, οι πάσης φύσεως πίνακες στατιστικών στοιχείων 

και αξιολογήσεων.

5. αντίνραωα τπ£ έκθεσης· η έκθεση εκτός από το πρωτότυπο που 

προορίζεται για τον τομέα Γενικής Επιθεώρησης, εκδίδεται σε τόσα 

επιπλέον αντίτυπα, όσες και οι μονάδες που θα πρέπει να λάβουν γνώση 

του περιεχομένου της.

6. διανομή τ ^  έκθεσπ<;: μετά το πέρας του ελέγχου της μονάδας, η έκθεση 

του επιθεωρητή παραδίνεται στον τομέα Γενικής Επιθεώρησης εις 

διπλούν και άλλα δύο αντίτυπα στο κατάστημα, το ένα για το ίδιο και το 

άλλο για την Περιφερειακή Διεύθυνση. Η τελική έκθεση και το τελικό 

πόρισμα της Γενικής Διεύθυνσης διανέμονται στην υπεύθυνη 

διαχείριση, στην ελεγχείσα μονάδα και στα ανώτερα ιεραρχικά και άλλα 

κλιμάκια.

• Έκθεση έκτακτης επιθεώρησης: η μορφή του περιεχομένου των ειδικών 

ελέγχων ποικίλει ανάλογα με τον αντικειμενικό σκοπό του 

διενεργούμενου ελέγχου και τον λόγο πραγματοποίησής του. Όμως οι 

εκθέσεις αυτές πρέπει να περιέχουν τμήματα, έστω και μικρά, σχετικά 

με τον σκοπό, το αντικείμενο, την ποιότητα του ελεγχέντος αντικειμένου 

και της απάντησης της μονάδας. Οι ειδικοί έλεγχοι θα πρέπει να 

επικεντρώνονται στην ποιότητα των εργασιών και της διαδικασίας, στα 

προβλήματα και τις ανωμαλίες που δημιουργούν οι παραλείψεις και οι 

αντικανονικές ενέργειες. Η έκθεση πρέπει να περιέχει συγκεντρωτικά 

τα βασικότερα στοιχεία της μονάδας, τους σχετικούς δείκτες και τις 

αξιολογήσεις και μια συνοπτική εκτίμηση της γενικής κατάστασης της 

μονάδας. Επίσης επισημαίνει και τονίζει ορισμένα στοιχεία που 

προέκυψαν από τον έλεγχο, ενώ κάνει συστάσεις για την τακτοποίηση 

προβλημάτων, παραλείψεων και εκκρεμοτήτων, ενώ ζητεί εξηγήσεις ή
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διευκρινήσεις από τους υπευθύνους για θέματα για τα οποία έχουν 

προκόψει ευθύνες. Τέλος η ελεγχόμενη μονάδα θα πρέπει, να απαντά 

εγκαίρως στα χρονικά όρια που της έχουν τεθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η αξιολόγηση χου πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων αφορά την 

εξέταση των χρηματοοικονομικών και των μη χρηματοοικονομικών τους 

χαρακτηριστικών, ώστε να ληφθούν οι βέλτιστες αποφάσεις, μέσω των 

οποίων θα εξισορροπηθεί ο κίνδυνος σε σχέση με τα πιθανά κέρδη από την 

χορήγηση ενός δανείου. Η λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτεί την 

αξιολόγηση και ταξινόμηση των εξεταζομένων επιχειρήσεων σε ομοιογενείς 

ομάδες, ανάλογα με το επίπεδο του πιστωτικού τους κινδύνου(για 

παράδειγμα σε υγιείς και προβληματικές επιχειρήσεις). Κατά την διάρκεια 

της διαδικασίας αξιολόγησης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δύο βασικά 

προβλήματα. Το πρώτο αφορά την πληθώρα των παραγόντων οι οποίοι θα 

πρέπει να εξεταστούν. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τα 

χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, στρατηγικές 

μεταβλητές ποιοτικής φύσης οι οποίες επηρεάζουν τη γενική λειτουργία 

μιας επιχείρησης και τη σχέση της με την αγορά, ακόμα και 

μακροοικονομικούς παράγοντες(επιτόκια, πληθωρισμός) οι οποίοι επιδρούν 

στο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Μεταξύ όλων 

αυτών των παραγόντων κριτηρίων οι χρηματοοικονομικοί και πιστωτικοί 

αναλυτές θα πρέπει να εντοπίσουν τους πιο σημαντικούς και να 

επικεντρώσουν σε αυτούς την ανάλυσή τους. Το δεύτερο σημαντικό 

πρόβλημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η σύνθεση των 

κριτηρίων που εντοπίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο, ώστε να ληφθεί η 

τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση ή όχι του δανείου. Τα κριτήρια 

αυτά συνήθως οδηγούν σε διαφορετικές εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα να 

απαιτείται η ανάλυση των παραχωρήσεων που θα πρέπει να
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πραγματοποιηθούν μεταξύ των κριτηρίων, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες 

αποφάσεις ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί ο κάθε 

χρηματοοικονομικός/ πιστωτικός αναλυτής.

Αυτή η πολυπλοκότητα του προβλήματος του πιστωτικού κινδύνου 

επιχειρήσεων, αλλά και η ιδιαίτερη σημασία του για τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη των κατάλληλων μοντέλων 

αξιολόγησης (credit scoring models). Τα μοντέλα αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους αναλυτές, τόσο ως συστήματα αξιολόγησης των 

επιχειρήσεων που ζητούν χρηματοδότηση, όσο και ως συστήματα ελέγχου 

των επιχειρήσεων που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί.

Βασικά χαρακτηριστικά (MORTON GLANTZ (2002): MANAGING BANK 

RISK)

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα τελευταία χρόνια είχαν να αντιμετωπίσουν 

πολλούς κινδύνους και δυσκολίες εξαιτίας πολλών και διαφορετικών 

αιτιών. Ωστόσο τα βασικά αίτια για τα συνεχιζόμενα τραπεζικά 

προβλήματα είναι: α) τα χαλαρά πρότυπα πίστωσης που ακολουθούνται 

για τους δανειστές και τους οφειλέτες, β) η αδυναμία αντιμετώπισης 

ρίσκων, γ) η έλλειψη προσοχής στις αλλαγές που πραγματοποιούνται 

στον οικονομικό τομέα. Οι αδυναμίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε 

χειροτέρευση του πιστωτικού κινδύνου.

2. Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να εμφανιστεί όταν ένας δανειστής ή 

οφειλέτης αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις του σε σχέση με 

τους συμφωνηθέντες κανόνες. Ο σκοπός της διοίκησης του πιστωτικού 

ρίσκου είναι να μεγιστοποιήσει την προσαρμογή του τραπεζικού ρίσκου 

διατηρώντας την θέση του πιστωτικού ρίσκου υπό συγκεκριμένες 

παραμέτρους. Οι τράπεζες χρειάζεται να διοικούν τον υπάρχον 

πιστωτικό κίνδυνο καθώς επίσης και το ρίσκο στις συναλλαγές. Επίσης 

οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους την σχέση στο πιστωτικό 

ρίσκο και στα υπόλοιπα ρίσκα.. Η αποδοτική διοίκηση του πιστωτικού



102

κινδύνου είναι ιδιαίτερα σημαντική ηροκειμένου να προσεγγιστεί το 

θέμα του ρίσκου και να εδραιωθεί σωστά ο τραπεζικός οργανισμός.

3. Για τις περισσότερες τράπεζες τα δάνεια είναι η σημαντικότερη και η πιο 

εμφανής πιστωτικού κινδύνου ωστόσο άλλες πηγές πιστωτικού κινδύνου 

υπάρχουν μέσα στις δραστηριότητες της τράπεζας συμπεριλαμβανομένου 

και του ισολογισμού. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν συνεχώς έντονο 

πιστωτικό κίνδυνο σε πολλά θέματα εκτός δανείων όπως για παράδειγμα 

σε θέματα διεθνών συναλλαγών, ομολογιών, μετοχών.

4. Από την στιγμή που ο πιστωτικός κίνδυνος συνεχίζει να είναι η πηγή 

του προβλήματος στις τράπεζες παγκοσμίως είναι αναγκαία η υιοθέτηση 

κάποιων μέτρων πολιτικής και η αντιμετώπιση του προβλήματος με Βάση 

τα παραδείγματα του παρελθόντος. Οι τράπεζες είναι αναγκαίο να 

αναγνωρίσουν και να ελέγξουν τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς επίσης και 

να κατανοήσουν ότι έχουν επαρκή κεφάλαια τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιούν κατά του ρίσκου

5. Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι α) η 

εδραίωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος πιστωτικού ρίσκου β) η 

λειτουργία υπό μια διαδικασία πιστωτικού ρίσκου, γ) η διατήρηση μιας 

κατάλληλης πιστωτικής διοίκησης, δ) η διασφάλιση ενός επαρκούς 

χειρισμού του πιστωτικού κινδύνου. Αν και οι συγκεκριμένες πρακτικές 

ρίσκου διαφέρουν ανάμεσα στις τράπεζες λόγω του περιβάλλοντος και 

των περίπλοκων διαδικασιών μια αποδοτική πολιτική διοίκησης είναι 

αναγκαίο να εφαρμοστεί προκειμένου αν αντιμετωπίσει τις παραπάνω 

τέσσερις παραμέτρους.

6. Ωστόσο η ακριβής πολιτική η οποία θα υιοθετηθεί από τους υπευθύνους 

θα εζαρτάται από παράγοντες όπως για παράδειγμα τον Βαθμό ελέγχου 

που θα ασκηθεί και τις αρχές που θα τεθούν.

7. Ένα άλλο παράδειγμα πιστωτικού ρίσκου έχει άμεση σχέση με την 

διαδικασία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αν από την μια 

πλευρά οι συναλλαγές πραγματοποιούνται ενώ από την άλλη 

αποτυγχάνουν τότε μπορεί να υπάρχει σημαντικό κόστος το οποίο 

μπορεί να είναι στο ίδιο ύψος με το αρχικό ποσό της συναλλαγής. Το
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μέγεθος του ρίσκου επηρεάζεται, από διάφορους παράγοντες όπως για 

παράδειγμα τον χρόνο της συναλλαγής, την τελική πληρωμή και τον 

ρόλο των ενδιάμεσων.

Οι βασικές αρχές του πιστωτικού ρίσκου είναι οι εξής-

❖  Η εδραίωση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος πιστωτικού κινδύνου

❖  Η λειτουργία υπό μιας διαδικασίας πιστωτικής διασφάλισης

❖  Η διατήρηση μιας κατάλληλης πιστωτικής διοίκησης, μέτρησης και 

ελέγχου

❖  Η διασφάλιση ενός επαρκούς ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου

❖  Η δημιουργία συγκεκριμένων οργάνων πιστωτικού ελέγχου.

4.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων σχετικών με τον πιστωτικό 

κίνδυνο των επιχειρήσεων είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα και κακώς 

δομημένα πρακτικά προβλήματα. Καθημερινά ειδικά τα στελέχη των 

τραπεζικών οργανισμών καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικές με τις 

χορηγήσεις δανείων, τον κίνδυνο πτώχευσης μιας επιχείρησης ή τον 

εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων μιας επιχείρησης. Όλες οι 

παραπάνω αποφάσεις σχετίζονται άμεσα με την εκτίμηση του πιστωτικού 

κινδύνου. Επιπλέον το πρόβλημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην χώρα 

μας καθώς τα τελευταία έτη ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τελικά πτωχεύουν, κυμαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε τραπεζικό οργανισμό να υπάρχει ένα 

αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης και εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου.

Με τον όρο πιστωτικό κίνδυνο εννοούμε την αβεβαιότητα που 

χαρακτηρίζει τις μελλοντικές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις για την 

ολοκλήρωση επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς και της αποτροπής κάποιας 

μελλοντικής αρνητικής εξέλιξης σε κάποια επιχείρηση δηλ. την πτώχευση.
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Αποτελεί τον προσδιορισμό του κινδύνου με ταυτόχρονη προσπάθεια 

ελαχιστοποίησες και εμπόδισης της ενδεχόμενης ζημιάς. Η αξιολόγηση 

λοιπόν του πιστωτικού κινδύνου αφορά την εξέταση των

χρηματοοικονομικών και των μη χρηματοοικονομικών τους

χαρακτηριστικών, ώστε να ληφθούν οι Βέλτιστες αποφάσεις, μέσω των 

οποίων θα εξισορροπηθεί ο κίνδυνος σε σχέση με τα πιθανά κέρδη από την 

χορήγηση ενός δανείου. Η λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτεί την 

αξιολόγηση και ταξινόμηση των εξεταζομένων επιχειρήσεων σε ομοιογενείς 

ομάδες ανάλογα με το επίπεδο του πιστωτικού τους κινδύνου(για 

παράδειγμα σε υγιείς και σε προβληματικές επιχειρήσεις).

Η αξιολόγηση που γίνεται έχει ως αντικειμενικό σκοπό την μέτρηση 

της πραγματικής απόδοσης που έχει επιτευχθεί από μία χρηματοδότηση ή 

της πιθανής ζημιάς που μπορεί να προκύψει(επισφάλεια, μη κερδοφόρα 

διαχείριση κ.α.). Συνεπώς η διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου σε μία 

τράπεζα, όταν γίνει σωστά, αντιπροσωπεύει μία λογική και θεμελιώδη 

ένδειξη της ουσίας και κατεύθυνσης της επίδοσης των πιστωτικών 

λειτουργιών. Με ευρεία έννοια, οι αξιολογήσεις προχωρούν πέρα από τους 

τύπους, που παρουσιάζονται σε κάθε προσωπικό φάκελο, ώστε να 

αξιολογούν τι πραγματικά συμβαίνει από πλευράς κινδύνου και πως 

αντιμετωπίζεται πρακτικά ο κίνδυνος αυτός.

Η προοπτική σ’ αυτό το εγχείρημα είναι κρίσιμη. Συγκεκριμένα, ο 

βαθμός του κινδύνου του χαρτοφυλακίου επηρεάζεται άμεσα από τις 

συνθήκες της αγοράς, ενώ ο συνδυασμός των δύο προηγουμένων επηρεάζει 

και προσδιορίζει την ποιότητα και την ποσότητα των ενεργειών του 

πιστωτικού ελέγχου. Με άλλα λόγια, όσον αβέβαιες είναι οι συνθήκες και η 

συγκυρία στην αγορά σε συνδυασμό με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

χαρτοφυλακίου που προσδιορίζουν τον κίνδυνό του, τόσο μεγαλύτερος είναι 

και ο πιστωτικός κίνδυνος. Παράλληλα όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος 

τόσο υψηλότερο είναι το πρότυπο της διαχείρισης που απαιτείται. Αν και 

δίδεται ιδιαίτερη σπουδαιάτητα στην επιρροή εξωγενών παραγόντων κατά 

την αξιολόγηση, η μέτρηση ωοτόσο του πιστωτικού κινδύνου μας δίνει την 

πραγματικότητα της κατάστασης και την τάση που διαμορφώνεται. Με τον
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τρόπο αυτό ο έλεγχος στην μονάδα ή γενικότερα σε ένα χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, ενεργοποιεί και συντονίζει την συντήρηση ή διόρθωση της 

πιστοδοτικής διαδικασίας.

Όταν ο πιστωτικός έλεγχος χρησιμοποιείται με οξυδέρκεια, τότε 

εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες και τα συμφέροντα του 

οργανισμού, ενώ αποτελεί τον δείκτη της τρέχουσας κατάστασης και της 

κατεύθυνσης. Οι αντικειμενικές αξιολογήσεις του πιστωτικού κινδύνου 

μπορούν να ενθαρρύνουν μία δυνατή κατάσταση, να αποθαρρύνουν μια 

λανθασμένη κατάσταση και υποκινήσουν την ρύθμιση όπου χρειάζεται.

4.3 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι πιστωτικοί κίνδυνοι προέρχονται από διάφορα αίτια και 

εκδηλώνονται με ποικίλα συμπτώματα, άλλοτε ασθενή και άλλοτε έκδηλα 

ανησυχητικά. Η μελέτη και η έρευνα αυτών των συμπτωμάτων οδηγούν στη 

διάγνωση της μορφής, της έντασης και της έκτασης του απερχόμενου 

κινδύνου και στον προσδιορισμό του κινδύνου, ώστε να είναι δυνατή η 

αντιμετώπισή του. Τα πρώτα συμπτώματα οικονομικών δυσχερειών 

αποτελούν οι ταμειακές δυσκολίες και η οικονομική αδυναμία κάλυψης 

τρεχουσών υποχρεώσεων. Ο επιθεωρητής στο στάδιο αυτό ελέγχει αν έχουν 

τεθεί υπό στενή παρακολούθηση από τα αρμόδια όργανα. Τέτοια 

προβλήματα είναι συνήθως:

Διοικητικά

. αλλαγές διευθυντικών στελεχών

• μεταβολές στην ιδιοκτησία

• μεταβολή των δραστηριοτήτων και των στόχων της επιχείρησης

• ανακρίβειες στα λογιστικά δεδομένα της επιχείρησης

• σπατάλη και σχολιαζόμενη κοινωνική ζωή

• μείωση κερδών
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• απότομες αυξομειώσεις πωλήσεων

. διατάραξη εργασιακών σχέσεων όπως μαζικές απολύσεις, απεργίες κ.α. 

Οικονομικά

• εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

• μείωση κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και απαιτήσεων 

. ταμειακές δυσχέρειες

. παρατάσεις κάλυψης ληξιπρόθεσμων χρεών ή επαναχρηματοδότηση 

αυτών

. περιορισμοί ή άρνηση πιστώσεων από τους προμηθευτές

• χρηματοδότηση από άλλες τράπεζες με βαρύτερους όρους

. καθυστέρηση στην πληρωμή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών κ.α.

• ρευστοποίηση εμπορευμάτων σε τιμές μικρότερες της τιμής κτήσης ή 

προείσπραξη συναλλαγματικών για την εξασφάλιση ρευστότητας

. έκδοση ακάλυπτων επιταγών

Συμπτώματα που αναφέρονται σε εξωγενείς παράγοντες

. δυσμενείς πληροφορίες για τον κλάδο και επιχειρηματικός κορεσμός του 

κλάδου

. δυσμενή οικονομικά μέτρα για τον κλάδο

• σημαντικές διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις των καταναλωτών 

. δημοσίευση δυσμενών κλαδικών μελετών

• όξυνση του ανταγωνισμού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 

Συμπτώματα πραγματικής αδυναμίας

. σφράγισμα επιταγών εκδόσεώς της

• έκδοση διαταγών πληρωμής εις βάρος της

• έκδοση και εκτέλεση προγραμμάτων πλειστηριασμού 

. κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
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• κοινοποίηση αγωγών και μηνύσεων

Τα παραπάνω συμπτώματα αποτελούν αδιάψευστα γεγονότα 

επικείμενης πτώσης της επιχείρησης και καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

λήψης κάθε δυνατού και κατάλληλου μέτρου για την διασφάλιση των 

συμφερόντων της τράπεζας που βρίσκονται σε κίνδυνο.

4.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΕΙΔΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η επέκταση των δραστηριοτήτων των τραπεζών συνεχώς σε νέους 

χρηματοοικονομικούς τομείς με προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η 

ένταση του ανταγωνισμού για την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων στην 

αγορά αλλά και οι μεταβολές που συντελούνται στο περιβάλλον λειτουργίας 

των εταιριών πελατών τους τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει σε 

σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εξαιτίας των εξελίξεων αυτών έχουν αυξηθεί 

και οι προσπάθειες για την αποτίμηση και την διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου. Βασική προϋπόθεση για την λειτουργία των σύγχρονων 

μεθοδολογιών αποτίμησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, είναι η 

ύπαρξη αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων προσδιορισμού της 

πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων με τους οποίους 

υπάρχουν πιστωτικά ανοίγματα. Τα συστήματα αξιολόγησης προκειμένου να 

είναι αξιόπιστα ως προς τα συμπεράσματά τους θα πρέπει να αντλούν 

μεγάλο εύρος πληροφοριών από αξιόπιστες και αντικειμενικές πηγές, ενώ 

θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδείξουν εγκαίρως μεταβολές στην 

πιστοληπτική ικανότητα έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για 

διορθωτικές κινήσεις. Τα συστήματα προσδιορισμού της πιστοληπτικής 

ικανότητας που χρησιμοποιούνται σήμερα μπορούμε να τα χωρίσουμε στις 

εξής κατηγορίες:
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1. Συστήματα υποκειμενικής ανάλυσης· στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται τα συστήματα και οι μεθοδολογίες, οι οποίες 

στηρίζονται στην υποκειμενική κρίση των ειδικευμένων αναλυτών του 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού, που έχουν αποκλειστικό ρόλο την 

εξέταση των αντισυμβαλλομένων (συνήθως επιχειρήσεων), με 

αντικειμενικό σκοπό τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής τους 

ικανότητας. Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου συστήματος είναι ότι 

δίνει αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από λεπτομερή και εις Βάθος 

ανάλυση του κάθε ελεγχόμενου, κατά την οποία εξετάζονται τόσο 

οικονομικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το μειονέκτημα του 

συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι Βασίζεται αποκλειστικά στην 

ανθρώπινη κρίση, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αντικειμενικότητα 

των συμπερασμάτων.

2. Οικονομετρικά υποδείγματα τα οποία στηρίζονται σε στοιχεία από τις 

λογιστικές καταστάσεις που δημοσιεύει η εταιρία^ η συγκεκριμένη 

κατηγορία πιστωτικού ελέγχου Βασίζεται σε οικονομετρικά 

υποδείγματα. Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τα 

υποδείγματα αυτά Βασίζονται στις λογιστικές καταστάσεις που 

δημοσιεύει ο αντισυμβαλλόμενος και δίνουν εκτιμήσεις για την 

πιθανότητα πτώχευσης και την πιστοληπτική του ικανότητα. Κύριο 

πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η απλότητα του 

συστήματος και του μικρού κόστους εφαρμογής. Το μειονέκτημά του 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι λαμβάνουν υπόψη μόνο οικονομικά 

στοιχεία που προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις του 

ελεγχόμενου. Πολλές φορές στην πράξη δυσμενή οικονομικά 

αποτελέσματα αποκρύπτονται τεχνηέντως, ενώ δεν λαμβάνονται 

υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου όπως π.χ. η 

σοβαρότητα του επιχειρηματία.

3. Υποδείγματα που στηρίζονται στα περιθώρια αποδόσεων των 

επιχειρηματικών ομολογιών έναντι των επιτοκίων των ομολογιών
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μηδενικού κινδύνου- η συγκεκριμένη κατηγορία υποδειγμάτων 

πιστωτικού ελέγχου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε 

ανεπτυγμένες αγορές που υπάρχουν οι επιχειρηματικές ομολογίες. Τα 

υποδείγματα αυτά δίνουν εκτιμήσεις για την πιστοληπτική ικανότητα 

ενός οργανισμού, αξιοποιώντας τις τιμές των περιθωρίων των 

αποδόσεων (spreads) των ομολογιών αυτών σε σχέση με τις αποδόσεις 

των ομολογιών μηδενικού Kiv60vou(risk free rates), έτσι όπως 

διαμορφώνονται στην αγορά την οποία διαπραγματεύονται. Κύριο 

πλεονέκτημα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η απλότητα και το 

μικρό κόστος εφαρμογής, καθώς και το γεγονός ότι λαμβάνεται υπόψη 

η άποψη της αγοράς σχετικά με τον εξεταζόμενο οργανισμό. Το πιο 

σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα μοντέλα σε αγορές μη 

ανεπτυγμένες και στις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί η διαπραγμάτευση 

των επιχειρηματικών ομολογιών.

Για την πληρέστερη και ολοκληρωμένη κατανόηση του τομέα

Επιθεώρησης Πιστοδοτήσεων παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τις

αρμοδιότητές του:

> ο συνολικός, τακτικός ή έκτακτος, ειδικός έλεγχος του χαρτοφυλακίου 

πιστοδοτήσεων, τόσο στα καταστήματα όσο και στις περιφερειακές και 

κεντρικές διευθύνσεις

> με Βάση αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, την κατάταξη της 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων Βάση της πραγματικής 

ζημιάς και της πιθανής ζημιάς

> αξιολόγηση της πιστοδοτικής διαδικασίας κατά τομέα και συνολικά, 

καθώς και της ασφάλειας των πιστοδοτήσεων

> αξιολόγηση της ρευστότητας των χορηγήσεων

> καθιέρωση αποτύπωσης (έκθεσης) και γνωστοποίησης των 

διαπιστώσεων, συστάσεων και πορισμάτων

> έλεγχος εφαρμογής των πιστωτικών και νομισματικών κανόνων
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> έλεγχος εφαρμογής της επιλεγμένης πιστωτικής πολιτικής και της 

διαδικασίας των πιστοδοτήσεων της τράπεζας

> έλεγχος και αξιολόγηση των πάσης φύσεως εξασφαλίσεων, της 

ασφάλειας των πιστοδοτήσεων κατά πιστούχο, καθώς και σε 

διαχειριστικό επίπεδο

> η αξιολόγηση της ρευστότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 
πιστούχο, κατάστημα, περιφέρεια και συνολικά

> η ταξινόμηση των πιστοδοτήσεων κατά πιστούχο, σε ειδικές κατηγορίες 

παρακολούθησης διαχείρισης και η αξιολόγηση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου τους

> η κατάταξη και αξιολόγηση των πιστοδοτήσεων κατά τελικό εγκριτικό 

κλιμάκιο Βάσει των κριτηρίων της ποιότητας, της ασφάλειας και της 

ρευστότητάς τους

> κατάταξη και αξιολόγηση των πιστοδοτήσεων κατά κλάδο οικονομίας

> υποβολή προτάσεων διορθωτικής δράσης όπου χρειάζεται και η 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους

> η επεξεργασία των πορισμάτων των εξωτερικών ελέγχων που αφορούν 

τις πιστοδοτήσεις

> η αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης, 

εμπειρίας, επάρκειας, επίδοσης και απόδοσης του προσωπικού 

πιστοδοτήσεων

> η συγκέντρωση στοιχείων και ο καταλογισμός ευθυνών για ενέργειες ή 

παραλείψεις του προσωπικού πιστοδοτήσεων, που δημιούργησαν ή θα 

δημιουργήσουν ζημιές και η παραπομπή των υποθέσεων αυτών στη 

Διεύθυνση Προσωπικού.

Αντικείμενο του ελέγχου αποτελούν·

> οι χρηματοδοτήσεις

> οι εγγυητικές επιστολές

> οι προθεσμιακές ενέγγυες πιστώσεις

> οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος
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Σκοπός χου ελέγχου είναι να αναγνωρισθούν και να επισημανθούν χα 

βασικά συμπχώμαχα χων προβλημάτων, χα αίχια χων προβλημάχων αυχών 

και να αξιολογήσει την ικανόχηχα χου οργανισμού να ανχιμεχωπίζει 

γρήγορα και αποχελεσμαχικά τις αδυναμίες και χα προΒλήμαχά χου. Επίσης 

αποβλέπει αφενός μεν σχην ανίχνευση και χην έρευνα χων πισχωχικών 

κινδύνων, αφεχέρου δε σχην οργάνωση και εφαρμογή ενός συσχήμαχος 

ασφαλείας, χο οποίο περιλαμβάνει μέχρα προληπχικά, καχασχαλχικά και 

επανορθωχικά για χην αποφυγή ή χον περιορισμό χου κινδύνου ή χην 

ελαχισχοποίηση χων συνεπειών χου. Ο επιθεωρηχής ελέγχει και αξιολογεί 

αν χο σύστημα προληπτικής πολιτικής κατά χου πιστωτικού κινδύνου 

περιλαμβάνει χα παρακάτω και επισημαίνει χις τυχόν αδυναμίες και 

προ βλήματα:

> άρτια οργάνωση χου πιστοδοτικού τομέα σύμφωνα με χο εγκεκριμένο 

οργανόγραμμα

> επαρκής σχελέχωση με άτομα ειδικής γνώσης και αυξημένου 

επαγγελματισμού και ήθους

> σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων σ’ όλα χα 

πιστοδοτικά κλιμάκια

> εφαρμογή χων καθορισμένων πιστωτικών κριτηρίων παροχής 

πιστοδοτήσεων

> εφαρμογή χων προβλεπόμενων όρων, προϋποθέσεων και της 

καθορισμένης διαδικασίας παροχής πιστοδοτήσεων

> κατάρτιση προγράμματος στόχων κάλυψης κάθε αγοράς και 

συσχήμαχος επιλεκτικής πρόσκτησης πελατών

> επαρκή τάξη και λογιστική ενημερότητα

> πιστή τήρηση χων πιστωτικών κανόνων χων νομισματικών αρχών

> υπεύθυνη και αναπτυξιακή διαχείριση χων πόρων της οικονομίας

> επικοινωνία- συνεργασία μεταξύ χων τμημάτων χου πιστοδοτικού τομέα

> έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση για άσκηση σωστής πιστοδοτικής 

πολιτικής
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> αριστοποίηση του συνδυασμού της Ποιότητας, Ασφάλειας, Ρευστότητας 

και Απόδοσης των χορηγήσεων

> εποπτεία εξέλιξης μεγεθών Ποιότητας, Ασφάλειας και Ρευστότητας 

πιστοδοτήσεων για άσκηση σωστής πιστοδοτικής πολιτικής

> κατανομή πιστωτικού κινδύνου κατά πελάτη, κλάδο και τομέα 

οικονομίας

> διαρκή και επαρκή γνώση των συνθηκών κάθε κλάδου δραστηριότητας 

της οικονομίας

> επάρκεια, πληρότητα, αντικειμενικότητα και ενημερότητα των 

πληροφοριών κατά πελάτη

> έγκαιρη και επαρκή νομική κάλυψη

> καθορισμό ισχυρού εσωτερικού συστήματος ασφάλειας των 

συναλλακτικών διαδικασιών και έλεγχο αυτών στον χώρο της εργασίας

> διαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση των λειτουργών πιστοδοτήσεων 

για βελτίωση του επαγγελματισμού τους

> παροχή χορηγήσεων για κάλυψη πραγματικών επενδυτικών, 

παραγωγικών και εμπορικών αναγκών

> πλήρη και τεκμηριωμένη εισήγηση· έγκριση των πιστοδοτήσεων

> ανάλυση και εκτίμηση των πηγών αποπληρωμής των πιστοδοτήσεων

> εκτίμηση των πραγματικών πιστωτικών αναγκών

> την αντίληψη ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι συνυφασμένος με την 

φύση, το ύψος και την διάρκεια κάθε πιστοδότησης

> προσδιορισμό της φερεγγυότητας και βιωσιμότητας της κάθε 

επιχείρησης όχι μόνο από τα οικονομικά της στοιχεία αλλά και από 

άλλους παράγοντες

> διαχρονική συγκριτική μελέτη των οικονομικών στοιχείων της 

επιχείρησης

> διαβεβαίωση επάρκειας των συμβατικών και υποστηρικτικών εγγράφων

> ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της αξίας των εξασφαλίσεων και 

ασφάλιση αυτών

> διαρκή και συστηματική παρακολούθηση των λογαριασμών των 

επιχειρήσεων
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> έλεγχο χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων για τον σκοπό για τον 

οποίο δόθηκαν

> καθορισμό συστήματος έγκαιρου εντοπισμού των πιστοδοτικών 

αδυναμιών και προβλημάτων

> έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση οποιασδήποτε πριν από την 

εμπλοκή αδυναμίας ή προβλήματος

4.5 ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ -  ΜΕΘΟΔΟΙ -  

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ -  ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η πιστοδοτική διαδικασία μπορεί να ορισθεί σαν μια ροή 

προγραμματισμένων και διαδοχικών ενεργειών και γεγονότων που 

συντελούν στη δημιουργία εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων, τα οποία 

συνθέτουν το συνολικό χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων και τη διαχείρισή του 

μέχρι της τελικής ρευστοποίησής του. Έτσι η ποιότητα της πιστοδοτικής 

διαδικασίας που περιέχει τις κατάλληλες προδιαγραφές σχεδιασμού και 

εκτέλεσης, καθορίζει και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων.

Η πιστοδοτική διαδικασία περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς:

1. Κανονική διαχείριση που περιλαμβάνει τα στάδια:

• αγορά' στόχος

• εισήγηση- έγκριση

• συμβατικά έγγραφα και εκταμίευση

• διαχείριση πιστοδοτήσεων

• παρακολούθηση πιστοδοτήσεων

• εποπτεία πίστεως

2. Διορθωτική διαχείριση

3. Οργάνωση και στελέχωση που περιλαμβάνει τα στάδια:

• οργάνωση και αξιοποίηση στελεχών
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• επάρκεια σχελέχωσης
• συνέχεια σχελέχωσης

• καθοδήγηση και εκπαίδευση

Ο όγκος χων γεγονόχων, πληροφοριών, σχοιχείων και εκχιμήσεων, 

που σχεχίξονχαι με χην διαχείριση χης πισχοδοχικής διαδικασίας, 

χεκμηριώνονχαι καχά χον χρόνο χης επιθεώρησης χων πισχοδοχήσεων κάθε 

πελάχη. Το φύλλο ελέγχου πισχούχου και χο φύλλο εργασίας και 

αξιολόγησης χης πισχοδοχικής διαδικασίας προβάλλουν χις βασικές περιοχές 

και χα θέμαχα καχά σχάδιο, που πρόκειχαι να ελεγχθούν και αξιολογηθούν, 

καχά χην διάρκεια χης επιθεώρησης. Μ’ αυχόν χον χρόπο γίνεχαι μία 

συνολική και ανχικειμενική αξιολόγηση χης πισχοδοχικής διαδικασίας. 

Επίσης επειδή οι κρίσεις και οι γνώμες επηρεάξονχαι από πραγμαχικούς 

υποκειμενικούς παράγονχες, χα σχόλια και οι διαπισχώσεις μεχά χο πέρας 

χου ελέγχου θα πρέπει να σχηρίξονχαι σε γεγονόχα πλήρως χεκμηριωμένα 

με σχοιχεία χα οποία προέκυψαν από ουσιασχικό έλεγχο.

Π ποιόχηχα κάθε χαρχοφυλακίου πισχοδοχήσεων έχει Βέβαια χις ρίζες 

χου σχο παρελθόν, αλλά πρέπει να ανάγεχαι σχο παρόν και να προεκχείνεχαι 

σχο μέλλον, για να εκχιμηθεί και αξιολογηθεί ανχικειμενικά και δυναμικά.

Ο χομέας Επιθεώρησης Πισχοδοχήσεων επιθεωρεί χην πισχοδοχική 

διαδικασία σε σχέση με χα πρόχυπα, ειδικά ή γενικά, που η διοίκηση χου 

οργανισμού έχει θέσει. Τέχοια πρόχυπα είναι: 

α) πρόχυπα οργανισμού 

β) οργανωχικά πρόχυπα 

γ) εγκύκλιοι

Η συμμόρφωση με χο θεσμικό περιβάλλον αποχελεί σημανχικό 

σχοιχείο σχον χομέα χης πισχοδοχικής διαδικασίας, η αξιολόγηση χου οποίου 

καλύπχει χα παρακάχοΡ

1. ενημέρωση εφαρμογής εγχειριδίων: σχο σχάδιο αυχό ελέγχεχαι αν χο 

σύ σχήμα Πισχοδοχήσεων, οι Κωδικοποιήσεις και χα Εγχειρίδια που 

αναφέρονχαι σχην πισχοδοχική πολιχική και σχον χρόπο ασκήσεώς χης,
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είναι ενήμερα, κατανοητά από τους λειτουργούς τους και εφαρμοστέα 
από την μονάδα.

2. συνεργασία των μονάδων^ στο στάδιο αυτό ελέγχεται αν η μονάδα 

συνεργάζεται εποικοδομητικά με τις άλλες μονάδες με τις οποίες 

εμπλέκεται στην πιστοδοτική διαδικασία, άμεσα ή έμμεσα, όχι μόνον 

όταν χρειάζεται, αλλά όταν η συνεργασία- γνωμάτευση θα απεδεικνύεται 

επωφελής. Επίσης αξιολογείται ο Βαθμός συντονισμού και της 

συνεργασίας της μονάδας με τις μονάδες υποστήριξης και εξειδίκευσης. 

Η συνολική αξιολόγηση δείχνει τον Βαθμό συνεργασίας της οργανωτικής 

δομής της τράπεζας με τον πιστοδοτικό τομέα.

3. συνυπευθυνότητες μονάδων- στο στάδιο αυτό ελέγχονται οι ενέργειες και 

παραλείψεις των άλλων μονάδων που εμπλέκονται στην πιστοδοτική 

λειτουργία. Οι πράξεις ή οι παραλείψεις αυτές μπορούν να επιδράσουν 

θετικά ή αρνητικά αντίστοιχα την πιστοδοτική διαδικασία της μονάδας. 

Για τον λόγο αυτό γίνεται προσπάθεια από τον έλεγχο να εντοπισθούν 

τέτοια στοιχεία σ’ όλα τα στάδια της πιστοδοτικής διαδικασίας και να 

αξιολογηθεί ο Βαθμός της συμβολής, θετικής ή αρνητικής, των άλλων 

μονάδων.

Η διοίκηση του οργανισμού στον πιοτοδοτικό τομέα, εκτός των 

άλλων, καθορίζει τους στόχους και τις κατευθύνσεις της πιστοδοτικής 

πολιτικής καθώς και τα πιστωτικά κριτήρια. Μέσα από τα πλαίσια αυτά, 

καθώς και από την ασκούμενη από την πολιτεία πιστωτική πολιτική, ο 

οργανισμός προσδιορίζει τους επιθυμητούς κλάδους οικονομίας προς τους 

οποίους πρέπει να στραφεί το πιστοδοτικό ενδιαφέρον.

Η Επιθεώρηση Πιστοδοτήσεων ελέγχει αν η διάρθρωση των 

χρηματοδοτήσεων κάθε μονάδας, δείχνει την εφαρμογή αυτών των 

κατευθύνσεων και επιλογών. Κάθε πιστοδοτικό σχήμα πρέπει να συμφωνεί 

με τους στόχους και την πιστοδοτική πολιτική κάθε τράπεζας.
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Ταξινόπηση

Η έγκαιρη αναγνώριση των πιστοδοτήσεων που απαιτούν ειδική 

παρακολούθηση ανάλογα με την προΒληματικότητά τους, είναι βασική 

προϋπόθεση για την άσκηση ορθής πιστοδοτικής πολιτικής και καλής 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, σε όλα τα επίπεδα άσκησης της 

πιστοδοτικής δραστηριότητας.

Σκοπός της ταξινόμησης είναι να ξεχωριστούν έγκαιρα οι 

πιστοδοτήσεις που παρουσιάζουν αδυναμίες και προβλήματα, να εκτιμηθεί ο 

βαθμός του κινδύνου και να μεθοδευτούν κατασταλτικά μέτρα ή 

διαδικασίες. Ειδικότερα το σύστημα ταξινομήσεων περιλαμβάνει^

α) προβάλλει το πρόβλημα των πιστοδοτήσεων για να γίνουν οι διορθωτικές 

ενέργειες σε όλα τα επίπεδα 

β) κατατάσσει τις προβληματικές πιστοδοτήσεις

γ) εφαρμόζει μια κοινή μέθοδο στον προσδιορισμό και χειρισμό των 

προβληματικών πιστοδοτήσεων

δ) κατατάσσει τις προβληματικές πιστοδοτήσεις κατά σειρά προτεραιότητας 

και

ε) κατοχυρώνει την διενέργεια σε περιοδική βάση διορθωτικών ενεργειών

Οι πιστοδοτήσεις κατατάσσονται σε μια από τις παρακάτω 

αναφερόμενες ταξινομήσεις-

α) Κ Κανονικές Πιστοδοτήσεις

Είναι οι πιστοδοτήσεις που τηρούν τα πιστωτικά κριτήρια του 

οργανισμού, ενώ Βασίζονται σε επαρκή πληροφόρηση και έχουν εγκριθεί 

κανονικά

β) Κ Α Π ισ τ ο δ ο τ ή σ ε ις  μ ε  ε ν δ ε ίξ ε ις  α δ υ ν α μ ιώ ν
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Είναι οι πιστοδοτήσεις που έχουν δείξει συμπτώματα αδυναμτών στην 

οικονομική ή δανειοληπτική ικανότητα, με μη επαρκή πληροφοριακά 

στοιχεία

γ) ΕΚ Πιστοδοτήσεις εκτός ορίων

Είναι οι πιστοδοτήσεις οι οποίες δεν ικανοποιούν τα πιστωτικά κριτήρια 

του οργανισμού. Η κανονική αποπληρωμή μπορεί να διακινδυνεύσει 

λόγω δυσμενών εξελίξεων. Για τις συγκεκριμένες πιστοδοτήσεις δεν 

προΒλέπεται ζημιά αλλά η απεμπλοκή τους θα βραδύνει. Απαιτείται 

γρήγορη διορθωτική ενέργεια για την ισχυροποίηση της θέσης της 

τράπεζας και την ελάττωση των κινδύνων της.

δ) ΕΜ Απαιτήσεις σε εμπλοκή

Είναι οι πιστοδοτήσεις των οποίων η πλήρης αποπληρωμή εμφανίζεται 

αμφισβητήσιμη Βάσει πληροφοριών που υπάρχουν και οι οποίες 

δείχνουν ένα Βαθμό τελικής ζημιάς, που δεν μπορεί να προσδιορισθεί 

ούτε χρονικά ούτε ποσοτικά. Απαιτείται μεθόδευση έγκαιρων και 

αποφασιστικών ενεργειών, για να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί η 

ζημιά.

ε) ΑΕ Απαιτήσεις επισφαλείς

Είναι οι πιστοδοτήσεις που θεωρούνται σαν μη εισπράξιμες, μερικά ή 

ολικά. Θα πρέπει να κάνουμε σαφές πως μια ταξινόμηση σε ΑΕ δεν 

σημαίνει πως δεν υπάρχει πιθανότητα για μερική ή τελική ανάκτηση. Οι 

προσπάθειες πρέπει να συνεχισθούν προς κάθε κατεύθυνση ωσότου 

υπάρξει η Βεβαιότητα ότι δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή.

Δειγματοληψία

Κατά την επιθεώρηση ο ελεγκτής ελέγχει δειγματοληπτικά το

χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων ως εξής: περιλαμβάνει τις χορηγήσεις και
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εγγυοδοσίες που αποτελούν τουλάχιστον του 60% του συνόλου των 
πτστοδοτήσεων. Κατ’ εξαίρεση ποσού κατ ορίου 60% ελέγχονται-

• Οι λογαριασμοί που έχουν μεταφερθεί στο δικαστικό

• Οι ταξινομημένες ΚΑ, ΕΚ, ΕΜ και ΑΕ πιστοδοτήσεις

. Οι λογαριασμοί που εμφανίζουν καθυστερήσεις πάνω από μήνα

Οι κάτω του ορίου 60% και του ελάχιστου ποσού θα ελέγχονται 

δειγματοληπτικά Βάσει προκαθορισμένου δείγματος. Από τις υπόλοιπες 

πιστοδοτήσεις που δεν ελέγχθηκαν θα ελέγχεται υποχρεωτικά το 25% του 

υπολοίπου ΠΙΣΤΟΥΧΩΝ και εφόσον καλύπτεται και το 25% του υπολοίπου 

των πτστοδοτήσεων.

Η επιλογή των αριθμών γίνεται κατά αύξουσα αρίθμηση των 

πτστοδοτήσεων σε ΚΑ, ΕΚ, ΕΜ και ΑΕ.

4.6 ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η εκτίμηση του αποδεκτού πιθανού πιστωτικού κινδύνου αποτελεί 

εκτός των άλλων και τη Βάση για τον προσδιορισμό των εξασφαλίσεων που 

απαιτούνται για την διασφάλιση τόσο των καταθετών όσο και του 

οργανισμού. Η πρακτική ανάλυσης των πιστωτικών κριτηρίων οδηγεί σε 

ικανοποιητική εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου κάθε συγκεκριμένης 

πιστοδότησης, επομένως και της ασφάλειάς της. Η μεθοδολογία της 

εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση 

του κινδύνου και να αναληφθεί από την τράπεζα, περιλαμβάνει^

την επισήμανση και τον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων κάθε 

πιστοδότησης σε σχέση με το ποσό, τον σκοπό, την μορφή, την διάρκεια, 

τον τρόπο αποπληρωμής κ.α.

την εξέταση, ανάλυση και αξιολόγηση των κινδύνων αυτών σε συνάρτηση 

με τα ποιοτικά- ποσοτικά στοιχεία της επιχείρησης, την πραγματική της 

ανάγκη για πίστωση και τις μελλοντικές προοπτικές της σε σχέση με τις 

συνθήκες και τις εξελίξεις της αγοράς.
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Για τις διάφορες εξασφαλίσεις ελέγχεται^

1. εξασφάλιση με προσωπικές εγγυήσεις

Διαρκής ενημερότητα για την υποκειμενική και αντικειμενική 

φερεγγυότητα των εγγυητών και κατοχύρωση της εγγύησης

2. εκχώρηση απαιτήσεων

Κατοχύρωση της εκχώρησης και εξασφάλιση της απρόσκοπτης είσπραξης 

της πιστοδότησης

3. ενέχυρο εμπορευμάτων

Εμπορευσιμότητα και κατοχύρωση του ενεχύρου, ασφαλής φύλαξη και 

ικανοποιητική συντήρηση, περιοδική εκτίμηση της ποιότητας και της 

αξίας τους, καθώς και της ασφάλισής τους.

4. ενεχυρίαση συναλλαγματικών

Εξασφάλιση ικανοποιητικής πληροφόρησης για την εμπορικότητα των 

συναλλαγματικών και την φερεγγυότητα των αποδεκτών αυτών.

5. υποθήκες- προσημειώσεις ακινήτων

Κατοχύρωση της εγγραφής τους, περιοδική επανεκτίμηση της αξίας τους 

και των βαρών τους, καθώς και ασφάλιση αυτών.

Σε γενικές γραμμές σε κάθε πιστοδότηση θα πρέπει να επιδιώκεται 

και να εξασφαλίζεται τόσο η απαιτούμενη κατοχύρωση και εμπορευσιμότητα 

των εξασφαλίσεων, όσο και η διατήρησή τους καθόλη τη διάρκεια της 

πιστοδότησης. Βασικά ελέγχεται και αξιολογείται η αξία κατά ποσότητα και 

ποιότητα των κάθε μορφής εξασφαλίσεων καθώς και η σύνδεσή τους με τις 

συναλλαγές. Δίδεται δηλαδή έμφαση στην κατάσταση και εγκυρότητα των 

εξασφαλίσεων, στις δυνατότητες ρευστοποίησής τους και στη συμφωνία τους
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με τους όρους της εισήγησης- έγκρισης. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται εκτός από 

την φυσική και στην νομική πρόσβαση- κάλυψη των εξασφαλίσεων.

Οι πιστοδοτήσεις από άποψη εξασφαλίσεων διακρίνονται σε: α) 

ακάλυπτες ή με προσωπική ασφάλεια, β) καλυμμένες ή με εμπράγματη 

ασφάλεια. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι πιστοδοτήσεις που 

βασίζονται στην προσωπική φερεγγυότητα του πιστούχου, υποκειμενική και 

αντικειμενική, θεμελιωμένη στην πεποίθηση ότι θα θελήσει και θα 

μπορέσει να εξοφλήσει την οφειλή, οικειοθελώς ή αναγκαστικά. Στην 

παραπάνω περίπτωση περιλαμβάνεται και η προσωπική εγγύηση άλλου 

φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου.

Στην δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι πιστοδοτήσεις των οποίων η 

ρευστοποίηση στηρίζεται στην δέσμευση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων 

με την μορφή ενεχύρων ή υποθηκών και προσημειώσεων, που ανήκουν στην 

χρηματοδοτούμενη επιχείρηση ή στους φορείς της ή ακόμα και σε τρίτους. 

Επισημαίνεται ότι η δέσμευση ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων 

(εμπορευμάτων, χρεογράφων κ.α.) επηρεάζει αρνητικά την ρευστότητα της 

επιχείρησης για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών της και επιπλέον 

αυξάνει το κόστος των δανειακών της κεφαλαίων.

Η διαρκής και συστηματική παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση ορθής πιστοδοτικής 

πολιτικής και καλής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους και συμβάλει 

στον περιορισμό των πιστωτικών κινδύνων. Σ’ αυτό το στάδιο της 

πιστοδοτικής διαδικασίας η υπεύθυνη διαχείριση πρέπει να προλαβαίνει 

ακόμη τα προβλήματα παρά να τα θεραπεύει.

Αν και η διαδικασία της προγραμματισμένης και συστηματικής 

παρακολούθησης έχει ιδιαίτερη σημασία για τις πιστοδοτήσεις με 

προβλήματα ή αδυναμίες, η σπουδαιότητά της είναι εξίσου σημαντική και 

για τις χωρίς προβλήματα πιστοδοτήσεις. Η διαρκής και μεθοδευμένη 

παρακολούθηση των κανονικών πιστοδοτήσεων εξασφαλίζει:

. διαρκή και πλήρη πληροφόρηση για την τρέχουσα εξέλιξη και για τις 

μελλοντικές προοπτικές των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων
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. δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών τους και εκτίμησης 

των δυνατοτήτων διερεύνησης της συνεργασίας

• κυρίως τον εντοπισμό των επειγόντων προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε 

να είναι δυνατή η έγκαιρη εξεύρεση λύσεων και η οργάνωση 

εναλλακτικών λύσεων

Για τους παραπάνω λόγους η παρακολούθηση των κανονικών 

πιστοδοτήσεων θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς που εξασφαλίζουν 

ικανοποιητική και σφαιρική πληροφόρηση για την παρούσα και την 

μελλοντική πορεία των επιχειρήσεων.

Η διαρκή παρακολούθηση περιλαμβάνει τους παρακάτω βασικούς 

τομείς ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων:

• ποιοτικά στοιχεία^ η συνεχής παρακολούθηση των ποιοτικών στοιχείων 

επικεντρώνεται είτε στις επιχειρήσεις είτε στους μετόχους, ιδιοκτήτες ή 

διοικήσεις και αφορά το πλάτος και το βάθος και ιδιαίτερα στην 

διοικητική δομή, επιχειρηματική δράση, ηθικό ήθος κ.α. Εκτός από την 

συγκέντρωση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού από διάφορες 

εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να διατηρείται και απευθείας επαφή με 

τους πιστούχους με περιοδικές και μεθοδικά προγραμματισμένες 

επισκέψεις στις έδρες των επιχειρήσεων.

• Οικονομικά στοιχεία: γνα την διαπίστωση της τρέχουσας κατάστασης 

κάθε χρηματοδοτούμενης επιχείρησης και των προοπτικών εξέλιξής της, 

είναι απαραίτητη μια ετήσια ανάλυση, μελέτη και αξιολόγηση των 

οικονομικών της στοιχείων. Το αντικείμενο και η μεθόδευση της 

ανάλυσης πρέπει να αποβλέπει στον προσδιορισμό της παρούσας 

οικονομικής κατάστασης και στην εξακρίβωση των θετικών ή αρνητικών 

παραγόντων που την επηρέασαν και την διαμόρφωσαν. Επίσης να 

εκτιμηθούν οι μελλοντικές εξελίξεις, θετικές ή αρνητικές, που θα 

επηρεάσουν την πιστοδότηση. Για την προσκόμιση στην τράπεζα των
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απαραίτητων οικονομικών στοιχείων θα πρέπει κατά την χρηματοδότηση 

να συνομολογείται ειδικός συμβατικός όρος.

• Εξέλιξη συνθηκών αγοράς: η συνεχής ενημερότητα πάνω στις

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς επιτρέπει την εκτίμηση των 

επιδράσεων, θετικών ή αρνητικών, που δέχεται ή ενδέχεται να δεχθεί 

στο μέλλον η επιχείρηση από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται.

. Περιοδική παρακολούθηση των εξασφαλίσεων' η συστηματική περιοδική 

παρακολούθηση των εξασφαλίσεων καλύπτει τόσο την νομική τους 

κατοχύρωση όσο την τρέχουσα κατάσταση και της αξίας τους, καθώς και 

της ασφάλισής τους και κατοχύρωσής τους. Με βάση τις ιδιαιτερότητες 

που χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες εξασφαλίσεις κάθε πιστοδότησης 

θα πρέπει να μεθοδεύεται ένα πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων των 

εξασφαλίσεων, ενώ για τις διαπιστώσεις θα πρέπει να ενημερώνονται οι 

υπεύθυνοι. Η συχνότητα ελέγχου των εξασφαλίσεων των κανονικών 

πιστοδοτήσεων εξαρτάται από το είδος του καλύμματος και τη 

μεταβλητότητα των παραγόντων που το επηρεάζουν:

=> Για τις υποθήκες- προσημειώσεις, για την νομική κατάσταση και την 

αξία των ακινήτων, μία τουλάχιστον φορά τον χρόνο

=> Για τα εμπορεύματα σε ενέχυρο, δύο τουλάχιστον φορές τον χρόνο ή και 

περισσότερες σε ευπαθή εμπορεύματα

=> Για τις χρηματοδοτούμενες συναλλαγματικές, τρεις ή περισσότερες 

φορές τον χρόνο

=> Για τις εκχωρημένες απαιτήσεις, δύο φορές τον χρόνο ανάλογα με το 

είδος της απαίτησης και την ιδιότητα του πληρωτή

=> Για τις εγγυήσεις, μια ή δύο φορές τον χρόνο, ανάλογα με την σημασία 

τους για την πιστοδότηση, με την μορφή της εγγύησης και τον εγγυητή

• Εξέλιξη απόδοσης: γία την εξασφάλιση της προΒλεπόμενης κατά 

περίπτωση απόδοσης των πιστοδοτήσεων απαιτείται παρακολούθηση της
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τήρησης των όρων συνεργασίας και των συμφωνιών που έχουν γίνει με 

τον πιστούχο. Μια επισκόπηση κάθε τρεις μήνες είναι απαραίτητη 

προκειμένου να εξετάζεται η πορεία της συνεργασίας και να γίνονται 

ενέργειες για βελτίωση της απόδοσης όταν υπάρχουν αποκλίσεις από 

τους στόχους της τράπεζας ή τις ειδικές συμφωνίες με τον κάθε πιστούχο

4.7 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα του 

επιχειρείν επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες τόσο εξωγενείς όσο και 

ενδογενείς. Οι παράγοντες αυτοί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

μπορεί να αποτελέσουν αιτία δημιουργίας δυσμενών προβλημάτων για την 

επιχείρηση και την εξέλιξή της. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν, για τον 

πιστωτικό οργανισμό, εν δυνάμει πιστωτικό κίνδυνο. Μια απρόσμενα 

δυσάρεστη αλλαγή σε κάποιον παράγοντα, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα 

για την επιχείρηση να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Παρακάτω 

αναφέρουμε τους κυρτότερους από τους πιστωτικούς κινδύνους-

Κίνδυνοι από το περιβάλλον

• φυσικό

. τεχνολογικό 

. νομοθετικό

• κοινωνικό

. οικονομικό

Κίνδυνοι από την δραστηριότητα της επιχείρησης 

. κίνδυνοι από την παραγωγική λειτουργία

. έλλειψη πρώτων υλών, δυσχέρειες ανεφοδιασμού, αποτυχημένες αγορές 

πρώτων υλών

. διακοπή πιστώσεων των προμηθευτών, πλημμελής λειτουργία του 

τμήματος προμηθειών 

. αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητας
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• έλλειψη κατάλληλων μέσων παραγωγής 

. απαξιωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός

• ανεπάρκεια ειδικευμένου προσωπικού

• αθέμιτος ανταγωνισμός και διατιμήσεις τιμών

• μείωση αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών

. κακή ποιότητα των προϊόντων και ανεπιτυχής επιλογή πελατείας 

. υπερδανεισμός και αντικανονική χρηματοδοτική διάρθρωση 

. επισφάλειες πελατών και αυξημένη πίστωση στους πελάτες 

. έλλειψη κεφαλαίου κίνησης και μείωση των εξασφαλίσεων της τράπεζας 

. ανεπαρκής διοικητική λειτουργία και διαφωνίες των διοικούντων την 

επιχείρηση

• ανάληψη αυξημένων ρίσκων

• πλημμελής εσωτερικός έλεγχος και γενικότερα πλημμελής οργάνωσης

• ανειλικρίνεια ισολογισμών και οικονομικών στοιχείων

Κίνδυνοι από μικτά αίτια

• υπερδανεισμός της επιχείρησης κατά παρέκκλιση των πιστωτικών 

κριτηρίων

. ανειλικρίνεια ισολογισμών και οικονομικών στοιχείων, μη εντοπισθείσα

• ύπαρξη εξω-λογιστικών χρεών, εμπορευματικών ή πιστοδοτικών σχέσεων

• έλλειψη ή ανεπαρκής ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρηματικών 

στοιχείων

• έλλειψη αξιόπιστης σχέσης στη βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης

• σημαντικές μεταβολές στο μέγεθος, στα προγράμματα εργασιών ή στη 

στρατηγική του πελάτη που δεν αξιολογήθηκαν έγκαιρα και σωστά

• μη στάθμιση αφανών προνομιακών απαιτήσεων και της έκτασης των 

συνεπειών τους

• υποχωρήσεις στις συνέπειες της επιχείρησης σε βάρος της τράπεζας

. διαρροή χρηματοδοτήσεων σε εξω-επιχειρηματικούς σκοπούς, εξαιτίας 

μη εκτίμηση της πραγματικής πιστωτικής ανάγκης

• συμπαιγνία στελεχών πιστοδοτήσεων πιστούχου σε ανασφαλείς 

χρηματοδοτήσεις
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• μείωση- διάβρωση χων εξασφαλίσεων της τράπεζας από κακή συντήρηση- 
παρακολοάθηση αυτών

4.8 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ- ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Το πτο σημαντικό αποτέλεσμα της Επιθεώρησης Πιστοδοτήσεων είναι 

η έκθεση. Η έκθεση της επιθεώρησης έχει ως στόχο στο να πληροφορήσει 

την μονάδα που ελέγχθηκε, τα ανώτερα ιεραρχικά- διοικητικά κλιμάκια και 

την Διοίκηση, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, για την πιστοδοτική 

δραστηριότητα, ποιοτική και ποσοτική της μονάδας.

Τονίζεται πως η έκθεση πρέπει να Βασίζεται σε γεγονότα, να είναι 

σαφής και συνοπτική. Οι διαπιστώσεις στην έκθεση πρέπει να Βασίζονται σε 

γεγονότα εξακριβωμένα. Τα πορίσματα του ελέγχου πρέπει επίσης να 

διατυπώνονται με την μεγαλύτερη δυνατή ακριβολογία και σαφήνεια, χωρίς 

επουσιώδη περιστατικά, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη επιτυχία στο έργο 

του επιθεωρητή, ο οποίος θεωρείται και κριτής και κρινόμενος.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ορθολογική κατάταξη του υλικού 

της έκθεσης και στην εν γένει εμφάνισή της, όπως αναφέραμε και στην 

έκθεση του εσωτερικού ελέγχου.

Η Ελεγκτική Πιστοδοτήσεων τονίζει τα βασικά στοιχεία του ελέγχου 

πιστοδοτήσεων, προβάλλει τα σκεπτικά που χρειάζονται σχολιασμό στην 

έκθεση, δίνει οδηγίες και κάνει υπομνήσεις του πώς και πού να 

κατευθυνθεί η επιθεώρηση γι’ αυτά. Βοηθάει τον επιθεωρητή να 

στοιχειοθετήσει ότι είναι σχετικό, να δει και να δώσει έμφαση σε ότι είναι 

σημαντικό και προφυλαχθεί από παραβλέψεις ή να παραλείψει ότι είναι 

ουσιώδες. Η έκθεση πρέπει να γράφεται μόνη της, σαν αποτέλεσμα μιας 

καλά διενεργηθείσας και προσεκτικά τεκμηριωμένης επιθεώρησης της 

πιστοδοτικής διαδικασίας και του χαρτοφυλακίου. Καθ’ όλη την διάρκεια 

της επιθεώρησης ο επιθεωρητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για τις 

περιπτώσεις που δίνουν αφορμή και υποστηρίζουν συγκεκριμένα σχόλια και
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αξιολογήσεις της έκθεσης. Δεν δικαιολογούνται κενά που δημιουργούν 

αμφιβολίες. Κάθε διαπίστωση πρέπει να τεκμηριώνεται.

Επίσης κανένα στοιχείο της έκθεσης που αφορά την ελεγχόμενη 

μονάδα, δεν πρέπει να φανεί ως αιφνιδιασμός. Οι σημειώσεις και τα σχόλια 

συζητούνται και δίνονται διευκρινήσεις κατά την διάρκεια του ελέγχου 

πριν από την έκθεση.

Επισκόπηση κλεισίματος έκθεσης

Η ετοιμασία και διαπραγμάτευση της έκθεσης είναι τα τελευταία 

βήματα στην επιθεώρηση της πιστοδοτικής διαδικασίας και του 

χαρτοφυλακίου. Στην ανάπτυξη και υποστήριξη του κειμένου, ο 

επιθεωρητής πρέπει να έχει υπόψη του τις ευθύνες και τους περιορισμούς 

του ρόλου του ελεγκτή. Στην έκθεση γράφονται κατά τρόπο σαφή, λακωνικό 

και τεκμηριωμένο όλες οι ουσιαστικές διαπιστώσεις, ενώ για τα επουσιώδη 

θέματα γίνονται συζητήσεις και δίνονται οι ανάλογες οδηγίες κατά την 

διάρκεια του ελέγχου.

Οι εκθέσεις επιθεώρησης αναλύουν, σκιαγραφούν και τονίζουν τις 

δυνατότητες επιλογών και πιθανός της ανάγκη για ανάπτυξη ή αύξηση 

ορισμένων απ’ αυτές, αλλά κατά κανόνα οι τελικές επιλογές ενεργειών 

ανήκουν στην υπεύθυνη διαχείριση. Πέρα απ’ αυτό τόσο κατά την διάρκεια 

του ελέγχου όσο και κατά την απάντηση στην έκθεση, παρέχονται ευκαιρίες 

γα συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων από τις συμπερασματικές 

παρατηρήσεις. Έτσι το αντικείμενο του ελέγχου είναι βασικά διαγνωστικό 

και δευτερευόντως καθοδηγητικό, μέσα στα πλαίσια της αποστολής που έχει 

η Διεύθυνση Επιθεώρησης να επαληθεύει και να αξιολογεί το επιτελούμενο 

έργο στον οργανισμό.

Αρχικό στάδιο της έκθεσης

Το αρχικό σχέδιο της έκθεσης, οι αξιολογήσεις και οι πίνακες 

γράφονται για να γίνει συζήτηση με τους υπευθύνους της μονάδας. Αν και
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χα περισσότερα θέματα δεν θα είναι, νέα για την διαχείριση, διότι τα 

περισσότερα από αυτά θα έχουν συζητηθεί προηγουμένως, η Βαρύτητα που 

δίνεται σ’ αυτά μπορεί να είναι νέα. Η διαδικασία κλεισίματος της έκθεσης 

από την άποψη της ύλης, απλοποιείται με ένα καλό αρχικό σχέδιο, το οποίο:

• τονίζει τις παρατηρήσεις και τα γεγονότα που συζητούνται καθ’ όλη την 

διάρκεια του ελέγχου

• αναλύει λογικά και αντικειμενικά τα διαπιστωθέντα γεγονότα

. τοποθετεί τις ελλείψεις κατά προτεραιότητα, διαφοροποιεί την ουσία 

από τον τύπο και είναι εποικοδομητικό στις συστάσεις του

Διαπραγμάτευση της έκθεσης

Η ποιότητα της εργασίας της επιθεώρησης, η αλληλεπίδραση με τους 

υπευθύνους και το αρχικό σχέδιο είναι το κλειδί στην επιτυχία της 

διαπραγματευτικής διαδικασίας κατά την οποία:

• το παζάρι δεν είναι μια σωστή πρακτική

• τα βασικά σημεία δεν πρέπει να θυσιάζονται όταν χρειασθεί να γίνει 

κάποιος διάλογος

. το συμφωνούμε διαφωνώντας δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να 

περιλαμβάνει διαφωνία σε γεγονότα, αλλά μόνο διαφωνία στην ερμηνεία 

των γεγονότων

. η θέση του καταστήματος πρέπει να είναι σαφής, αντικειμενική και 

ανεπηρέαστη

• οι επιθεωρητές μπορούν να λύνουν αμέσως διαφορές σε οποιοδήποτε 

στάδιο της επιθεώρησης μέσω των τμηματαρχών ή του διευθυντή του 

τομέα Επιθεώρησης Πιστοδοτήσεων και άλλων λειτουργών 

εζειδικευμένων μονάδων.

Απάντηση- δακτυλογράφηση της έκθεσης

Από την στιγμή που η έκθεση συζητείται και οριστικοποιείται 

θεωρείται περατωμένο. Μονογράφεται από τον επιθεωρητή και τους
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υπευθύνους της μονάδας και χρονολογείται με την ημερομηνία της ημέρας 

που παραδίδεχαι στην διαχείριση για απάντηση. Εάν η απάντηση είναι είτε 

αμφισβητούμενη είτε ασαφής στην ερμηνεία της, είναι καλύτερο να 

παρέχεται στην διαχείριση η ευκαιρία της επανεξέτασης. Το απαντημένο 

και μονογραφημένο σχέδιο παραδίδεχαι για δακτυλογράφηση, ώστε πριν από 

την αναχώρηση του επιθεωρητή από την μονάδα να έχει δακτυλογραφηθεί 
όλη η έκθεση.

Η δακτυλογραφημένη και ολοκληρωμένη έκθεση καθώς και οι 

συνημμένοι σ’ αυτήν πίνακες υπογράφονται από τους επιθεωρητές και τους 

υπευθύνους της μονάδας που ελέγχθηκε. Την έκθεση υπογράφουν ο 

Διευθυντής του καταστήματος και όλοι οι καθ’ ύλη υπεύθυνοι.

Αντίγραφα της έκθεσης- διανομή

Η έκθεση εκτός από το πρωτότυπο που προορίζεται για τον Τομέα 

Επιθεώρησης Πιστοδοτήσεων, εκδίδεται σε τόσα επιπλέον αντίγραφα όσες 

και οι μονάδες που πρέπει κατά περίπτωση να λάβουν γνώση του 
περιεχόμενού της.

Ο επιθεωρητής θα πρέπει σχολαστικά να αντιπαραβάλλει την 

δακτυλογραφημένη έκθεση με το χειρόγραφο σχέδιο και να διορθώσει τυχόν 

λάθη.

Η έκθεση μετά το πέρας του ελέγχου της μονάδας, αποστέλλεται από 

την επιθεωρητή στον τομέα Επιθεώρησης Πιστοδοτήσεων. Η τελική έκθεση 

διανέμεται στην υπεύθυνη διαχείριση, από την μονάδα μέχρι και τα 

ανώτερα ιεραρχικά ή άλλα κλιμάκια ανάλογα με την πιστοδοτική δομή της 
τράπεζας.

Δομή έκθεσης

Τα βασικά συστατικά στοιχεία της έκθεσης επιθεώρησης και η 

διαδοχική τους σειρά, όπως αναφέρονται παρακάτω, μαζί με την
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ενσωματωμένη στην έκθεση του επιθεωρητή της απάντησης της μονάδας, 

αποτελούν την ολοκληρωμένη έκθεση. Τα στοιχεία αυτά είναι:

• το Φύλλο ανακεφαλαίωσης και γενικών σχολίων 

. τα Φύλλα με τις γενικές παρατηρήσεις

• τα Φύλλα με τις τυχόν παραβάσεις των αποφάσεων των Νομισματικών 
Αρχών

• τα Φύλλα με τα σχόλια των επιμέρους χαρτοφυλακίων

. οι πάσης φύσης πίνακες, όπως: αξιολογήσεων, στατιστικών στοιχείων και 
ταξινομήσεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Για την ανάπτυξη μοντέλων αξιολόγησης του πιστωτικού κτνδύνου 

επιχειρήσεων, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μεθοδολογίες. Στην ανάλυσή 

μας θα χρησιμοποιήσουμε την πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων UTADIS 

(Zopoounidis and Doumpos, 1998), η οποία μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί 

με επιτυχία για την αντιμετώπιση διαφόρων χρηματοοικονομικών 

προβλημάτων και στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου των 

επιχειρήσεων.

5.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Για την ανάπτυξη μοντέλων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου 

επιχειρήσεων, αρχικά χρησιμοποιήθηκαν πολυμεταβλητές στατιστικές 

μέθοδοι, με κυριότερη την διακριτική ανάλυση(Α1ίπιαη, 1968). Σύντομα οι 

μέθοδοι αυτοί δέχθηκαν έντονη κριτική κυρίως λόγω των περιοριστικών 

στατιστικών υποθέσεων που τις διέπουν. Για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων αυτών, αργότερα χρησιμοποιήθηκαν οικονομετρικές μέθοδοι, 

όπως το γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας, το λογιστικό υπόδειγμα 

πιθανότητας και το κανονικό υπόδειγμα πιθανότητας. Όμως όπως και στην 

περίπτωση των πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων, έτσι και στο 

προηγούμενο μοντέλο εμφανίστηκαν προβλήματα που είχαν να κάνουν με 

την ετεροσκεδαστικότητα, υπολογισμός πιθανοτήτων μεγαλύτερων της 

μονάδας κ.τ.λ.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών οδήγησε τους ερευνητές 

στην εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν άλλοι
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επιστημονικοί χώροι όπως ο μαθηματικός προγραμματισμός, τα έμπειρα 

συστήματα και τα νευρωτικά δίκτυα.

Ένα ακόμα νέο μεθοδολογικό εργαλείο για την αξιολόγηση του 
πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων, αλλά και για την αντιμετώπιση άλλων 

χρηματοοικονομικών προβλημάτων, είναι η πολυκριτήρια ανάλυση 

αποφάσεων. Η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων παρέχει μια σειρά 

διαφόρων μεθοδολογικών εργαλείων για την αντιμετώπιση 

χρηματοοικονομικών προβλημάτων, μέσω μιας ευέλικτης και ρεαλιστικής 

διαδικασίας. Οι πολυκριτήριες μέθοδοι συμβάλλουν στην μοντελοποίηση 

των προτιμήσεων του αποφασίξοντα, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη 

αξιόπιστων μοντέλων αποφάσεων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η 

συγκεκριμένη μέθοδος δεν αποσκοπεί απλά στην αξιολόγηση και στην 

εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, αλλά υποστηρίζει όλη την διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, ξεκινώντας από την φάση της δόμησης του προβλήματος 

έως και την λήψη και την υλοποίηση της κατάλληλης αποφάσεως. Μέχρι 

σήμερα πολυκριτήριες μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί σε διάφορα 

χρηματοοικονομικά προβλήματα, όπως στην πρόβλεψη της πτώχευσης των 

επιχειρήσεων (Slowinski and Zopounidis, 1995), στην αξιολόγηση 

αμοιβαίων κεφαλαίων (Khoury and Martel, 1990), στην πρόβλεψη των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων (Slowinski, 1997),στην επιλογή 

και διαχείριση χαρτοφυλακίων (Hurson and Zopounidis, 1995), στην 

αξιολόγηση της δανειοληπτικής ικανότητας χωρών (Zopounidis and 

Anastassiou, 1997), αλλά και στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου 

επιχειρήσεων (Jablonsky, 1993).

5.2. Η ΜΕΘΟΔΟΣ υΤΑΟΙβ

Η πολυκριτήρια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων είναι η μέθοδος 

υΤΑΟΙβ (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, 1998). Το μοντέλο σύνθεσης των
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κριτηρίων βάση των οποίων, ο αποφασίζων θα καθορίσει τις αποφάσεις του, 

βασίζεται στην ανάλυση των ολικών προτιμήσεων του αποφασίζοντα. Το 

μοντέλο σύνθεσης των κριτηρίων που αναπτύσσει είναι μία συνάρτηση 

χρησιμότητας η οποία συνήθως είναι προσθετικής μορφής. Η ανάπτυξη της 

συνάρτησης αυτής γίνεται χρησιμοποιώντας τεχνικές της παλινδρόμησης 

και του γραμμικού προγραμματισμού. Συγκεκριμένα αρχικά 

χρησιμοποιείται ένα σύνολο αναφοράς αποτελούμενο από εναλλακτικές 

ενέργειες, οι οποίες αξιολογούνται από τον αποφασίζονται (ταξινομούνται 

κατά ομάδες) ανάλογα με τις προτιμήσεις του, τις εμπειρίες του και την 

πολιτική που ακολουθεί. Οι εναλλακτικές ενέργειες που περιλαμβάνονται 

στο σύνολο αναφοράς μπορούν να είναι είτε ένα σύνολο των εναλλακτικών 

ενεργειών που εξετάζονται, είτε εναλλακτικές ενέργειες που ήδη έχουν 

αξιολογηθεί από τον αποφασίζοντα. Μετά την αξιολόγηση και την 

ταξινόμησή τους σε ομάδες των εναλλακτικών ενεργειών, χρησιμοποιούνται 

τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού, ώστε να γίνει δυνατή η ανάπτυξη 

της προσθετικής συνάρτησης χρησιμότητας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

διαφορές μεταξύ της ταξινόμησης του αποφασίζοντα και της ταξινόμησης 

της προσθετικής συνάρτησης. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η εξέταση 

εναλλακτικών ενεργειών για την κατάταξή τους από τις καλύτερες προς τις 

χειρότερες.

Στην παραπάνω μεθοδολογία βασίζεται η μέθοδος υΤΑΌΙβ. Σκοπός 

της μεθόδου είναι η ανάπτυξη μιας συνάρτησης προσθετικής χρησιμότητας 

η οποία θα ταξινομεί ένα σύνολο εναλλακτικών ενεργειών(επιχειρήσεις ή 

πελάτες) σε ομοιογενείς προκαθορισμένες ομάδες με το ελάχιστο σφάλμα 
ταξινόμησης.

Το πρόβλημα της ταξινόμησης στην μέθοδο υΤΑΌΙβ διατυπώνεται 

μαθηματικά ως εξής: έστω ότι το σύνολο αναφοράς Α περιλαμβάνει π

εναλλακτικές ενέργειες αι, α2 , α3.....αη , οι οποίες αξιολογούνται Βάσει χη

κριτηρίων gl, g2 ......  gm. Σκοπός είναι η ταξινόμηση των εναλλακτικών

ενεργειών σε η διατεταγμένες ομάδες Οι, 0 2 ......  (η ομάδα προτιμάται

από την ομάδα Οι<+ι). Η μορφή της προσθετικής συνάρτησης χρησιμότητας η 

οποία αναπτύσσεται από την μέθοδο υΤΑΌΙβ είναι η ακόλουθη:
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ιη

υ(α)= Σ πι [ ^  (α)] 

ί=1

όπου υ(α) είναι η ολική χρησιμότητα μιας εναλλακτικής ενέργειας αεΑ, 

και υι [ gi (α)] είναι η μερική χρησιμότητα της εναλλακτικής α στο 

κριτήριο αξιολόγησης gi. Η ταξινόμηση των εναλλακτικών στις 

προκαθορισμένες ομάδες επιτυγχάνεται συγκρίνοντας την ολική τους

χρησιμότητα με τα όρια χρησιμοτήτων σι, υ2 ......  υς-ι που διαχωρίζουν τις

ομάδες ως εξής:

υ(α)> σι =>α ε Οι

υ2 < υ(α) < σι => α ε 0 2  ✓ >-

υ ι^ ίΧ α) < υι̂ -ι => α ε 0]̂  _'

υ(α) < σς-ι =>α ε

Η εκτίμηση τόσο της προσθετικής συνάρτησης χρησιμότητας(μέσω 

της οποίας υπολογίζονται οι ολικές χρησιμότητες των εναλλακτικών), όσο 

και των ορίων χρησιμοτήτων επιτυγχάνεται μέσω της επίλυσης του 
ακόλουθου γραμμικού προγραμματισμού:

Ελαχιστοποίηση:Ε= Σ σ+(α)+.....+ Σ [σ+(α)+σ-(α)]+....+Σ σ-(α)

α £ Οι α ε Οΐί α ε Ο ,

υπό τους περιορισμούς: 

ιπ

Σ υ ^ ι  (α)] -  υι + σ + (α) >0 

ί=1
ναε (ή
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πι

Σ υ ^ ϊ  (α)] -  ιΐκ-ι - σ - (α) < -δ λ \/α£ 0]̂
ϊ=1

►

ιη

Σ \iitgi (α)] -  ^  + σ + (α) >0 

ί=1

τα

Σ (α)] -  ιΐη-ι - σ - (α) < -8 αε 0α

ΐ=1

ιη aj Ί  

Σ Σ Wij =1 

ι=1 1=1

Ως σ+(α) και σ-(α) συμβολίζονται τα σφάλματα ταξινόμησης(σφάλμα 

υπερεκτίμησης και υποεκτίμησης αντίστοιχα), ενώ τα δ και ε είναι θετικές 

σταθερές (8>δ>0) οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί ότι υ(α)< 

ιικ-ι και ιικ-ι> Uk αντίστοιχα. Το μοντέλο ταξινόμησης που αναπτύσσεται μέσω 

του παραπάνω προγράμματος γραμμικού προγραμματισμού, εφόσον κριθεί 

ικανοποιητικό από τον αποφασίζοντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

άμεση αξιολόγηση και ταξινόμηση νέων εναλλακτικών ενεργειών σε 

πραγματικό χρόνο.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες εκτίμησης 

του πιστωτικού κινδύνου1

Δείκτες αποδοτικότπτας-

gl κέρδη προ φόρων και τόκων/ Σύνολο Ενεργητικού
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g2 καθαρά κέρδη μεχά φόρων/ Ίδια κεφάλαια

g3 μικτά κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού

g4 Καθαρά κέρδη / Μικτά Κέρδη

Δείκτε<: Φερεννυότητας-

gs βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις/ Σύνολο Ενεργητικού

ge Σύνολο υποχρεώσεων/ Σύνολο Ενεργητικού

g7 μακρ/σμες υποχρεώσεις/ μακρ/σμες υποχρεώσεις+ Ίδια Κεφάλαια 

gs κυκλοφορούν ενεργητικό/ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

g9 κυκλοφορούν ενεργητικό' Αποθέματα/ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αείκτε<: επίδοσή xnc διαχείρισης:

gio χρημ/κά έξοδα/ πωλήσεις

gil γενικά και διοικητικά έξοδα/ πωλήσεις

gi2 απαιτήσεις* 365/ πωλήσεις

gi3 πληρωτέοι λογαριασμοί*365/ αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών 

gi4 αποθέματα*365/ κόστος πωλήσεων

gis (πελάτες + γραμμάτια εισπρακτέα)*365/ πωλήσεις

gi6 (προμηθευτές+ γραμμάτια πληρωτέα)*365/ πωλήσεις

Σκοπός της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων 

είναι τελικά να επιτευχθεί η ταξινόμησή τους σε τρεις ομάδες πιστωτικού 

κινδύνου. Αυτή την τακτική και μεθοδολογία ακολουθούν οι πιστωτικοί και 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές των τραπεζών. Με βάση τους προηγούμενους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες, διαιρούμε τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις, σε 

τρεις κατηγορίες(τριχοτομική προσέγγιση*) βάση των αποτελεσμάτων τους, 

ως εξής:
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=> η πρώτη ομάδα Οι περιλαμβάνει επιχειρήσεις χαμηλού πιστωτικού 

κινδύνου, οι οποίες θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν χωρίς κανένα 

κίνδυνο, από οποιαδήποτε τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό 

=> η δεύτερη ομάδα 0 2  περιλαμβάνει επιχειρήσεις μέτριων 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων. Ο σαφής καθορισμός του πιστωτικού 

κινδύνου των επιχειρήσεων αυτών απαιτεί μια εις βάθος 

ολοκληρωμένη μελέτη των χρηματοοικονομικών τους στοιχείων, της 

γενικότερης δομής και λειτουργίας τους, καθώς και της σχέσης τους με 

την αγορά, ώστε να εξαχθεί τελικά μια ρεαλιστική και αξιόπιστη 

εκτίμηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και κατ’ επέκταση του 

πιστωτικού τους κινδύνου

=> τέλος η τρίτη ομάδα 0 3  περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες 

αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, τα οποία τις καθιστούν 

αναξιόπιστους πελάτες για την τράπεζα. Επιπλέον στην ίδια ομάδα 

περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, οι οποίες στο παρελθόν παρουσίασαν 

προβλήματα στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεών τους

Επιλέξαμε την τριχοτομική από την διχοτομική προσέγγιση, διότι η 

συγκεκριμένη προσέγγιση δίνει το πλεονέκτημα στον αναλυτή να κινηθεί 

με μεγαλύτερη ευελιξία. Η διχοτομική δίνει στον αναλυτή απόλυτο 

αποτέλεσμα, ή υγιής ή προβληματική επιχείρηση, ή έγκριση της πίστωσης ή 

άρνηση της έγκρισης, ενώ τον αναγκάζει να καταλήξει σε βεβιασμένες 

αξιολογήσεις των επιχειρήσεων είτε ως χαμηλού είτε ως υψηλού πιστωτικού 

κινδύνου. Πολλές φορές όμως, είτε αυτή η διάκριση είναι δύσκολη, είτε δεν 

μπορεί να γίνει με απόλυτη σαφήνεια, είτε βρίσκονται κοντά στα όρια χωρίς 

να τα ικανοποιούν. Αυτά τα μειονεκτήματα κάνουν την τριτοχομική 

προσέγγιση ευρύτερα αποδεκτή και συνήθη πρακτική.
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Πλεονεκχήιιαχα

Η εφαρμογή πολυκριχήριας προσέγγισης σχην αξιολόγηση χου 

πιοχωχικού κινδύνου χων επιχειρήσεων, όπως η μέθοδος υΤΑΌΙβ, που 

εξεχάσαμε, εμφανίζει βασικά πλεονεκχήμαχα, που χην καθισχούν ιδιαίχερα 

ελκυστική σχην ανχιμεχώπιση χρημαχοοικονομικών προΒλημάχων λήψης 

αποφάσεων αχεχικών με χον πισχωχικό κίνδυνο χων επιχειρήσεων. Τα 

πλεονεκχήμαχα αυχά είναι:

1. δεν υπόκειχαι σε κανένα σχαχισχικό περιορισμό

2. ενσωμαχώνει χον αποφασίζονχα- πισχωχικό αναλυχή σχην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, αφού χα κριχήρια επιλέγονχαι από χον ίδιο σύμφωνα 

με χις προχιμήσεις χου

3. προσαρμόζεχαι εύκολα στις διαρκώς μεχαβαλλόμενες συνθήκες χου 

περιβάλλονχος χης απόφασης

4. η πραγμαχοποίηση χων εκχιμήσεων σχεχικών με χον πισχωχικό κίνδυνο 

βασίζονχαι σε πραγμαχικό χρόνο

5.3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ

Οι χρημαχοδοχήσεις, χραπεζικές ή εναλλακχικές, είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με χον πισχωχικό κίνδυνο. Ο πισχωχικός κίνδυνος όπως και ο 

κίνδυνος ρευσχόχηχας, προκύπχει από χην παραδοσιακή λειχουργία χων 

χραπεζών. Ο πρώχος παραδοσιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ρευσχόχηχας. 

Επιγραμμαχικά, ο κίνδυνος ρευσχόχηχας σχεχίζεχαι με χην πιθανή ζημιά 

χης χράπεζας, χην οφειλόμενη αδυναμία κάλυψης χων υποχρεώσεων χης 

προς χους καχαθέχες, διαχήρηση επικερδών θέσεων ή χοποθέχησης σε νέες 

επικερδείς θέσεις.

Ο δεύχερος παραδοσιακός κίνδυνος είναι ο πισχωχικός κίνδυνος, ο 

οποίος είναι συνυφασμένος με χην ίδια μεχαφορά χων κεφαλαίων και χην 

επισχροφή αυχών από χους χελικούς δανειζόμενους σχην χράπεζα.
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Ο πιστωτικός κίνδυνος (ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, 2005) ορίζεται ως η πιθανή ή 

αναμενόμενη ζημιά που προέρχεται από την αδυναμία των δανειζόμενων να 

επιστρέψουν τα κεφάλαια και τους τόκους των κεφαλαίων που δανείστηκαν, 

δηλ. από την αδυναμία να εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Αποτέλεσμα του πιστωτικού κινδύνου ή της ζημιάς από τον 

αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο, είναι η μεταβολή της καθαρής θέσης 

των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας ή της αξίας του χαρτοφυλακίου.

Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες 

αναλαμβάνεται έναντι κάποιας αμοιβής η οποία ενσωματώνεται στο επιτόκιο 

χρηματοδότησης, το οποίο εμπεριέχει και το ρΓβηπιπη(περιθώριο) κινδύνου. 

Παράλληλα ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος συντελεί και στην διαμόρφωση 

του ανοίγματος ανάμεσα στο επιτόκιο άντλησης κεφαλαίων και στο επιτόκιο 

χρηματοδοτήσεων.

Η διοίκηση του πιστωτικού κινδύνου στην JP Morgan περιλαμβάνει 

ορισμένες πρακτικές. Ειδικότερα (MORTON GLANTZ (2002): MANAGING 

BANK RISK):

❖  Οι διαδικασίες σαν στόχο έχουν να διασφαλίσουν τα όργανα του 

πιστωτικού ρίσκου τα οποία είναι κατάλληλα εγκεκριμένα και 

ελέγχονται συνεχώς

❖  Ανεξάρτητη διοίκηση πιστωτικού ρίσκου η οποία υπάρχει μέσα στην 

επιχειρησιακή μονάδα

Πιστωτικός κίνδυνος είναι το ρίσκο της απώλειας λόγω δανεισμού. Το 

ρίσκο διοικείται σε επίπεδο συναλλαγής και χαρτοφυλακίου. Οι διαδικασίες 

της διοίκησης του πιστωτικού κινδύνου είναι σημαντικά ιεραρχημένες και 

σχεδιασμένες για να προστατεύουν την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα 

της διαδικασίας.

Η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου ακολουθεί συγκεκριμένα 

βήματα και συγκεκριμένες διαδικασίες και μεθόδους. Η διαφορά από τις 

διαδικασίες και μεθόδους που ακολουθούνται για την μέτρηση των λοιπών 

κινδύνων έγκειται στο γεγονός ότι η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου
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απαιτεί μεγαλύτερη χρονοΒόρα προσπάθεια. Οι βασικές μέθοδοι για την 
μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι δύο^

. η μέθοδος Credit Scoring για τις χρηματοδοτήσεις ιδιωτών, 

επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων- οι πιστοδοτήσεις είναι 

συνήθως μικρά ποσά τα οποία όμως είναι μεγάλου πλήθους τραπεζικά 

προϊόντα. Η διαδικασία περιλαμβάνει την διαμόρφωση προγράμματος 

αξιολόγησης, που λειτουργεί σε υπολογιστή, το οποίο μετά την εισαγωγή 

κάποιων στοιχείων, καταλήγει αυτόματα σε βαθμολόγηση και κατάταξη 

των δανειζόμενων σε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου. Η τυποποίηση και 

η αυτοματοποίηση αυτή προσφέρει το πλεονέκτημα της μείωσης του 

χρόνου αξιολόγησης και έγκρισης της χρηματοδότησης. Εμπεριέχει όμως 

μεγάλη απόκλιση μεταξύ του αναμενόμενου και πραγματικού 

πιστωτικού κινδύνου.

• η μέθοδος Credit Rating για τις χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων 

ή για τις τοποθετήσεις σε τίτλους επιχειρήσεων^ εφαρμόζεται σε μικρό 

αριθμό πιστούχων αλλά με μεγάλο ύψος χρηματοδοτήσεων. Η 

αξιολόγηση γίνεται από εξειδικευμένα στελέχη με Βάση την εμπειρία, 

την γνώση και την συνεχή παρακολούθηση του πιστούχου. Η μέθοδος 

αυτή εμπεριέχει εν πολλοίς υποκειμενική κρίση και χαρακτηρίζεται 

υποκειμενική. Η μέθοδος καταλήγει σε ακριβέστερα αποτελέσματα και 

κατάταξη αυτών σε κατηγορία κινδύνου, ενσωματώνοντας στοιχεία που 

δεν μπορεί να συμπεριληφθούν σε ένα αντικειμενικό σύστημα. Για 

παράδειγμα η ακύρωση μιας μεγάλης παραγγελίας που έχει γίνει σε μια 

επιχείρηση στην αρχή του έτους θα αποτυπωθεί στις οικονομικές 

καταστάσεις μετά το τέλος της χρήσης, άρα πολύ αργά. Στο σύστημα όμως 

του Credit Rating η ενσωμάτωση θα γίνει άμεσα. Και στα υποκειμενικά 

συστήματα αξιολόγησης χρησιμοποιούνται προγράμματα ή πακέτα 

ηλεκτρονικής υποστήριξης, με την δυνατότητα του αξιολογητή να 

παρεμβαίνει και να τροποποιεί τις παραμέτρους.

Η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου καταλήγει σε κατάταξη των 

πιστούχων σε κατηγορίες και πραγματοποιείται με Βάση τις δύο παραπάνω



140

μεθόδους που αναφέραμε. Οι κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου διαφέρει ανά 

τραπεζικό οργανισμό όμως μέσα στα πλαίσια που οι νομισματικές αρχές 

έχουν θέσει. Η Επιτροπή της Βασιλείας συνιστά για τις τράπεζες που θα 

χρησιμοποιήσουν εσωτερικά συστήματα διαΒάθμισης τουλάχιστον δέκα 

κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου.

Ταυτόχρονα προσδιορίζονται τα κριτήρια ή τα στοιχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη καθώς και ο Βαθμός συμμετοχής του 

κάθε κριτηρίου. Τα κριτήρια αποτελούν τα εργαλεία κατάταξης των 

πιστούχων σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου και παράλληλα τα εργαλεία 

έγκρισης ή απόρριψης μιας χρηματοδότησης. Τα κριτήρια πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν αντικειμενικά και να μην επιδέχονται αμφισβήτηση. Τα 

κριτήρια πιστωτικού κινδύνου διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

• ποσοτικά: αντλούνται από τα τηρούμενα οικονομικά Βιβλία. Όπου είναι 

δυνατόν διαμορφώνονται οι ανάλογοι οικονομικοί δείκτες, όπως οι 

δείκτες εξέλιξης ή κεφαλαιακής διάρθρωσης, ρευστότητας κ.α.

• ποιοτικά: χα ποιοτικά κριτήρια αναφέρονται στην ικανότητα των φορέων 

και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως η οργάνωση και 

η διοίκηση κ.α.

. συναλλακτικής συμπεριφοράς: σχετίζεται με την συνέπεια στην κάλυψη 

των υποχρεώσεων από τον δανειζόμενο.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάταξης ή ταυτόχρονα με τις πρώτες 

κατατάξεις, αρχίζει η συνεχής στατιστική παρακολούθηση της κάθε 

κατηγορίας κατάταξης και του κάθε πιστούχου και η επαναξιολόγηση και 

επανακατατάξη αυτού σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, π.χ. ανά 

εξάμηνο ή έτος, με σκοπό να γίνει:

• καταγραφή των πιστούχων που κατά την επαναξιολόγηση αλλάξουν 

κατηγορία πιστωτικού κινδύνου

• καταγραφή των πιστούχων που κατά την επαναξιολόγηση μεταφέρονται 

στην κατηγορία default. Για την εργασία αυτή θα πρέπει να έχει οριστεί 

το γεγονός που οδηγεί σε default. Τέτοιο γεγονός μπορεί να έχει οριστεί 

η καθυστέρηση αποπληρωμής για κάποιες ημέρες, η καταγγελία της

4
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σύμβασης κ.τ.λ. Η διαδικασία αυτή διαμορφώνει χο στατιστικό μέγεθος 
της πιθανότητας αθέτησης.

• Καταγραφή των ποσών που καταλήγουν σε default. Η διαδικασία αυτή 

διαμορφώνει το στατιστικό μέγεθος της αναμενόμενης ζημιάς ανά 

κατηγορία κατάταξης.

Ένα υπόδειγμα πρόβλεψης της πτώχευσης μιας επιχείρησης που 

στηρίζεται στην μέθοδο που αναφέραμε παραπάνω, δηλ. την βαθμολογία 

κάθε επιχείρησης, αποτελεί η μέθοδος της διακριτικής ανάλυσης 

(ZOPOUNIDIS,). Η μέθοδος αυτή είναι μία πολυμεταβλητή αναλυτική 

μέθοδος, η οποία θεωρεί πως κάθε επιχείρηση i χαρακτηρίζεται από ένα 

διάνυσμα X του οποίου τα στοιχεία είναι τα μέτρα π ανεξάρτητων 

μεταβλητών χ( χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων), κανονικά 

κατανεμημένες μέσα στις ομάδες. Δηλαδή:

Xi= ( Xil,Xi2,...............Xin)

Για τις δύο ομάδες γίνεται η υπόθεση πως οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

ακολουθούν την κανονική κατανομή μέσα στις ομάδες με διαφορετικούς 

μέσους αλλά ίσους πίνακες συνδιακύμανσης. Στόχος της μεθόδου είναι ο 

υπολογισμός μιας γραμμικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, ούτως ώστε να 

επιτευχθεί μεγιστοποίηση της διασποράς ανάμεσα στις δύο ομάδες και 

ελαχιστοποίηση της διασποράς εντός των δύο ομάδων. Η μέθοδος εκτιμά μια 

συνάρτηση διάκρισης η οποία αποτελείται από ένα διάνυσμα συντελεστών

Α( an,ai2 ,........... ain) και έναν σταθερό όρο ao. Ο γραμμικός συνδυασμός των

μεταβλητών προσδίδει σε κάθε επιχείρηση i μια μοναδική Βαθμολογία Zi 

που αποκαλείται αποτέλεσμα Z(Z-score). Η γραμμική σχέση που μας δίνει 

το αποτέλεσμα αυτό είναι η παρακάτω:

Zi = Χ'ι a= aO + ai xil + a2 xi2 + a.3 xi3 +....... + an xin

Ένα οριακό αποτέλεσμα υπολογίζεται στη Βάση της a-priori 

πιθανότητας ταξινόμησης και του κόστους εσφαλμένης ταξινόμησης. Με την 

χρήση του αποτελέσματος Ζ και του οριακού αποτελέσματος κάθε
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επιχείρηση καχαχάσσεχαι σχις καχηγορίες πισχωχικού κινδύνου που έχουμε 
επιλέξει.

Ενδεικχικά σαν μεχαδληχές Χί αναφέρουμε·

Χι = κεφάλαιο κίνησης/ σύνολο ενεργηχικού 

Χ2 = παρακραχηθένχα κέρδη/ σύνολο ενεργηχικού 
Χ3 = κέρδη προ φόρων χόκων/ σύνολο ενεργηχικού 

Χ4 = πωλήσεις/ σύνολο ενεργηχικού
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5.4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

Η Επιχροπή χης ΒασιλείαςίΒσεβΙ Committee) ιδρύθηκε σχο χέλος χου 

1974, μεχά από πρωχοΒουλία χων Διοικηχών χων Κενχρικών Τραπεζών χης 

Ομάδας χων χωρών Group of Ten, με σκοπό χην διαμόρφωση ομοιόμορφων 

κανόνων ελέγχου και εποπχικών πρακχικών για χο χραπεζικό σύσχημα. Η 

ίδρυση χης επιχροπής έγινε σε μια περίοδο μεγάλης αδεβαιόχηχας σχην 

διεθνή οικονομία και ιδιαίχερα σχον χώρο χου συναλλάγμαχος, χων 

συναλλαγμαχικών ισοχιμιών και χων χραπεζών. Η πρώχη συνεδρίαση χης 

επιχροπής πραγμαχοποιήθηκε χον Σεπχέμβριο χου 1975. Σήμερα η επιχροπή 

συνεδριάζει 4-5 φορές χον χρόνο. Τα μέλη χης προέρχονχαι από χο Βέλγιο, 

χον Καναδά, χην Γερμανία, χην Ιχαλία, χην Ιαπωνία, χο Λουξεμβούργο, χην 

Ολλανδία, χην Ισπανία, χην Σουηδία, χην Ελβεχία, χο ηνωμένο Βασίλειο και 

χις ΗΠΑ. Οι χώρες αυχές ανχιπροσωπεύονχαι από χις Κενχρικές Τράπεζες ή 

από άλλες επιφορχισμένες αρχές.

Η Επιχροπή χης Βασιλείας για χην επίχευξη χης αποσχολής χης 

προωθεί, σχηρίζει και διευκολύνει χην ανάπχυξη χου διαλόγου μεχαξύ χων 

χωρών- μελών χης σε θέμαχα χραπεζικής εποπχείας. Απώχερος σχόχος είναι 

η δημιουργία και προώθηση ομοιόμορφης ερμηνείας εννοιών σχεχικών με χο 

χραπεζικό σύσχημα και χην λειχουργία χου, ώσχε να διαμορφωθεί μια 

αποχελεσμαχική χραπεζική εποπχεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προχάσεις 

χης, οι εποπχικοί κανόνες και οι σχεχικές οδηγίες που διαμορφώνει δεν 

επιβάλλονχαι. Ανχίθεχα ο χαρακχήρας χης είναι εισηγηχικός και 

συμβουλευχικός.

Βασικά εργαλεία για χην επίχευξη χου σκοπού χης είναι χα ακόλουθα^ 

• Ανχαλλαγή πληροφοριών για χις ρυθμίσεις θεμάχων εποπχείας σε εθνικό 

επίπεδο

. Βελχίωση χης αποχελεσμαχικόχηχας χων κανόνων και χεχνικών 

εποπχείας χου διεθνούς χραπεζικού συσχήμαχος
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• Θέσπιση ελάχιστων προτύπων και κανόνων εποπτείας σε δραστηριότητες 

και θέματα κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη να γίνει

Μεταξύ των βασικότερων στόχων της Επιτροπής είναι και η 

σμίκρυνση του χάσματος στην εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε 

διαφορετικές χώρες. Η κάλυψη του στόχου αυτού επιδιώκεται με την 

προώθηση δύο βασικών αρχών:

. Όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στον κόσμο θα πρέπει να έχουν συστήματα 

εποπτείας

. Τα εποπτικά συστήματα πρέπει να είναι επαρκή

Το θέμα που κυρίως απασχολεί την Επιτροπή τα τελευταία χρόνια 

είναι η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Από τις αρχές της δεκαετίας 

του 80’ η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων, ιδιαίτερα την εποχή εκείνη του πιστωτικού 

κινδύνου, άρχισε να επιδεινώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια πολλών 

μεγάλων διεθνών τραπεζών. Η Επιτροπή αποφάσισε την ανάπτυξη από 

κοινού ομοειδούς προσέγγισης της μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου με 

τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης, ανάλογα με τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο σε κάθε τοποθέτηση ή χρηματοδότηση. 

Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία και δημοσιοποίηση τον Δεκέμβριο του 87’ 

ενός συμβουλευτικού εγγράφου με σχετικές προτάσεις. Μετά από σειρά 

παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οριστικοποιήθηκε ένα σύστημα 

μέτρησης του κινδύνου, γνωστό σαν Συνθήκη της Βασιλείας για την 

Κεφαλαιακή Επάρκεια, το οποίο αφού εγκρίθηκε από τις αρχές των χωρών 

των Δέκα, δόθηκε για εφαρμογή στις τράπεζες τον Ιούλιο του 88’. Τελικός 

χρόνος εφαρμογής του συστήματος ορίστηκε 31-12-1992.

Βάση του πρώτου συμφώνου αποτελεί η υποχρέωση των τραπεζών να 

καλύπτουν διαρκώς μια ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 8%. Ο συντελεστής 

αυτός έγινε γνωστός ως Δείκτης Φερεγγυότητας και στοχεύει στην 

προστασία των πιστωτικών ιδρυμάτων από τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό 

κίνδυνο.
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Ο συντελεστής διαμορφώθηκε αρχικά από τον λόγο των Εποπτικών 

Ιδίων Κεφαλαίων της τράπεζας προς τα σταθμισμένα με τον πιστωτικό 

κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού ·

Δείκτης Φερεγγυότητας = Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια/ Πιστωτικός Κίνδυνος

ή
Δείκτης Φερεγγυότητας = Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια/ Σταθμισμένα

Στοιχεία Ενεργητικού

Δείκτης Φερεγγυότητας > 8%

Στην χώρα μας η εφαρμογή του Συμφώνου όσον αφορά στα εποπτικά 

ίδια κεφάλαια εξειδικεύτηκε με την ΠΔΤΕ 2053/92, ενώ τα θέματα 

στάθμισης του ενεργητικού καλύπτονται από την ΠΔΤΕ 2054/18-3Ί992. 

Και οι δύο πράξεις έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με την ΠΔΤΕ 

2524/23-7-2003.

Τον Ιούνιο του 1999 η Επιτροπή λαμΒάνοντας υπόψιν τις ραγδαίως 

μεταβαλλόμενες συνθήκες στον χρηματοοικονομικό χώρο, διατύπωσε και 

εξέδωσε μια νέα πρόταση, η οποία αναφέρεται σε ένα ανανεωμένο πλαίσιο 

κεφαλαιακής επάρκειας, γνωστό ως BASEL II, σκοπός του οποίου είναι η 

αντικατάσταση της Συνθήκης Κεφαλαιακής Επάρκειας του 88’.

Το προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο πλαίσιο Κεφαλαιακής 

Επάρκειας περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

• Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις

• Εποπτεία της Κεφαλαιακής Επάρκειας και των εσωτερικών συστημάτων 

αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων

• Αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού και πειθαρχία μέσω της αγοράς

Μεταξύ των νέων σημαντικών προτάσεων που εμπεριέχει η πρόταση 

είναι και η δυνατότητα ανάπτυξης εσωτερικών συστημάτων αξιολόγησης του 

πιστωτικού κινδύνου (internal rating dased approaches) και η χρήση 

αυτών, μετά από πιστοποίηση από τις εποπτικές αρχές, αντί ισχυόντων 

σήμερα τυποποιημένων κανόνων.
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Το νέο Σύμφωνο Κεφαλαιακής Επάρκειας σχεδιάστηκε με σκοπό την 

βελτίωση του τρόπου με το οποίο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους και στις χρηματοοικονομικές καινοτομίες 

των τελευταίων ετών, όπως για παράδειγμα είναι η τιτλοποίηση 

απαιτήσεων. Παρά το γεγονός πως η χώρα μας δεν αποτελεί μέλος της 

Ομάδας των Δέκα, θα υιοθετήσει την Συνθήκη ταυτόχρονα με όλες τις χώρες 
■ μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τροποποιήσεις του BASEL II αφορούν τον παρονομαστή του 

δείκτη φερεγγυότητας που είδαμε παραπάνω. Βάσει των προτεινόμενων 

όρων, ο Δείκτης Φερεγγυότητας και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις με την 

συμμετοχή και του λειτουργικού κινδύνου θα υπολογίζονται ως ακολούθως^

Δείκτης Φερεγγυότητας= Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια/ Πιστωτικός 

Κίνδυνος+ (12,5* Κίνδυνοι Αγοράς)+Λειτουργικός Κίνδυνος

Δείκτης Φερεγγυότητας > 8%

Η νέα προσέγγιση στοχεύει στην παροχή προς τις τράπεζες 

βελτιωμένους υπολογισμούς των κινδύνων, ώστε να ανταποκρίνονται 

περισσότερο στην πραγματικότητα.

Στην περίπτωση που ο συντελεστής φερεγγυότητας κατέλθει κάτω 

από το 8%, η Τράπεζα της Ελλάδος, μεριμνά ώστε το οικείο πιστωτικό 

ίδρυμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, για να επαναφέρει, το ταχύτερο 

δυνατόν, τον εν λόγω συντελεστή στο ελάχιστο όριο (ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

ΑΡΙΘΜ. 2524/23.7.2003, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

~ ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
■ ’ ________

Στην παρούσα αναφορά ασχοληθήκαμε με χον εσωτερικό έλεγχο των 

τραπεζικών οργανισμών τόσο για τις διαχειριστικές εργασίες όσο και για χον 

τομέα πιστοδοχήσεων. Σαν επίλογο χης συγκεκριμένης αναφοράς επιλέξαμε 

να αναφέρουμε τρόπους βελτίωσης του ελέγχου, διότι πιστεύουμε πως 

δυνατότητες Βελτίωσης πάντα υπάρχουν.

Το πιο σημαντικό πράγμα για έναν ελεγκτή είναι να γνωρίζει τόσο 

τυπικά όσο και πρακτικά ότι είναι ανεξάρτητος. Η ανεξαρτησία αυτή μπορεί 

να επιτευχθεί με την εισαγωγή των καθηκόντων του ελεγκτή στο 

καταστατικό λειτουργίας της τράπεζας, καθώς και της συμμετοχής του 

διευθυντή εσωτερικού ελέγχου στις συναντήσεις λήψεις αποφάσεων της 

Διοίκησης.

Για να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος θα πρέπει ο ελεγκτής να 

είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός, καθώς και να μην Βασίζεται σε 

υποκειμενικές κρίσεις. Για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας θα 

πρέπει να μην έρχονται οι ελεγκτές σε απ’ ευθείας επαφή με τους 

υποψήφιους ελεγχόμενους παρά μόνο στην διάρκεια του ελέγχου. Όταν 

υπάρχουν κοινωνικές και φιλικές σχέσεις, μεγαλώνει ο κίνδυνος για την 

άμβλυνση της αμεροληψίας. Επίσης η διοίκηση να επιβραβεύει τους 

ασυμβίβαστους και να τους παράσχει αμέριστη συμπαράσταση. Δεν θα 

πρέπει να διορίζονται σε εργασίες για τις οποίες οι ίδιοι αισθάνονται 

ανίκανοι να εκφράσουν αντικειμενικές απόψεις, για διάφορους λόγους.

Εξίσου σημαντική για το αποτέλεσμα του ελέγχου αποτελεί η 

επαρκής επαγγελματική κατάρτιση των ελεγκτών. Η συνεχής επιμόρφωση 

και εκπαίδευση σε νέα συστήματα και μεθόδους ελέγχου αποτελεί 

ζητούμενο. Η Διοίκηση θα πρέπει να φροντίζει για την συνεχή 

επαγγελματική εξειδίκευση των ελεγκτών. Επιπλέον ο κάθε ελεγκτής θα 

πρέπει σαν άτομο τόσο να προσαρμόζεται στα πρότυπα συμπεριφοράς των
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ελεγκτών και της επαγγελματικής επιμέλειας. Το ήθος τους, ακόμα και η 
ιδιωτική τους ζωή να αποτελεί πρότυπο.

Ένα ακόμη σημείο που πιστεύουμε πως μπορεί να βελτιωθεί και έτσι 

να υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση του ελεγκτή, είναι η μονότονη ενασχόληση 

του ελεγκτή πάντοτε με τα ίδια θέματα. Η έλλειψη ποικιλίας, η 

τυποποιημένη διαδικασία και ρουτίνα, αποτελούν κίνδυνο για την 

ελεγκτική διαδικασία. Το συνεχές κέντρισμα της επαγγελματικής 

επαγρύπνησης του ελεγκτή αποτελεί η εναλλαγή, η ανανέωση και ο 

εμπλουτισμός της ενασχόλησής του με καινούργια θέματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ 

Α. Ίδια Κεφάλαια

Για τους σκοπούς εφαρμογής χων κανόνων τραπεζικής εποπχείας, χα 

ίδια κεφάλαια χων πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο 

από την ΠΑΤΕ 2053/1992. Με βάση την Πράξη αυτή, μεταξύ των 

παραγόντων που προσδιορίζουν το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων 

αναφέρονταν

1. Οι διορθώσεις αξίας μετοχών, ομολογιών και άλλων τίτλων σταθερής ή 

μεταβλητής απόδοσης, εφόσον οι διορθώσεις αυτές προΒλέπονται και 

γίνονται σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες αποτίμησης που ισχύουν για 

τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Το υπόλοιπο κερδών (ή ζημιών) εις νέο

3. Αποθεματικά από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων του ενεργητικού.

Ήδη από την απαρίθμηση των ανωτέρω προσδιοριστικών στοιχείων 

καθίσταται σαφές ότι η εισαγωγή των ΔΛΠ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 

τον καθορισμό του μεγέθους των ιδίων κεφαλαίων. Επομένως, η εφαρμογή 

των ΔΛΠ θα επιφέρει μεταβολή στην ουσιαστική εφαρμογή μιας σειράς 

διατάξεων που άπτονται της τραπεζικής εποπχείας και για τις οποίες τα ίδια 

κεφάλαια αποτελούν σημείο αναφοράς.

Οι διατάξεις αυτές είναι:

το άρθρο 16 του ν. 2076/1992, που απαγορεύει στα πιστωτικά ιδρύματα 

την κατοχή ειδικής συμμετοχής σε επιχείρηση μεγαλύτερης του 15% 

των ιδίων κεφαλαίων τους.

η απόφαση ΕΤΠΘ 80/15/2000, που ρυθμίζει το ζήτημα της συμμετοχής 

των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του 

χρηματοπιστωτικού τομέα
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χα άρθρα 32"38 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τον συντελεστή 

φερεγγυότητας και τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των ΕΠΕΥ 

και των πιστωτικών ιδρυμάτων

η ΠΑΤΕ 2397/1996 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των 

πιστωτικών ιδρυμάτων

η ΠΑΤΕ 2054/1992 σχετικά με τον συντελεστή φερεγγυότητας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων
η ΠΑΤΕ 2246/1993 σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο των 

μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων

Β. Πράξεις εκτός ισολογισμού

Μία από τις σημαντικότερες διαφορές που θα επιφέρουν τα ΔΛΠ στις 

οικονομικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η εμφάνιση των 

πράξεων και συμβάσεων επί παραγώγων εντός ισολογισμού.

Με το καινούριο αυτό καθεστώς, τίθεται το ζήτημα του χειρισμού των 

διατάξεων εκείνων της τραπεζικής νομοθεσίας, οι οποίες αντιμετωπίζουν 

στο σύνολό τους τα παράγωγα ως στοιχεία εκτός ισολογισμού.

Τέτοιες διατάξεις είναι-

οι διατάξεις της ΠΑΤΕ 2291/1994, που αφορά τα στοιχεία που 

υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα προς την Τράπεζα της Ελλάδας για 

την εποπτεία του κινδύνου από ανοικτές συναλλαγματικές θέσεις, και 

που προβλέπουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν ξεχωριστές 

καταστάσεις για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους από εκτός 

ισολογισμού στοιχεία,

οι διατάξεις της ΠΑΤΕ 2458/2000, που αφορά την υποχρέωση υποβολής 

από τα πιστωτικά ιδρύματα

- μηνιαίας λογιστικής κατάστασης, και που προβλέπουν ότι τα πιστωτικά 

ιδρύματα υποβάλλουν στοιχεία για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

τους από εκτός ισολογισμού στοιχεία, καθώς επίσης και ξεχωριστή 

ανάλυση των εκτός ισολογισμού στοιχείων,
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οι διατάξεις της ΠΔΤΕ 2054/1992, που αφορά χο συντελεστή 

φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, που προβλέπουν ότι ο 

συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων εκφράξει τα 

ίδια κεφάλαια ως ποσοστό επί του συνόλου των εντός και εκτός 

ισολογισμού στοιχείων του ενεργητικού. Στα εκτός ισολογισμού 

στοιχεία κατατάσσονται και οι πράξεις ή συμβάσεις επί παραγώγων 

(συμβάσεις επί επιτοκίων και επί τιμών συναλλάγματος), 

οι διατάξεις της ΠΔΤΕ 2246/1993, που αφορά την εποπτεία και έλεγχο 

των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

που προβλέπουν ότι ως χρηματοδοτικό άνοιγμα ορίζονται τα στοιχεία 

ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία που αναφέρονται στην 

ΠΔΤΕ 2054/1992.

Σημειώνεται πάντως ότι οι ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες έχουν τεθεί 

για σκοπούς εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδας, αποτελούν στην 

ουσία ενσωμάτωση των αντίστοιχων οδηγιών της Ε.Ε., και επομένως 

οποιαδήποτε τυχόν προσαρμογή τους στην υιοθέτηση των IAS θα πρέπει να 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί και σε Κοινοτικό επίπεδο.

Γ. Προβλέψεις

Πέρα από τους ισχύοντες κανόνες που αφορούν το σχηματισμό 

προβλέψεων από τις τράπεζες για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων, αλλά 

και για φορολογικούς σκοπούς, και οι οποίοι ενδεχομένως να μεταβληθούν 

σημαντικά με την εισαγωγή των ΔΛΠ, όπως έχει αναφερθεί στο σχετικό 

κεφάλαιο, η τραπεζική νομοθεσία περιέχει και αυτή διατάξεις που 

ρυθμίζουν το σχηματισμό επαρκών προβλέψεων από τις τράπεζες, για 

σκοπούς εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδας αυτή τη φορά. Έτσι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2442/1999, οι Τράπεζες υποχρεούνται να 

σχηματίζουν προβλέψεις για τις απαιτήσεις που έχουν από πιστοδοτήσεις. 

Οι προβλέψεις αυτές ανέρχονται σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του 

υπολοίπου της κάθε πίστωσης (ληξιπρόθεσμα και άληκτο), το οποίο 

προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνέπειας κατά την εξυπηρέτησή τους.
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Επιπλέον, με Βάση τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2438/98, που αφορά τα 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα πιστωτικά 

ιδρύματα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη πολιτική για την ανάληψη, 

παρακολούθηση και διαχείριση κάθε κινδύνου, καθορίζοντας για τους 

ποσοτικά μετρήσιμους κινδύνους, τα εκάστοτε αποδεκτά όρια ανάληψης 

κινδύνου για κάθε κατηγορία κινδύνου και περαιτέρω κατανομή του ορίου 

αυτού όπου ενδείκνυται (π.χ. κατά πελάτη, κλάδο, νόμισμα, υπηρεσιακή 

μονάδα κλπ.) καθώς και θέσπιση, όπου, χρειάζεται ορίων διακοπής 

ζημιογόνων δραστηριοτήτων (stop loss control).

Όπως αναφέρθηκε, οι ως άνω υποχρεώσεις των Τραπεζών για 

σχηματισμό προβλέψεων για τις απαιτήσεις από πιστοδοτήσεις και 

καθορισμό των αποδεκτών ορίων κινδύνων καθιερώθηκαν στα πλαίσια 

άσκησης εποπτείας και ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδας της 

κεφαλαιακής επάρκειας τους, και είναι ανεξάρτητες από την υποχρέωση 

που θεσπίζεται από το λογιστικό δίκαιο για σχηματισμό προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις, για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων και 

φορολογίας. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα αν η εισαγωγή των ΔΛΠ και των 

κανόνων σχηματισμού προβλέψεων και ετήσιας αποτίμησης των 

χορηγήσεων θα επηρεάσει και τους κανόνες του σχηματισμού προβλέψεων 

και για σκοπούς εποπτείας.

Δ. Ενοποιημένη εποπτεϊα

Η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων ενοποιημένης παρουσίας 

οικονομικών καταστάσεων σε ΔΛΠ και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δε 

συμπίπτει απόλυτα.

Περαιτέρω, το ΠΔ 267/1995 καθορίζει τους όρους άσκησης από την 

Τράπεζα της Ελλάδας ενοποιημένης εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα. 

Παρά το γεγονός ότι το εν λόγω ΠΔ δεν παραπέμπει παρά μόνο σε 

συγκεκριμένα σημεία στους κανόνες ενοποίησης του Κ.Ν. 2190/1920, 

τίθεται το ζήτημα αν η εισαγωγή των ΔΛΠ και των κατά τι διαφορετικών 

κριτηρίων ως προς την υποχρέωση ενοποίησης ενδέχεται να επηρεάσει και
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τους κανόνες η την πρακτική εφαρμογή του ΠΔ 267/1995 και της επέκτασης 

ή συρρίκνωσης της ενοποιημένης εποπτείας που ασκείται από την Τράπεζα 
της Ελλάδας.
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Διάγραμμα 2: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

□ Έλεγχος Εταιριών 
Ομίλου

□ Έλεγχος 
Διευθύνσεων

□ Ανάπτυξης Μεθόδων

□ Σχέσεις με εποπτικές
αρχές

■ Έλεγχος 
Καταστημάτων

□ Ανάλυσης Κινδύνων

■ Πληροφοριακών 
Συστημάτων

□ Ειδικοί Έλεγχοι

■ Έλεγχος 
Διαδικασιών
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ;

Είναι γενικά αποδεκτό πως για να λειτουργήσει η ελεγκτική 

διαδικασία και να είναι αποτελεσματική ως προς τους σκοπούς δημιουργίας 

της, θα πρέπει ο ελεγκτής να δρα ανεξάρτητα, αυτόνομα και χωρίς 

υποδείξεις στο έργο του. Επίσης θα πρέπει να αφήνεται να ολοκληρώνει το 

έργο του έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή ενημέρωση της διοίκησης από 

μέρους του. Όμως είναι σήμερα εντελώς ελεύθερος ο ελεγκτής να εφαρμόσει 

την μεθοδολογία και τους τρόπους ελέγχου που επιθυμεί; Την απάντηση 

αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε παρακάτω.

Κάθε ελεγκτής σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα περνάει μία φάση 

εκπαίδευσης έτσι ώστε να ενημερωθεί και να επιμορφωθεί σε συγκεκριμένες 

πρακτικές και μεθοδολογίες του συγκεκριμένου οργανισμού. Στην διάρκεια 

αυτής της εκπαίδευσης ο επιθεωρητής εκπαιδεύεται να ελέγχει με βάση το 

συγκεκριμένο μοντέλο που η Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων και Επιθεωρήσεως 

έχει αναπτύξει, με Βάση τις γενικότερες αρχές του εσωτερικού και 

πιστωτικού ελέγχου.

Από την φύση του ο εσωτερικός και πιστωτικός έλεγχος, ειδικά όταν 

πρόκειται για τακτικούς ελέγχους, είναι κατασταλτικός και προληπτικός. 

Στόχο έχει να Βοηθήσει τον οργανισμό να τελειοποιεί τα συστήματα 

λειτουργίας, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις όπως 

ατασθαλίες ή προσωπικές εύνοιες που ζημιώνουν την τράπεζα. Γι’ αυτόν τον 

λόγο καμιά διοίκηση δεν θέλει ο ελεγκτής να έρχεται σε σύγκρουση με τις 

επιμέρους ελεγχόμενες μονάδες, αλλά ο ρόλος του να είναι υποβοηθητικός 

και συμβουλευτικός. Έτσι η δύναμη του ελεγκτή είναι να ενημερώσει την 

ελεγχόμενη μονάδα για ότι δεν έγινε σωστά και να διαπραγματευτεί μαζί 

της για την διόρθωση των λαθών και να εισηγηθεϊ ανάλογα προς την 

διοίκηση. Με άλλα λόγια ο ελεγκτής δεν μπορεί όσο και να το επιθυμεί να 

φέρει τα πάνω κάτω σε μια μονάδα παρά μόνο να εκφράσει την άποψή του.

Ο ελεγκτής σε ένα οργανισμό όπως η τράπεζα, αποτελεί υπάλληλό της 

και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι αρνητικό ως προς την
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ανεξαρτησία του. Δηλ. πόσο ανεξάρτητος μπορεί να είνατ κάποτος που 

πρέπετ να κρίνετ την εργοδοσία του, ττς μεθόδους της καν την δτοίκησή της;

Το όττ υπάγεται απ’ ευθείας στο ΔΣ του οργανισμού σαφώς και 

προσδίδει ανεξαρτησία. Δεν έρχεται σε απ’ ευθείας επαφή με τα προβλήματα 

της καθημερινής διαχείρισης των προβλημάτων ούτε με τους ανθρώπους 

που τα διαχειρίζονται. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα της 

ανεπηρέαστης και αντικειμενικής κρίσης. Επίσης όταν υπάρχουν αρκετές 

δικαιοδοσίες και ευθύνες από τον ελεγκτή βάση καταστατικού, τότε ο 

ελεγκτής γνωρίζει μέχρι που μπορεί να κινηθεί και κανείς δεν μπορεί να 

τον ανακόψει προς αυτό. Αντίθετα περιορισμούς στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων του ελεγκτή π.χ. σε αρχεία, εμποδίζει τον ελεγκτή να κάνει 

σωστά την δουλειά του και θα λέγαμε πως περιορίζεται η ανεξαρτησία του.

Όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την υποστήριξη της ανώτερης 

διοίκησης και του συμβουλίου τότε είναι πραγματικά ανεξάρτητοι. Αν η 

Διοίκηση του οργανισμού το επιθυμεί και δεν παραβαίνουν στο έργο τους, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πραγματικά είναι ανεξάρτητοι για την 

πραγματοποίηση της εργασίας τους.


