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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στη  παρακάτω  διπλωματική  εργασία  τέθηκαν  τρείς  στόχοι : 1) Να  παρουσιάσουμε  

σε  θεωρητική  βάση  την  αξιολόγηση και τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων 2) Να  δείξουμε  πως  αυτές οι δύο έννοιες 

αλληλοσυνδέονται ή και αλληλοσυγκρούονται και 3) Μέσω ανάλυσης αριθμοδεικτών 

αξιολόγηση 4 πολυεθνικών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου για μία περίοδο πριν και 

μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. 

Οι οικονομικές μονάδες μοιάζουν με τους ζωντανούς οργανισμούς: Δημιουργούνται, 

αναπτύσσονται, ακμάζουν, παρακμάζουν και πεθαίνουν, μέσα σε ένα αβέβαιο 

περιβάλλον. Η νομοτελειακή πορεία τους, όμως, από την γέννηση προς τον θάνατο είναι 

δυνατό να διαφοροποιηθεί ποιοτικά, μέσω της παράτασης των φάσεων της ανάπτυξης 

και της ακμής. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 

προγραμματίζεται η μελλοντική τους δράση, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα, να 

εκτιμώνται σωστά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι που τις 

απειλούν, παράλληλα δε να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που πηγάζουν από το ευρύτερο 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Είναι αναγκαία, επομένως, η διαρκής και 

συστηματική καταγραφή, παρατήρηση, ταξινόμηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των 

κάθε φορά διαθέσιμων δεδομένων, τα οποία εκφράζονται συνηθέστερα ως πιθανότητες 

κατανομές και σπανιότερα ως μονοσήμαντα μεγέθη. 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε 

οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση 

μεταφράζεται σε αύξηση της περιουσίας- κέρδος, με διαφορετικές όμως προσεγγίσεις 

που περιλαμβάνουν συνήθως, τη μεγιστοποίηση της περιουσίας των ιδιοκτητών της 

επιχείρησης, τη μεγιστοποίηση του κέρδους της, τη μεγιστοποίηση της αμοιβής των 

στελεχών της, ιδιαίτερα στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και στη κοινωνική ευθύνη 

και βάρος. Σήμερα η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή που έχει επικρατήσει, ως 

αποτελεσματικότερη σε μακροπρόθεσμα και σταθερά αποτελέσματα, χωρίς βέβαια 

αυτό να σημαίνει ότι οι άλλοι στόχοι δεν λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό της 

οικονομικής πολιτικής της επιχείρησης. 

Η ανωτέρω προσέγγιση προσδίδει στην επιχείρηση δυναμισμό και μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα, αναγνωρίζοντας ότι όταν υπάρχει σταθερή και σύγχρονη υποδομή, 

μπορεί να υπάρχουν λιγότερα κέρδη, αλλά θα υπάρχουν «πάντα», ενώ και η 

επιχείρηση θα  έχει  αξία. Μην λησμονείται στο σημείο αυτό,  ότι

 υπερδιπλάσιες επιχειρήσεις από τις τότε υπάρχουσες, απέκτησαν τα τελευταία 

χρόνια τα προσόντα να μπουν στο χρηματιστήριο. Επιχειρήσεις που ούτε 

πολυεθνικές, ούτε υποχρεωτικά κάποιου χώρου, αλλά εταιρείες «της διπλανής μας 

πόρτας», που πήραν απόφαση να επιβιώσουν και αναπτυχθούν σε ένα έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Οι οικονομικές βέβαια επιλογές πρέπει να είναι, όπως αναφέρθηκε συνδυασμός των 

ανωτέρω, με προτεραιότητα της μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι η εταιρεία πρέπει να κάνει πάντα επενδύσεις, χωρίς στρατηγικό σχέδιο 

και πρόγραμμα, γιατί τότε θα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Το «πάν μέτρον άριστον» 

αποτελεί στη κυριολεξία χρυσό κανόνα για την επιχειρηματική οικονομική πολιτική. 

1.2 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Η πρόταση για καλή γνώση των χρηματοοικονομικών της επιχείρησης σας, 
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ξενίζει από πρώτη άποψη, γιατί πάντα όλοι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν καλά την 

επιχείρηση τους. Είναι όμως πολύ συχνές οι περιπτώσεις, που δεν μπορούν να 

απαντήσουν σε ερωτήματα της τράπεζας τους ή βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με 

ταμειακό πρόβλημα διαρκείας που δεν έχει προφανή εξήγηση. Επίσης πολλές 

φορές στην πορεία υλοποίησης κάποιας επένδυσης, ξαφνικά λείπουν κεφάλαια και ο 

επιχειρηματίας πρέπει να λάβει αποφάσεις κυριολεκτικά στον «αέρα», με 

αποτελέσματα  εξαιρετικά  δυσάρεστα,  ορισμένες φορές για  την  επιχείρηση,  τους 

εργαζομένους σε αυτήν, τον ίδιο και την οικογένεια του. Αντίστοιχα παρατηρούνται 

παράλογα συντηρητικές επιλογές, για τον φόβο των ανωτέρω, που τελικά απαξιώνουν 

την επιχείρηση. 

Οι οικονομικές αποφάσεις και οι επιχειρηματικές επιλογές, βασίζονται, στις 

μεγάλες και  μεσαίες  εταιρείες, κυρίως στα στοιχεία που προέρχονται από το 

λογιστικό σύστημα. Στις ΜΜΕ στο λογιστικό σύστημα και σε αυτά που γνωρίζει ο 

επιχειρηματίας, ο οποίος ευχαρίστως στις περισσότερες περιπτώσεις θα ήθελε όλα 

αυτά να τα εμπεριέχει μόνο το λογιστικό του σύστημα και τμήμα. Αυτό γιατί μέσα σε 

μια επιχείρηση η λογιστική πληροφόρηση, είναι ένας τρόπος ελέγχου, αξιολόγησης 

και  υποστήριξης του  σχεδιασμού  της  λειτουργίας  της.  Η  λογιστική  είναι  οι 

«αμείλικτοι» αριθμοί και οι καλοί λογιστές μετράνε σωστά έτσι ώστε η 

επιχειρηματική δραστηριότητα να καταγράφεται, να συνοψίζεται και να αναλύεται. 

Το ίδιο και η κατάσταση των ανταγωνιστών μας, του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση 

μας κλπ. Το διάβασμα, η ανάλυση- συζήτηση, οι σκέψεις και οι αποφάσεις αποτελούν 

μία από τις ουσιαστικότερες δουλειές του επιχειρηματία. 

Από το λογιστικό σύστημα, δύο είναι οι βασικές οικονομικές καταστάσεις που 

θα ήθελε και θα έπρεπε να γνωρίζει ο επιχειρηματίας, επίσημες ή ανεπίσημες, για το 

καθορισμό οποιασδήποτε απόφασης με οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτές είναι ο 

ισολογισμός και η κατάσταση αποτελέσματα χρήσεως, οι οποίες υποστηρίζονται όσον 

αφορά  την εκτενέστερη ανάλυση του από τα ισοζύγια. Στο κεφάλαιο αυτό, θα 

παρουσιαστούν οι οικονομικές αυτές καταστάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να 

διαβαστούν από μη οικονομολόγο. 

Παρά το γεγονός ότι η παρουσίαση των καταστάσεων αυτών ποικίλει από επιχείρηση 

σε  επιχείρηση,  τα  βασικά  τους  στοιχεία  και  περιεχόμενα  δεν  αλλάζουν.  Στο 

παράδειγμα του κεφαλαίου αυτού δίνονται σχέδια οικονομικών καταστάσεων, 

εναρμονισμένα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία 

παρουσιάζεται προσέγγιση κάποιας πραγματικής εταιρείας. Βέβαια, με τη σημερινή 
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κατάσταση του φορολογικού συστήματος αλλά και των μέχρι σήμερα πολιτικών 

χορηγήσεων από τις τράπεζες, οι οικονομικές καταστάσεις πολλών εταιρειών είναι 

περισσότερο  προσανατολισμένες  στην  επικοινωνία  με  το  Δημόσιο  παρά  στην 

πραγματική εικόνα της επιχείρησης. Πρέπει να γίνει όμως κατανοητό ότι έτσι η 

επιχείρηση δεν παρακολουθείται και η βιωσιμότητα της επαφίεται στη διαίσθηση 

και τη συγκυρία της αγοράς. Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν το 

ουσιαστικότερο σύνολο δεδομένων, με βάση το οποίο μπορούν να υποστηριχτούν 

οικονομικές αποφάσεις και επιλογές. 

 

1.2.1 Ισολογισμός 
Ο ισολογισμός απεικονίζει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή την οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης. Ο ισολογισμός παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρείας ή με άλλα λόγια το τι ανήκει στην εταιρεία, που ονομάζεται ενεργητικό, 

και τις υποχρεώσεις της εταιρείας καθώς και τη συνολική επένδυση των μετόχων της, 

που ονομάζεται παθητικό. Ο ισολογισμός δίνει τη κατάσταση της εταιρείας μία 

συγκεκριμένη  ημερομηνία,  π.χ.  την  31/12/1999.  Είναι  δηλαδή  μία  τομή  στη 

λειτουργία της, σαν να κόβαμε ένα σωλήνα και εξετάζαμε την επιφάνεια που κόψαμε. 

Σε ένα ταξινομημένο ισολογισμό, όλα τα στοιχεία χωρίζονται και ταξινομούνται σε 

βασικές κατηγορίες ενεργητικού και παθητικού. 

Στο ενεργητικό διακρίνουμε συνήθως πέντε βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τις 

τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Α. Οφειλόμενο Κεφάλαιο, που περιλαμβάνει κεφάλαιο που δεν έχει καταβληθεί, 

μία κατηγορία που δεν χρησιμοποιείται συνήθως. 

 

Β. Έξοδα Εγκατάστασης, που περιλαμβάνει τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης 

εγκατάστασης, τους τόκους δανείων της κατασκευαστικής περιόδου, 

συναλλαγματικές διαφορές των δανείων για να αποκτηθούν τα πάγια της επιχείρησης, 

εφόσον η επιχείρηση έχει δανεισθεί σε συνάλλαγμα καθώς και τα λοιπά έξοδα 

εγκατάστασης. 

 

Γ. Πάγιο Ενεργητικό, που περιλαμβάνει τις ενσώματες, τις συμμετοχές σε άλλες 

εταιρείες και μακροπρόθεσμές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και τις ασώματες 
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ακινητοποιήσεις. Το  πάγιο  ενεργητικό περιγράφει  στην ουσία  την περιουσία  της 

εταιρείας, τη περιουσία της εταιρείας που θα υπάρχει για διάστημα μεγαλύτερο της 

μίας χρήσης, σε πάγιες εγκαταστάσεις (κτίρια, μηχανήματα, έπιπλα κλπ), συμμέτοχές 

σε άλλες επιχειρήσεις και μακροπρόθεσμους τίτλους όπως ομόλογα κλπ και άυλη 

περιουσία που είναι τα δικαιώματα ευρεσιτεχνιών, τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, 

η φήμη που έχει αποκτήσει η εταιρεία. 

 

Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό, που περιλαμβάνει το τι ανήκει στην εταιρεία και θα 

ρευστοποιηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του την επόμενη χρήση. Το κυκλοφορούν 

ενεργητικό περιλαμβάνει τα αποθέματα της εταιρείας σε εμπορεύματα, πρώτες ύλες 

κλπ και προκαταβολές που έχουν δοθεί για αυτά, οι απαιτήσεις της εταιρείας για την 

επόμενη χρήση (επιταγές και γραμμάτια που πρόκειται να εισπραχτούν), άλλα 

χρεόγραφα και βραχυπρόθεσμης διάρκειας τίτλοι και τα διαθέσιμα σε ρευστό της 

εταιρείας. 

 

Ε.   Μεταβατικοί   Λογαριασμοί, που στην ουσία επιτρέπουν την κατάταξη 

μεταβατικών λογαριασμών, δηλαδή λογαριασμών που πρόκειται να τύχουν άλλης 

ταξινόμησης σε επόμενη χρήση. 

Στο παθητικό, διακρίνουμε συνήθως τέσσερις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τις 

τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Α. Τα ίδια κεφάλαια, που κατατάσσονται τα κεφάλαια που έχουν καταβληθεί από 

τους μετόχους, τα αποθεματικά που αποτελούν κεφάλαια από κέρδη που δεν έχουν 

διανεμηθεί για διάφορους λόγους (τακτικό αποθεματικό, έκτακτο, αφορολόγητο για 

επενδύσεις κλπ) καθώς και ποσά από κέρδη ή συνεισφορές των μετόχων, τα οποία 

προορίζονται για να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Β. Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα, στην οποία περιλαμβάνονται προβλέψεις 

εξόδων για αποζημιώσεις προσωπικού ή άλλες παρόμοιας φύσης έξοδα. 

 

Γ. Υποχρεώσεις, στην οποία περιλαμβάνονται οι  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

δηλαδή υποχρεώσεις που θα αποπληρωθούν σε διάρκεια μεγαλύτερη της μιάς 

χρήσεως,  οι  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  (επιταγές  και  γραμμάτια  που  θα 

πληρωθούν στην επόμενη χρήση, κεφάλαια κινήσεως από τράπεζες, οι προκαταβολές 
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που έχουν δώσει οι πελάτες, οι υποχρεώσεις στο Δημόσιο και σε Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς, τα μακροπρόθεσμα δάνεια που θα εξοφληθούν τη περίοδο αυτή), 

υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τα μερίσματα που θα πρέπει να 

πληρωθούν στους μετόχους κλπ. και τέλος. 

 

Δ. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού, που όπως και στο ενεργητικό, στην 

ουσία επιτρέπουν την κατάταξη μεταβατικών λογαριασμών, δηλαδή λογαριασμών 

που πρόκειται να τύχουν άλλης ταξινόμησης σε επόμενη χρήση. 

 

 

1.2.2 Αποτελέσματα Χρήσεως 
Αντίθετα με τον ισολογισμό, η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως μετρά πόσο 

αποδοτική  ήταν  η  λειτουργία  της  επιχείρησης  ανάμεσα  σε  δύο  συγκεκριμένες 

χρονικές στιγμές, δηλαδή ανάμεσα σε δύο ισολογισμούς. Έτσι ενώ ο ισολογισμός 

δείχνει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, τα αποτελέσματα χρήσεως το πώς 

πήγε η εταιρεία μια συγκεκριμένη περίοδο. 

Στα αποτελέσματα χρήσεως κάθε εισόδημα και δαπάνη καταγράφεται χωριστά ως 

τακτικά ή έκτακτα αποτελέσματα της περιόδου που πέρασε. Έτσι προκύπτουν τα κέρδη 

ή ζημίες της περιόδου που πέρασε. 

Την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων ακολουθεί η κατάσταση 

διανομής κερδών, στην οποία φαίνεται πώς διανέμονται τα κέρδη της επιχείρησης. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

2.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(TOOLS AND TECHNIQUES OF FINANCIAL ACCOUNTING) 
 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων έχει ως αντικείμενο 

τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές σε 

δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και των τάσεων αυτών διαχρονικά. 

Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τρεις διαδικασίες. Η πρώτη αναφέρεται στην 

επιλογή και στον υπολογισμό ορισμένων σχέσεων μεταξύ των αναφερόμενων στις 

λογιστικές καταστάσεις στοιχείων, ανάλογα με την επιδιωκόμενη απόφαση. Η δεύτερη 

συνίσταται στην κατάταξη των δεδομένων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο 

υπολογισμός των μεταξύ των σημαντικών σχέσεων και η τρίτη περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση, μελέτη και ερμηνεία των παραπάνω σχέσεων. 

Οι παραπάνω διαδικασίες αναλύσεως κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 

■ Στις συγκρίσεις και μετρήσεις με βάση τα οικονομικά στοιχεία των λογιστικών 

καταστάσεων δύο ή περισσοτέρων χρήσεων. 

■ Στις συγκρίσεις και μετρήσεις με βάση τα οικονομικά στοιχεία των λογιστικών 

καταστάσεων μιας χρήσεως. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει συγκριτικές καταστάσεις, αριθμοδείκτες, την 

τάση των οικονομικών στοιχείων και των αριθμοδεικτών διαχρονικά ως και αναλύσεις 

των διαφόρων μεταβολών της οικονομικής καταστάσεως μιας επιχείρησης. Η δεύτερη 

κατηγορία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των σχέσεων των στοιχείων ενός 

ισολογισμού και της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Για την χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων συνήθως 

απαιτείται η διενέργεια και των δύο κατηγοριών αναλύσεως που προαναφέρθηκαν. 

Γενικά, όλες οι αναλύσεις περιλαμβάνουν συγκρίσεις μεταξύ του τι πράγματι συμβαίνει 

με του τι θα έπρεπε να συμβαίνει, λαμβάνοντας ως μέτρο σύγκρισης κάποιο 

αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος. Πρότυπο μέγεθος είναι αυτό που θα έπρεπε να 

υπάρχει κάτω από τις επικρατούσες τη στιγμή της αναλύσεως συνθήκες. Επιπλέον, 

προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της αναλύσεως πρέπει να γίνονται 

συγκρίσεις και με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου ή με τους μέσους όρους του 

κλάδου όπου ανήκει η συγκεκριμένη επιχείρηση. 
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2.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η τρέχουσα και μελλοντική χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τα 

τρέχοντα και μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματά της, οι δυνατότητες ανάπτυξής της 

και γενικότερα η ανταγωνιστικότητά της, είναι πληροφόρηση που ενδιαφέρει ένα 

πλήθος ατόμων, που οι αποφάσεις τους επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την επιχείρηση. 

Η διοίκηση μιας επιχείρησης προσπαθεί να διατηρήσει την κατάλληλη ισορροπία 

μεταξύ των ακόλουθων αποφασιστικής σημασίας πλευρών της επιχείρησης: 

ρευστότητα, αποδοτικότητα, σταθερότητα και δυνατότητα ανάπτυξης. 

α) Ρευστότητα (Liquidity). Γίνεται αποδεκτό ότι μία επιχείρηση έχει ρευστότητα όταν 

είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της καθώς αυτές γίνονται 

ληξιπρόθεσμες. Η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται με το σκοπό, 

όσον αφορά την πλευρά αυτή, να προσδιοριστεί εάν η επιχείρηση κάτω από τις 

παρούσες συνθήκες έχει ρευστότητα και εάν μπορεί να διατηρήσει τη ρευστότητά της 

σε μια περίοδο αντίξοων οικονομικών συνθηκών. Η ανάλυση, προκειμένου οι εκτός της 

επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις να σχηματίζουν σαφή εικόνα για τις επιμέρους 

πτυχές της ρευστότητας, περιλαμβάνει μελέτη της σχέσης μεταξύ κυκλοφοριακών 

περιουσιακών στοιχείων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, του μεγέθους και της 

φύσης των συμφερόντων των πιστωτών και των μετόχων στην επιχείρηση, της 

προστασίας που παρέχεται προς τους πιστωτές και τους μετόχους και του ύψους και 

τάσεων των κερδών. 

β) Σταθερότητα (Stability). Η σταθερότητα μετράται από την ικανότητα της 

επιχείρησης να πραγματοποιεί τις πληρωμές για τόκους και χρεολύσια πάνω στο 

υφιστάμενο ύψος δανείων και τις πληρωμές που αντιστοιχούν στην κανονική διανομή 

μερισμάτων στους μετόχους της. Η διαμόρφωση γνώμης σχετικά με το βαθμό 

σταθερότητας της επιχείρησης απαιτεί τη μελέτη στοιχείων που αναφέρονται στις 

εργασίες και στη χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης. Για να πούμε ότι η 

επιχείρηση παρουσιάζει σταθερότητα θα πρέπει π.χ. να υπάρχει μια κανονική ζήτηση 

για τα αγαθά που παράγονται, την ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την 

επιχείρηση, ενώ το μικτό περιθώριο πωλήσεων (μικτά κέρδη) θα πρέπει να είναι 

ικανοποιητικό, ώστε να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα, τους τόκους και τα μερίσματα. 

Επίσης θα πρέπει η κυκλοφοριακή ταχύτητα των περιουσιακών στοιχείων να είναι 
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ικανοποιητική και συγχρόνως όλοι οι οικονομικοί πόροι της επιχείρησης να 

απασχολούνται αποτελεσματικά. 

γ) Αποδοτικότητα (Profitability). Κατά την επικρατούσα άποψη αποδοτικότητα είναι 

η σχέση που υπάρχει μεταξύ του κέρδους που πραγματοποιεί η επιχείρηση στη 

συγκεκριμένη λογιστική χρήση και του κεφαλαίου που χρησιμοποιεί για την 

πραγματοποίησή του. Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αποδοτικότητα 

θα μπορούσε να μετρηθεί από την ικανότητα της επιχείρησης να διατηρήσει τη διανομή 

ενός ικανοποιητικού επιπέδου μερίσματος με ταυτόχρονη συνεχή αύξηση των 

συμφερόντων των μετόχων στην επιχείρηση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φύση και το 

ύψος των κερδών, καθώς επίσης η κανονικότητα και η τάση τους αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα. 

δ) Η δυνατότητα ανάπτυξης. Η δυνατότητα ανάπτυξης της επιχείρησης μετράται με 

την επέκταση και ανάπτυξη σε νέες αγορές, το ποσοστό ανάπτυξης στις υπάρχουσες 

αγορές, το ποσοστό αύξησης στα κέρδη ανά μετοχή και το ύψος των δαπανών για 

έρευνα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η πλευρά της επιχείρησης μαζί με τη πλευρά της 

αποδοτικότητας, άμεσα επηρεάζει τη μελλοντική εισροή διαθεσίμων στην επιχείρηση 

που απορρέουν είτε από τα αυξημένα κέρδη είτε από την υπεραξία των περιουσιακών 

στοιχείων και της τιμής των μετοχών είτε και από τα δύο. 

Η σχέση ενός στοιχείου μιας χρηματοοικονομικής κατάστασης προς ένα άλλο 

στοιχείο της ίδιας ή άλλης χρηματοοικονομικής κατάστασης εκφρασμένη σε απλή 

μορφή είναι γνωστή ως δείκτης ή αριθμοδείκτης (financial ratio). Η μαθηματική αυτή 

συσχέτιση, παρέχει σημαντική πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι αριθμοδείκτες γενικά ομαδοποιούνται σύμφωνα με 

τις οικονομικές όψεις των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε αριθμοδείκτες 

ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, κυκλοφοριακής ταχύτητας και αποδοτικότητας. 

Η πληροφόρηση που παρέχει η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 

το αποτέλεσμα της μελέτης, αξιολόγησης και ερμηνείας των σχέσεων και τάσεων 

μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών δεδομένων. Οι αριθμοδείκτες είναι η 

τεχνική που εξυπηρετεί περισσότερο στην μελέτη χρηματοοικονομικών δεδομένων και 

η πληροφόρηση που παρέχει η τεχνική αυτή έχει ενσωματωθεί στα υποδείγματα 

αποφάσεων που εξετάζονται στα πλαίσια της νέας προσέγγισης ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΜΒΑ 

 

 

15 

2.3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
 

Η ερμηνεία των αριθμοδεικτών είναι η πιο δύσκολη πλευρά της ανάλυσης 

αριθμοδεικτών. Και αυτό γιατί οι αλληλεξαρτήσεις των επιχειρησιακών μεταβλητών και 

οι παράγοντες που τις επηρεάζουν έχουν πολλές όψεις και είναι πολύ πολύπλοκες. Ο 

αναλυτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι αριθμοδείκτες επηρεάζονται εκτός από τις 

εσωτερικές συνθήκες που επικρατούν στην επιχείρηση, και από άλλους παράγοντες, 

όπως γενικές οικονομικές  συνθήκες,   κατάσταση  του  κλάδου  στον  οποίο  ανήκει η 

επιχείρηση, πολιτικές της διοίκησης της επιχείρησης, καθώς επίσης και αρχές 

λογιστικής που εφαρμόζει η επιχείρηση. 

Η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων προϋποθέτει απαραίτητα την κατανόηση της θέσης ότι τρεις είναι οι 

βασικοί σκοποί της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων, ανεξάρτητα 

από το συγκεκριμένο υπεύθυνο λήψης αποφάσεων. Οι βασικοί αυτοί σκοποί είναι οι 

ακόλουθοι: 

1) Μέτρηση της προηγούμενης επίδοσης της επιχείρησης (measurement of past 

performance of the business) 

2) Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης (measurement of the present 

condition of the business) 

3) Πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης (prediction of the future 

potentials of the business). 

Η ανάλυση δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ένα σύστημα 

πληροφόρησης που αντλεί τα δεδομένα του από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και άλλες πηγές, δημιουργεί την πληροφόρηση με τη μελέτη, αξιολόγηση 

και ερμηνεία των σχέσεων και τάσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών 

δεδομένων που γίνεται με ποσοτικά και ποιοτικά μέσα και παρέχει την πληροφόρηση 

που αναφέρεται σε προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση κι επίδοση της 

επιχείρησης στους εκτός της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις. 

Παρά  τα πλεονεκτήματά τους, οι αριθμοδείκτες πρέπει να χρησιμοποιούνται  με 

προσοχή και επιφύλαξη,  γιατί είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε παραπλανητικά 

συμπεράσματα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθούν από τον αναλυτή τα παρακάτω 

σημεία: 

❖ Τα συσχετιζόμενα ποσά πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και 

αντικειμενικά. 
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❖ Ο αριθμοδείκτης πρέπει να δίνει λογική και αληθοφανή σχέση. Υπερβολικά 

υψηλή ή χαμηλοί δείκτες μπορεί να προκύπτουν από πολύ μικρά ποσά στους 

όρους των δεικτών. Η περίπτωση αυτή πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί, όταν οι 

δείκτες υπολογίζονται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

❖ Αν και στην ανάλυση ισολογισμών οι αριθμοδείκτες αποτελούν το 

σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια του αναλυτή, ο τρόπος χρησιμοποιήσεώς 

τους, μπορεί να υποβαθμίσει τη σημασία της. Έτσι οι δείκτες από μόνοι τους 

μικρή πληροφόρηση προσφέρουν αν δεν συσχετισθούν: 

 

o  Με δείκτες προηγούμενων ετών της ίδιας επιχείρησης 

o  Με δείκτες πρότυπους ή προϋπολογιστικούς 

o  Με δείκτες αντιπροσωπευτικών εταιριών του κλάδου. 

 

2.4 Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
 

Ο υπολογισμός αυτός καθεαυτός, της τιμής ενός αριθμοδείκτη, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι είναι χωρίς σημασία. Ο υπολογισμός της τιμής του αριθμοδείκτη αποκτά 

σημασία στα πλαίσια του προσδιορισμού της χρηματοοικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης, όταν μετά τον υπολογισμό ακολουθήσει σύγκρισή του με κάποιο πρότυπο 

(standard). Και αυτό διότι ένας αριθμός, όπως ο αριθμοδείκτης σε κάποια χρονική 

περίοδο έχει μικρή ή και καθόλου αξία. Οι αριθμοί θα πρέπει να σχετίζονται με άλλα 

αριθμητικά δεδομένα (άλλους αριθμοδείκτες), και η σύγκριση θα πρέπει να παίρνει τη 

μορφή της διαχρονικής ανάλυσης. Ένα λοιπόν πρότυπο σύγκρισης αποτελεί η τιμή του 

ίδιου αριθμοδείκτη της προηγούμενης ή των προηγούμενων λογιστικών χρήσεων. 

Το σύνολο των αριθμοδεικτών που μπορεί να υπολογιστεί ταξινομείται στις 

ακόλουθες δύο κατηγορίες: 

1) Ανάλογα με τη πηγή προέλευσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων οι 

αριθμοδείκτες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α. Αριθμοδείκτες ισολογισμού 

β. Αριθμοδείκτες κατάστασης εισοδήματος 

γ. Αριθμοδείκτες κατάστασης μεταβολών χρηματοοικονομικής θέσης δ. Μικτοί 

αριθμοδείκτες 
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Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει αριθμοδείκτες, των οποίων ο αριθμητής και ο 

παρονομαστής χρησιμοποιούν μεγέθη από διάφορες πηγές, όπως ο αριθμοδείκτης του 

ποσοστού απόδοσης επί του συνολικού κεφαλαίου. 

2) Ανάλογα με τις διάφορες οικονομικές πτυχές της δραστηριότητας της επιχείρησης οι 

αριθμοδείκτες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios), που μετρούν την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της κατά το 

χρόνο λήξης τους. 

β. Αριθμοδείκτες Δανειακής επιβάρυνσης (Leverage ratios), που μετρούν το 

βαθμό στον οποίο η χρηματοδότηση της επιχείρησης έχει γίνει με δανεισμό. 

γ. Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής ταχύτητας (Activity ratios), που μετρούν το 

βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που 

απασχολούνται από την επιχείρηση. 

δ. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitability ratios), που μετρούν τη συνολική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, όπως αυτή εμφανίζεται από τα ποσοστά 

απόδοσης που πραγματοποιήθηκαν επί των πωλήσεων και επί της επένδυσης που 

πραγματοποιήθηκε. 

Η δεύτερη ομαδοποίηση είναι αυτή που αναλύεται με μεγάλη λεπτομέρεια γιατί 

αυτή είναι η ομαδοποίηση που γίνεται γενικά αποδεκτή τόσο στη χρηματοοικονομική 

λογιστική όσο και στη χρηματοοικονομική διοίκησης των επιχειρήσεων. 

 

2.5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (LIQUIDITY RATIOS) 
 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της 

βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης όσο και της ικανότητάς της να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής αναλύσεως είναι ο προσδιορισμός 

της ικανότητας μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 

Αυτό απαιτεί την ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 

καθημερινής μετατροπής των αποθεμάτων της σε πωλήσεις, των πωλήσεων σε 

απαιτήσεις και των απαιτήσεων σε μετρητά. Η ύπαρξη ρευστότητας σε μια επιχείρηση 

έχει επίδραση στα κέρδη της, διότι αν τα κυκλοφοριακά της στοιχεία δεν μετατρέπονται 
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εύκολα σε μετρητά ή αν δεν υπάρχουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα, τότε η επιχείρηση δεν 

θα είναι σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. 

Έτσι, η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυσφήμισή 

της, τη μείωση της εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων με αυτή και πιθανώς την 

κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις φροντίζουν να 

διατηρούν πλεόνασμα κυκλοφοριακών στοιχείων ανάλογο προς τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις τους, ώστε να μπορούν να τις εξοφλούν κανονικά. Η τοποθέτηση 

κεφαλαίων σε κυκλοφοριακά στοιχεία δεν αποτελεί κατά κανόνα παραγωγική επένδυση 

και ως εκ τούτου η διατήρηση υπερβολικά υψηλών κυκλοφοριακών στοιχείων ενδέχεται 

να μειώσει την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης. Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορεί 

όμως να οδηγήσει και η ανεπάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων, διότι η αδυναμία 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καταλήγει σε οικονομικό κλονισμό με καταστρεπτικές 

συνέπειες για την επιχείρηση. Πάντως, για κάθε επιχείρηση υπάρχει ένα άριστο ύψος 

κυκλοφοριακών στοιχείων και τρεχουσών υποχρεώσεων. 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αναφέρονται στο μέγεθος και στις σχέσεις των 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας επιχείρησης, τα 

οποία αποτελούν τις πηγές καλύψεως αυτών των υποχρεώσεων. Η οικονομική 

κατάσταση μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί καλή μόνο αν αυτή έχει επαρκή 

ρευστότητα. Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών ρευστότητας αποτελεί πολύτιμη 

βοήθεια για τη διοίκησή της, γιατί της επιτρέπει να ελέγξει κατά ποιο τρόπο 

απασχολούνται μέσα στην επιχείρηση τα κεφάλαια κινήσεώς της. Έτσι, είναι δυνατό να 

δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα της επιχείρησης 

να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Πέρα απ' αυτό ελέγχεται αν και κατά 

πόσο γίνεται η κατάλληλη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων κινήσεως της επιχείρησης, αν 

τα κεφάλαια αυτά είναι επαρκή σε σύγκριση με τις εργασίες της ή αν υπολείπονται από 

τα κανονικά, οπότε υπάρχει πρόβλημα ρευστών. Τέλος, η παρακολούθηση των 

αριθμοδεικτών ρευστότητας, διαχρονικά, παρέχει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει βελτίωση ή όχι της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. 

Σε γενικές γραμμές, για να θεωρηθεί ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε καλή 

οικονομική κατάσταση από όψεως κεφαλαίων κινήσεως θα πρέπει να πληροί τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

❖ Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις των βραχυχρόνιων 

δανειστών της και να είναι σε θέση να εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της. 
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❖ Να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις εργασίες της και να μπορεί να 

εκμεταλλεύεται τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες. 

❖ Να μπορεί να ανταποκρίνεται στην εξόφληση των απαιτητών τόκων και 

μερισμάτων των μετόχων της. 

Αυτοί που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι οι εξής: 

 

1. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας ή κεφαλαίου κινήσεως (Current ratio): 

Ο δείκτης αυτός είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος. Δεν δείχνει μόνο το μέτρο της 

ρευστότητας μιας επιχείρησης, αλλά και το περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η 

διοίκησή της για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη 

στη ροή των κεφαλαίων κινήσεως. Αν η ροή των κεφαλαίων στην επιχείρηση είναι 

ομαλή και συνεχής και υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των εισερχομένων 

κεφαλαίων και των εξοφλούμενων υποχρεώσεων, τότε η επιχείρηση δεν χρειάζεται να 

διατηρεί υψηλό περιθώριο ασφαλείας σε κεφάλαια κίνησης. 

 

2. Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (Acid test ratio): 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας επινοήθηκε για να περιλάβει όλα εκείνα τα 

στοιχεία τα οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα 

τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τα οποία δεν μετατρέπονται εύκολα σε 

μετρητά. 

Μας δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης 

καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Ένας αριθμοδείκτης μικρότερος της 

μονάδας δείχνει ότι τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης είναι 

ανεπαρκή για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα η 

επιχείρηση να εξαρτάται από τις 

μελλοντικές της πωλήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα. 

Απεικονίζεται ως εξής: 

Αριθμοδείκτης ειδικής     = Διαθέσιμα+απαιτήσεις 

ρευστότητας Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 

3. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Cash ratio): 

Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης για την 

εξόφληση των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της με τα μετρητά που 
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διαθέτει. Ο αριθμός αυτός δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Εκφράζεται από τη σχέση: 

 

Αριθμοδείκτης ταμειακής   =        Διαθέσιμο ενεργητικό 

ρευστότητας =   Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

4. Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος (Defensive interval ratio): 

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι καλύτερος δείκτης του βαθμού ρευστότητας 

είναι ο αριθμοδείκτης του αμυντικού χρονικού διαστήματος, ο οποίος αποτελεί ένα 

πολύ συντηρητικό μέτρο του βαθμού ικανότητας μιας επιχείρησης να καταβάλει τις 

λειτουργικές της δαπάνες από τα αμυντικά της στοιχεία χωρίς να βασίζεται στα 

λειτουργικά της έσοδα. Ο αριθμοδείκτης αυτός βασίζεται στα αμέσως ρευστοποιήσιμα 

στοιχεία μιας επιχείρησης που αποτελούν ανά πάσα στιγμή τη βασική πηγή ρευστών για 

την ικανοποίηση των τρεχουσών και προβλεπόμενων ημερήσιων αναγκών σε μετρητά. 

 

. r, , , Διαθέσιμα + απαιτήσεις 

Αριθμοδεικτης αμυντικού
 

=                  Προβλεπόμενες ημερήσιες 

χρονικού διαστήματος 

λειτουργικές δαπάνες 

 

2.6  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY RATIOS) 
 

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι που μπορούν να μετρήσουν την παραγωγικότητα και 

τον βαθμό χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Γενικά, όσο 

πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των στοιχείων μιας επιχείρησης τόσο αυτό 

αποβαίνει προς όφελός της. Η χρησιμοποίηση ορισμένων αριθμοδεικτών 

δραστηριότητας βοηθά να προσδιορίσουμε το βαθμό μετατροπής ορισμένων 

περιουσιακών στοιχείων (όπως αποθέματα και απαιτήσεις) σε ρευστά. 

 

Είναι απαραίτητο, παράλληλα με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, να 

προσδιορίζονται και οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας, οι οποίοι είναι οι εξής: 
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1. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables turnover ratio): 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά 

μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της 

επιχείρησης. 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας     = Καθαρές πωλήσεις 

εισπράξεως απαιτήσεων Μέσος όρος απαιτήσεων 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων τόσο μικρότερος είναι 

ο χρόνος παραμονής αυτών στην επιχείρηση. Ο υπολογισμός αυτού του αριθμοδείκτη 

αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να διαπιστωθεί εάν οι απαιτήσεις μιας επιχείρησης 

είναι πολύ μεγάλες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κυκλοφοριακά της στοιχεία. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την εύρεση του αριθμού των ημερών που οι απαιτήσεις παραμένουν 

στα βιβλία της επιχείρησης μέχρις ότου εισπραχθούν. Ο χρόνος εισπράξεως των 

απαιτήσεων επηρεάζεται από τους όρους χορηγήσεως των πιστώσεων στους πελάτες. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων τόσο μικρότερος είναι ο 

χρόνος δέσμευσης των κεφαλαίων και τόσο καλύτερη η θέση της επιχείρησης από 

απόψεως χορηγουμένων πιστώσεων. Η μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην 

επιχείρηση, μέχρις ότου εισπραχθούν, υπολογίζεται και από την παρακάτω σχέση: 

 

Μέση διάρκεια παραμονής 
Μέσο

 
ύψος

 
απαιτήσεων 

των απαιτήσεων στην = 365χ  --------------------------------  

επιχείρηση
 Καθαρές πωλήσεις 

 

2. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων (Trade creditors to purchases ratio): 

Αν συγκρίνουμε την ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων με την ταχύτητα 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και η πρώτη είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη, τότε 

αυτό σημαίνει, ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης εξοφλούνται με βραδύτερο ρυθμό 

από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις της. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση δεν χρειάζεται να 

διατηρεί μεγάλα ποσά σε κυκλοφοριακά στοιχεία, δεδομένου ότι γίνεται μια κάποια 

χρηματοδότηση αυτής από τους πιστωτές της. 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας  ______________________ Αγορές __________ .. 
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βραχυπρόθεσμων =        Μέσο ύψος βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων υποχρεώσεων 

 

3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories 

turnover ratio): 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης 

σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης, τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση. 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας      = Κόστος πωληθέντων 

κυκλοφορίας αποθεμάτων Μέσο απόθεμα προϊόντων 

 

4. Αριθμοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κινήσεως (Net Working capital 

turnover ratio): 

Προκειμένου να ελεγχθεί η επαρκής ή όχι χρησιμοποίηση των κεφαλαίων κίνησης 

προσδιορίζεται ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κεφαλαίων κίνησης. Ο δείκτης αυτός δείχνει 

ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που επιτεύχθηκε από κάθε μονάδα καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης και αν η επιχείρηση διατηρεί μεγάλα κεφάλαια κίνησης σε σχέση με 

τις πωλήσεις της. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης μπορεί να παρέχει ένδειξη ανεπάρκειας 

κεφαλαίων κίνησης και χαμηλή ταχύτητα ανανέωσης των αποθεμάτων ή της ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων. 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας Καθαρές πωλήσεις 

κυκλοφορίας καθαρού =        Καθαρό κεφάλαιο κίνησης 

κεφαλαίου κίνησης 

 

5. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Asset turnover ratio): 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησής του σε σχέση με τις πωλήσεις 

της επιχείρησης. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία 

προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Αντίθετα, ένας χαμηλός 

αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού αποτελεί ένδειξη όχι εντατικής 

χρησιμοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, οπότε θα πρέπει ή να αυξήσει το 

βαθμό χρησιμοποίησης αυτών ή να προβεί σε ρευστοποίηση μέρους των περιουσιακών 
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της στοιχείων. Με άλλα λόγια, ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει αν υπάρχει ή όχι 

υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων που 

πραγματοποιεί. 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας = Καθαρές πωλήσεις κυκλοφορίας 

ενεργητικού     =      Σύνολο ενεργητικού 

 

6. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (Fixed asset turnover ratio): 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Επίσης, παρέχει ένδειξη του 

αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης αυτός, τόσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας      = Καθαρές πωλήσεις 

κυκλοφορίας παγίων Καθαρό πάγιο ενεργητικό 

 

7. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owner's 

equity turnover ratio): 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει το βαθμό 

χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

Εν ολίγοις, δείχνει τις πωλήσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση με κάθε μονάδα 

ιδίων κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη είναι η 

θέση της επιχείρησης διότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος 

ιδίων κεφαλαίων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένα κέρδη. 

 

Αριθμοδείκτης ταχύτητας        = Καθαρές πωλήσεις 

κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων     =      Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

2.7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (PROFITABILITY 

RATIOS) 
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Με αυτούς μετράται η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, η δυναμικότητα των 

κερδών της και η ικανότητα της διοίκησής της. Με άλλα λόγια οι αριθμοδείκτες 

αποδοτικότητας μετρούν το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας μιας επιχείρησης σε δεδομένη 

χρονική περίοδο. Η σχέση μεταξύ κερδών και απασχολούμενων κεφαλαίων είναι ένας 

από τους πλέον χρησιμοποιούμενους δείκτες μέτρησης της απόδοσης μιας επιχείρησης, 

την οποία μπορούμε να συγκρίνουμε με την απόδοση άλλων εναλλακτικών μορφών 

επενδύσεων, καθώς και με την απόδοση άλλων επιχειρήσεων, ανταγωνιστικών ή όχι. Οι 

αριθμοδείκτες αποδοτικότητας δείχνουν πόσο αποτελεσματικά λειτούργησε η 

επιχείρηση κατά τη διάρκεια μίας ή και περισσότερων χρήσεων και απαντούν σε 

ερωτήματα σχετικά με το αν τα κέρδη της ήταν ικανοποιητικά, ποια ήταν η απόδοση 

των κεφαλαίων της, ποια ήταν η απόδοση από τις κύριες δραστηριότητές της κ.λπ. Οι 

κυριότεροι αριθμοδείκτες μέτρησης της αποδοτικότητας είναι οι εξής: 

 

1. Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους (Gross profit margin): 

Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να έχει ένα αρκετά υψηλό 

ποσοστό μικτού κέρδους, που να της επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα 

έξοδά της και συγχρόνως να της αφήνει ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε σχέση με 

τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη , από απόψεως κερδών, είναι η θέση της 

επιχείρησης, γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία αύξηση του κόστους των 

πωλούμενων προϊόντων της. 

 

Αριθμοδείκτης μικτού =    100x Μικτά κέρδη εκμ/λλεύσεως 

περιθωρίου ή μικτού κέρδους Καθαρές πωλήσεις χρήσης 

 

2. Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους (Net profit margin): 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους 

που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή δείχνει το κέρδος από τις 

λειτουργικές της δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το 

ποσοστό κέρδους, που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές 

πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. 
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Αριθμοδείκτης καθαρού        =    100x    Καθαρά κέρδη εκμ/σεως 

περιθωρίου ή καθαρού κέρδους   = Καθαρές πωλήσεις 

 

3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων (Return to total 

capital employed): 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα από 

τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της. Επίσης δείχνει την ικανότητά της για 

πραγματοποίηση κερδών και το βαθμό επιτυχίας της διοίκησης στη χρησιμοποίηση των 

ιδίων και των ξένων κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, ο αριθμοδείκτης αυτός μετράει την 

κερδοφόρα δυναμικότητα του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση 

κεφαλαίων και μπορεί να υπολογιστεί είτε για το σύνολο μιας επιχείρησης είτε για 

τμήματα αυτής. 

 

Αποδοτικότητα Καθαρά Χρηματοοικονομικά 

απασχολουμένων       =    100x    κέρδη εκμεταλ. + "    έξοδα ______________ ._ 

κεφαλαίων Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 

 

 

4. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on total assets): 

Μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, καθώς 

και των επί μέρους τμημάτων αυτής και αποτελεί ένα είδος αξιολογήσεως και ελέγχου 

της διοίκησής της. 

 

Καθαρά κέρδη Χρηματοοικ/κά 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας^   =  100x    εκμετ/σεως    + έξοδαΕνεργητικού        

Σύνολο ενεργητικού 

 

5. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return of net worth): 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι ένας ακόμα σπουδαίος 

δείκτης που απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει 

ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού 

αποτελέσματος. 
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Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων 
= 100x 

Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης 

Σύνολο ενεργητικού 

 

6Αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως (Financial leverage ratio): 

Όταν η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από το κόστος 

των δανειακών της κεφαλαίων, τότε η προσφυγή της επιχείρησης στο δανεισμό είναι 

επωφελής γι' αυτή. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η αποδοτικότητα των συνολικών 

κεφαλαίων της επιχείρησης είναι μικρότερη από το κόστος των δανειακών της 

κεφαλαίων. Στην περίπτωση που ο δείκτης αυτός είναι μεγαλύτερος της μονάδας τότε η 

επίδραση από τη χρήση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι θετική 

και επωφελής γι' αυτή. Όταν αυτός ισούται με τη μονάδα, τότε η επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της είναι μηδενική και δεν υπάρχει οικονομική ωφέλεια για την 

επιχείρηση. Τέλος, όταν ο αριθμοδείκτης αυτός είναι μικρότερος της μονάδας, τότε η 

επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική και η 

επιχείρηση δανείζεται σε επαχθείς όρους. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις 

υπερδανεισμού, που η περαιτέρω προσφυγή στο δανεισμό είναι επιζήμια για την 

επιχείρηση. 

Αριθμοδείκτης                  Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

οικονομικής=    

Αποδοτικότητα συνολ. απασχολουμ. κεφαλαίων 

μοχλεύσεως) 

 

2.8 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (FINANCIAL STRUCTURE AND VIABILITY 

RATIOS 
 Μέχρι τώρα εξετάστηκε η επιχείρηση από τη σκοπιά των βραχυχρόνιων 

δυνατοτήτων της, δηλαδή το ενδιαφέρον μας ήταν περισσότερο για τη διαπίστωση της 

ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στην εξόφληση των τρεχουσών υποχρεώσεών της, 

όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Η διαδικασία όμως εκτίμησης της μακροχρόνιας 

οικονομικής κατάστασης διαφέρει σημαντικά από την εκτίμηση της βραχυχρόνιας. 

Αυτό γιατί, στην ανάλυση της βραχυχρόνιας κατάστασης τα χρονικά όρια είναι μικρά 

και, ως εκ τούτου, είναι δυνατή η πρόβλεψη των στοιχείων εκείνων που την 

προσδιορίζουν, ενώ δε συμβαίνει το ίδιο για μια μακρά χρονική περίοδο. 
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Η πολιτική που ακολουθεί κάθε επιχείρηση ως προς τη διάρθρωση των κεφαλαίων 

της έχει ως σκοπό την ισορροπία μεταξύ του αναλαμβανόμενου κινδύνου από την 

άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προσδοκώμενης απ' αυτήν 

απόδοσης. Η χρήση μεγαλύτερου ποσοστού δανειακών κεφαλαίων αυξάνει τον κίνδυνο 

ως προς τη μελλοντική πορεία των κερδών της επιχείρησης, αλλά υποδηλώνει και 

αυξημένη προσδοκώμενη απόδοση. Η άριστη διάρθρωση κεφαλαίων για μια επιχείρηση 

είναι εκείνη που κατορθώνει να επιφέρει ισορροπία μεταξύ του αναλαμβανόμενου 

κινδύνου και της απόδοσης της επιχείρησης και η οποία μεγιστοποιεί την τιμή των 

μετοχών αυτής στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το κόστος των κεφαλαίων 

της. Εφόσον η μεγιστοποίηση της τιμής των μετοχών μιας επιχείρησης και η 

ελαχιστοποίηση του κόστους των κεφαλαίων αυτής ταυτίζονται χρονικά, το πρόβλημα 

εύρεσης της άριστης διάρθρωσης κεφαλαίων είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης της αξίας 

της ή ελαχιστοποίησης του κόστους των κεφαλαίων 

της. 

Για την ανάλυση και μελέτη της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης μιας 

επιχείρησης χρησιμοποιούνται, συνήθως, οι εξής αριθμοδείκτες: 

 

1. Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια (Ratio of owner's equity to total 

assets): 

Η σχέση αυτή δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων μιας 

επιχείρησης, που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

ύψος των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις της τόσο 

μεγαλύτερη προστασία παρέχεται στους δανειστές της και τόσο μικρότερη πίεση 

ασκείται σ' αυτή για την εξόφληση των υποχρεώσεών της και την πληρωμή τόκων. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι ο αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 

είναι τόσο σπουδαίος όσο και ο αριθμοδείκτης της ρευστότητας μιας επιχείρησης, διότι 

εμφανίζει την οικονομική δύναμη αυτής και αντανακλά τη μακροχρόνια ρευστότητά της 

με το να παρέχει ένδειξη για την ύπαρξη ή όχι πίεσης για την εξόφληση και 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά 

κεφάλαια δείχνει ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα οικονομικής δυσκολίας για την 

εξόφληση των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης. Ο προσδιορισμός του δείκτη αυτού 

δίνεται από τη σχέση: 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΜΒΑ 

 

 

28 

Αριθμοδείκτης ιδίων Ιδια κεφάλαια 

κεφαλαίων προς συνολικά =    100 Συνολικά κεφάλαια 

κεφάλαια 
 

3. Αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια (Ratio of owner's equity to total 

liabilities): 

Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός σε μια 

επιχείρηση και εκφράζει τη σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των 

δανειακών κεφαλαίων. Δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές 

της. Αν είναι μεγαλύτερος της μονάδας, μας δείχνει ότι οι φορείς της επιχείρησης 

συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές της. Εξάλλου, όσο 

μεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές 

της επιχείρησης. Ο αριθμοδείκτης δίνεται από τη σχέση: 

 

Αριθμοδείκτης ιδίων προς       =      Ίδια κεφάλαια 

δανειακά κεφάλαια Ξένα κεφάλαια 

 

3. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια (Ratio of owner's equity to fixed 

assets): 

Η πορεία του αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προς πάγια διαχρονικά δείχνει την 

πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης των 

παγίων στοιχείων της. Έτσι όταν ο αριθμοδείκτης αυτός σημειώνει άνοδο, σημαίνει ότι 

η αύξηση του παγίου κεφαλαίου χρηματοδοτείται κατά μεγαλύτερο ποσοστό από τα 

ίδια κεφάλαια παρά από δανεισμό. 

 

Αριθμοδείκτης ιδίων        = Ίδια κεφάλαια 

κεφαλαίων προς πάγια Καθαρά πάγια 

 

4. Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις (Ratio 

of current assets to total liabilities): 

Δείχνει τη ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Είναι σημαντικός αν 

ληφθεί υπόψη ότι, ορισμένα κυκλοφοριακά στοιχεία έχουν σχετικά χαμηλό βαθμό 

= 100x 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος 

ενεργητικού προς συνολικές 

υποχρεώσεις 
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ρευστοποίησης. Ο αριθμοδείκτης αυτός επηρεάζεται αντίστροφα (αρνητικά) από 

λειτουργικές και έκτακτες ζημιές. 

 

5. Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ratio of fixed assets to 

long term liabilities): 

Ο αριθμοδείκτης αυτός αντανακλά, κατά κάποιο τρόπο, το βαθμό ασφαλείας που 

απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι πιστωτές της επιχείρησης. Η παρακολούθηση του 

αριθμοδείκτη αυτού για μια σειρά ετών δείχνει την πολιτική που ακολουθεί η 

επιχείρηση στη χρηματοδότηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Μια αύξηση 

του αριθμοδείκτη συνολικά δείχνει την μεταβολή του περιθωρίου ασφαλείας που 

απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι πιστωτές, καθώς και ότι τυχόν επέκταση των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης. 

Βρίσκεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

Αριθμοδείκτης παγίων προς       =  _______________ Καθαρά πάγια _______ ._ 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

6. Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων (Number of times interest earned): 

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει τη σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών μιας 

επιχείρησης και των τόκων με τους οποίους αυτή επιβαρύνεται μέσα στη χρήση για τα 

ξένα μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί ένα μέτρο της 

δανειακής κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με την κερδοφόρα δυναμικότητά της. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της 

επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους της και τόσο μικρότερος ο κίνδυνος αθέτησης 

στην εξόφληση των υποχρεώσεών της. Δίνεται από τη σχέση: 

 

 Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης 

 
Αριθμοδείκτης

  
 = προ φόρων και τόκων 

καλύψεως τόκων 
r
 Σύνολο τόκων 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

3.1.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις και Λειτουργία του Ελέγχου 
 

Πλέον µια από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης στον προγραμματισμό, την 

οργάνωση, τη στελέχωση, είναι και ο έλεγχος. Έλεγχος γενικά είναι η διαδικασία 

μέτρησης της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού και η σύγκριση των επιτεύξεων 

µε τους στόχους που έχει θέσει το management της επιχείρηση ή µε το προβλεπόμενα 

και αναμενόμενα αποτελέσματα του οργανισμού. 

Το αντικείμενο ενός ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι η έκφραση 

γνώμης του ελεγκτή για το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από όλα 

τα ουσιώδη θέματα, με βάση ένα πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι η γνώμη του ελεγκτή ενισχύει την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων, ο χρήστης τους δεν πρέπει να υποθέσει ότι η ελεγκτική 

γνώμη είναι μια επιβεβαίωση και της μελλοντικής βιωσιμότητας της εταιρείας, ή της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με τις οποίες έχουν αντιμετωπισθεί οι 

υποθέσεις της εταιρείας από την διοίκησή της. 

3.2 Εννοιολογικό Περιεχόμενο Της Λειτουργίας Του Ελέγχου και 

∆ιακρίσεις 

Αντικείμενο του ελέγχου είναι επίσης η διαχείριση ξένης περιουσίας, όπως π.χ. 

μιας ανώνυμης βιομηχανικής επιχείρησης ή ευρύτερα ο έλεγχος της εύρυθμης 

λειτουργίας του συστήματος επιχείρησης και των υποσυστημάτων της (λειτουργιών 

και δραστηριοτήτων). 

Στόχος του ελέγχου είναι η διαπίστωση της προόδου που πραγματοποιήθηκε 

καθώς και οι διορθωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την εστίαση της επιχείρησης 
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στους προκαθορισμένους σκοπούς. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τα στελέχη 

εκτιμούν την επίδοση τόσο μεμονωμένων ατόμων, όσο και των διαφορετικών ομάδων 

μέσα στην επιχείρηση,    εξετάζουν τους δείκτες αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας και επιπλέον ερευνούν για προβλήματα σχετικά  με 

επικοινωνία, την κατανομή πόρων και τις ενδοπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των 

εργαζομένων. 

Ανάλογα λοιπόν με το ποιος διενεργεί τον έλεγχο και τη σχέση εργασίας αυτού με τον 

ελεγχόμενο φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και μικτούς. 

- Εσωτερικοί. είναι αυτοί που οργανώνονται από τον ίδιο φορέα και 

διενεργούνται από ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη του, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι είναι υπάλληλοι της επιχείρησης. 

- Εξωτερικοί. είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση εξαρτημένης εργασίας ή κάποια υπαλληλική ιδιότητα 

με την οικονομική μονάδα, την οποία καλούνται να ελέγξουν μετά από πρόσκληση 

των μετόχων αυτής. 

Εκτός από την παραπάνω διάκριση, οι έλεγχοι διακρίνονται και ανάλογα με την 

έκταση τους σε ειδικούς και γενικούς. Ανάλογα με το σκοπό τους διακρίνονται σε 

προληπτικούς και κατασταλτικούς. Τέλος, ανάλογα με τη διάρκεια τους, διακρίνονται 

σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους. 

 

3.3 Εσωτερικός Έλεγχος: Ιστορική Αναδρομή, Ορισμός και 

Νομικό Πλαίσιο 

3.3.1 Ιστορική αναδρομή 
Παρ’ όλο που η ανάγκη για έλεγχο εκδηλώθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η 

ανάπτυξή του έγινε τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα δείγματα ελέγχου εμφανίστηκαν 

στους προϊστορικούς χρόνους με την ανάγκη της απεικόνισης των υποχρεώσεων και 

των απαιτήσεων που δημιουργούσε η ανταλλαγή των αγαθών καθώς και η αξιοπιστία 

των στοιχείων στις συναλλαγές αυτές. 

Οι οικονομικές κρίσεις των ετών 1825 και 1836, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας και 

η ενίσχυση της βιομηχανίας συντέλεσαν στη διάδοση των λογιστικών ελέγχων στη 

Μ.Βρετανία  και  στη  συστηματοποίηση  τους.  Έτσι  η  πατρίδα  της  σύγχρονης 

Ελεγκτικής θεωρείται η Αγγλία. 

Παρακολουθώντας μάλιστα την εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου, βλέπει κανείς 
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ότι πριν το 1941 (οπότε και εγκαθιδρύθηκε το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών) 

επρόκειτο κυρίως για  μια λειτουργία γραφείου, καθώς  το  μεγαλύτερο μέρος της 

τήρησης αρχείων γινόταν χειρωνακτικά και οι εσωτερικοί ελεγκτές χρειάζονταν μόνο 

για να ελέγχουν τα λογιστικά δεδομένα μετά την ολοκλήρωσή τους, για την εύρεση 

λαθών. Μάλιστα, οι σιδηροδρομικές εταιρίες λέγεται ότι αποτέλεσαν τους πρώτους 

σύγχρονους εργοδότες των εσωτερικών ελεγκτών. 

Το καθήκον των τελευταίων ήταν να επισκέπτονται τους πράκτορες των 

εισιτηρίων των σιδηροδρόμων και να επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εισπράξεις είχαν 

απεικονισθεί λογιστικά. Η παλαιά ιδέα του εσωτερικού ελεγκτή συνδέεται με την 

έννοια της ασφάλειας και της «αστυνόμευσης». Πρωταρχικός στόχος ήταν η 

αποκάλυψη της απάτης (Pickett, 2003). 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος με τη σημασία που έχει σήμερα, δεν έχει καμία σχέση 

με αυτή που είχε πριν 20 χρόνια. Οι μεταβολές στην τεχνολογία και το εποπτικό 

πλαίσιο, οδήγησαν τις διοικήσεις σε εγρήγορση για τη διαχείριση των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, με τη 

δημιουργία μονάδων, όπως Risk Management, Compliance & Controllers και την 

αποκοπή δραστηριοτήτων από τον Εσωτερικό Έλεγχο, ο οποίος παλαιότερα, έστω 

και με χρονική υστέρηση παρείχε πληροφορίες για μεγαλύτερες οντότητες. 

Τώρα πια, δεν επαναπαύεται ο Εσωτερικός Ελεγκτής, αλλά ελέγχει όλες τις επί 

μέρους μονάδες. Το γεγονός από την άλλη πλευρά ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

εξαπλώνεται σε όλες τις επιμέρους μονάδες ενός οργανισμού, έχει ως απότοκο την 

αναγκαιότητα αναβάθμισης και περαιτέρω εξειδίκευσής του (Πάσχας, 2006). 

 

3.3.2 Ορισμός Εσωτερικού Ελέγχου 
Με τον όρο «Εσωτερικός Έλεγχος» εννοούμε ένα ανεξάρτητο και ξεχωριστό 

τμήμα που υπάγεται στη διοίκηση και λογοδοτεί σε αυτή και τη γενική συνέλευση των 

μετόχων. Ασχολείται με τον συνεχή έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των συστημάτων 

οργάνωσης και της λειτουργίας της μονάδας. Επίσης έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη 

διοίκηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του φορέα – 

επιχείρησης, με το ελάχιστο κόστος. Να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων. 

Οι  Sherer και Kent επίσης πιστεύουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος  είναι  ένας 

μηχανισμός ανατροφοδότησης με αποτέλεσμα η διοίκηση να έχει τη δυνατότητα να 
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διορθώσει τυχόν αδυναμίες στις διαδικασίες χωρίς να έχουν σημαντική επίπτωση στο 

συνολικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και την οικονομική κατάσταση του 

οργανισμού 

Στην οικονομική των επιχειρήσεων, ο όρος "Εσωτερικός Έλεγχος" χρη- 

σιμοποιείται για να αποδώσει δύο βασικές έννοιες, θέτοντας παράλληλα τα όρια και 

τις  αρμοδιότητες αυτών,  ως  σύστημα  εσωτερικού  ελέγχου  και ως  Εσωτερικός 

Έλεγχος. 

α. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Internal Control). Αναφέρεται σ' ένα 

οργανωμένο πλέγμα λειτουργιών και διαδικασιών, σ' ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

ελέγχων που καθιερώνει η διοίκηση και αποσκοπεί στην αποτελεσματική λειτουργία 

για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων του οργανισμού. Τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου είναι μια σημαντική εργασία και προηγούνται των ελέγχων, ενώ 

παράλληλα αποτελούν τον κύριο άξονα αποτελεσματικής εργασίας των εσωτερικών 

ελεγκτών. Βασική προϋπόθεση για την κατάρτισή τους όμως, είναι η ύπαρξη 

καταγεγραμμένων διαδικασιών  στην  επιχείρηση,  διότι  κάθε  πρόγραμμα ελέγχου 

ακολουθεί βήμα προς βήμα τη ροή των εργασιών με λογική σειρά, ενώ μετά το πέρας 

των ελέγχων, αναθεωρούνται και βελτιώνονται από τους ελεγκτές με την εισαγωγή 

νέων δεδομένων που προκύπτουν, κωδικοποιούνται και τέλος αν καταρτίζονται για 

πρώτη φορά, αρχειοθετούνται (Παπαστάθης, 2003) 

β. Εσωτερικός έλεγχος (Internal Auditing). Ο όρος Εσωτερικός έλεγχος 

αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του συστήματος εσωτερικών 

ελέγχων, και στο να προτείνει βελτιώσεις, όπου διαπιστώνονται αδυναμίες. 

Οι βασικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι: 

α. Να διαπιστωθεί αν λειτουργούν τα επιμέρους τμ ήμ ατα της μονάδας,  κύριως 

του λογιστηρίου, σύμ φωνα μ ε την καθορισμ ένη πολιτική της διοίκησης. 

β. Να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης . 

γ.   Να   γίνει   εκτίμηση  της   αποτελεσματικότητας  και   της   επάρκειας   των 

συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης της μονάδας. 

δ. Να διαπιστωθούν τυχόν απάτες, ατασθαλίες, λάθη και αδυναμίες στην οργάνωση 

και την λειτουργία των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων. 

ε. Τέλος να γίνει αναφορά των διαπιστώσεων του ελέγχου στην διοίκηση της 

μονάδας και η εισήγηση μέτρων διόρθωσης ή βελτίωσης. 

Αντικειμενικός  σκοπός  του  Εσωτερικού  Ελέγχου  (Internal  Audit)  είναι  η 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, μέσω επιστημονικών 

προσεγγίσεων και αναλύσεων με σκοπό την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΜΒΑ 

 

 

63 

Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), προκειμένου η διοίκηση, να διαχειρισθεί τους επιχειρηματικούς 

κινδύνους κατά άριστο τρόπο, που είναι και το κύριο μέλημά της. Ο Εσωτερικός 

Έλεγχος αποσκοπεί στην εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τη 

θωράκιση των συμφερόντων της επιχείρησης, των μετόχων και τη διαφύλαξη των 

εργαζομένων. 

Στα πλαίσια του σκοπού αυτού ο Εσωτερικός Έλεγχος, εξετάζει και αξιολογεί: 

α. Το Σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου, καθαυτού ως σύστημα και τα 

επιμέρους υποσυστήματα του. 

β. Την αξιολόγηση της κάθε μορφής επιχειρηματικού κινδύνου και την 

αποτελεσματική διαχείρισή του. 

γ. Την ύπαρξη οργάνωσης, επάρκειας και αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών διαδικασιών. 

δ. Την τήρηση πολιτικής προσωπικού και εκπαίδευσής του. 

ε. Το βαθμό συμμόρφωσης των εργαζομένων με τις αποφάσεις της διοίκησης 

και τους κανόνες λειτουργίας. 

στ. Τη σύγκριση του κόστους λειτουργίας των επί μέρους τμημάτων σε σχέση 

με το όφελος τους. 

ζ. Την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την εξασφάλιση της πληρότητας και της 

αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων. 

η. Την αξιολόγηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των εργαζομένων 

τόσο σε επίπεδο τμήματος, όσο και μεταξύ των τμημάτων. 

θ. Την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και την αποδοτικότητά τους. Τα μέσα 

προστασίας  για  την  επαρκή  φύλαξη  των  υπηρεσιακών  στοιχείων  από  κλοπές, 

απώλειες και παντός είδους φθορές. 

Ο  Εσωτερικός  Έλεγχος  (Internal  Audit) είναι  μια αναγκαία  λειτουργία του 

σύγχρονου  management  και  είναι  σημαντικός  σύμβουλός  σε  όλα  τα  ιεραρχικά 

επίπεδα καθώς η επισήμανση των αδυναμιών έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των 

συστημάτων λειτουργίας και όχι την επιβολή ποινών. 

Επίσης, μέσω της διερεύνησης, ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί να 

διαβεβαιώνει στα στελέχη και στα τμήματα γενικότερα που εποπτεύουν, ότι αυτό που 

κάνουν είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις εντολές της διοίκησης, πράγμα που 

τους απαλλάσσει πολλές φορές από τις ευθύνες. 

Τέλος αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι καμία λειτουργία δεν μπορεί να 

αποτελέσει εξαίρεση ελέγχου, εκτός και αν δεν παρουσιάζει ελεγκτικό ενδιαφέρον. Ο 

Εσωτερικός Έλεγχος δεν υποκαθιστά τους επιτελείς ή τα γραφεία της οργάνωσης για 
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να συντάσσει κανονισμούς και διαδικασίες, αλλά χρησιμοποιείται για να βοηθά αυτά 

τα όργανα να υιοθετούν τους κανόνες λειτουργίας. 

 

3.3.3 Νομικό πλαίσιο 
Στην Ελλάδα, ο νόμος 5076/1931 είχε ως στόχο την ίδρυση οργανωμένου σώματος 

Ελεγκτών, οι εξαγγελίες του οποίου υλοποιήθηκαν το 1955 με το Ν.∆. 3329/1955, 

οπότε και ιδρύθηκε το «Σώμα Ορκωτών Λογιστών» (ΣΟΛ). 

Σε  επίπεδο  επαγγελματικής οργάνωσης, στην  Ελλάδα  με την  απόφαση  του 

Πρωτοδικείου Αθηνών 1477/7.6.85., ιδρύθηκε και λειτουργεί το «Ελληνικό 

Ινστιτούτο Ελεγκτών»,  το  οποίο  αποτελεί  συλλογικό  επαγγελματικό όργανο  των 

Εσωτερικών Ελεγκτών. Το Ινστιτούτο αποτελείται από επταμελές ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο και έχει ως μέλη του, εσωτερικούς ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων 

σχολών,   διακεκριμένους   για   τις   γνώσεις,   το   ήθος   και   την   τιμιότητα   τους 

(Παπαστάθης, 2003). 

Στη χώρα μας τα καθ’ ύλη αρμόδια όργανα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 

(Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & ∆ιοικητικό  Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών) απαιτούν από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν την εισαγωγή των μετοχών 

τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, να διαθέτουν αποτελεσματικό εσωτερικό 

έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τις αποφάσεις (Απόφαση 

5/204/14.11.2000 ΦΕΚ  1487/Β/16.12.2000, ΦΕΚ  110Α/17.5.2002) υποχρέωσε τις 

εισηγμένες  στο  ΧΑΑ  εταιρίες  να  έχουν  ξεχωριστό  τμήμα Εσωτερικού  Ελέγχου 

(Παπαστάθης, 2003). 

Επίσης υπάρχει ο νόμος 3429/2005 - ΦΕΚ 314/Α/ 27.12.2005 που αναφέρεται 

στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς (∆.Ε.Κ.Ο.). Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 

4 αναφέρει: Κάθε δημόσια επιχείρηση οργανώνει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Η 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού 

κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της δημόσιας επιχείρησης, καθώς και 

της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την επιχείρηση, 

β) παρακολουθεί και αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας 

επιχείρησης και στη γενική συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τα συμφέροντα 

της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού από μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του διευθύνοντος 
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συμβούλου, 

γ) ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το διοικητικό 

συμβούλιο καθώς και τη γενική συνέλευση των μετόχων για τους ελέγχους που 

διενεργεί, 

δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας 

ζητηθεί από την Ειδική Γραμματεία ∆ημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που 

συνιστάται με το άρθρο 11 του νόμου αυτού και δι-ευκολύνει με κάθε πρόσφορο 

μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί. 

Στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός 

ελεγκτής,  που  ορίζεται  από  τη  γενική  συνέλευση  των  μετόχων.  Οι  εσωτερικοί 

ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα 

της δημόσιας επιχείρησης, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν 

ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Με την Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006 προσαρμόστηκαν στις τρέχουσες συνθήκες οι 

αρχές λειτουργίας και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, τόσο 

σε  επίπεδο  ιδρύματος όσο  και  σε  επίπεδο  ομίλου. Στη  συνέχεια,  παρουσιάζεται 

αναλυτικά ο κατάλογος των εγγράφων που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο αυτής της 

ενότητας. Οι βασικότερες προσαρμογές που πραγματοποιούνται αφορούν κυρίως τα 

εξής: 

-  Θεσπίζεται  η  υποχρέωση  σύστασης  ανεξάρτητης  υπηρεσιακής  Μονάδας 

∆ιαχείρισης  Κινδύνων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να 

παρακολουθούνται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, περιλαμβανομένου του 

λειτουργικού.  Επιπλέον,  ανάλογα  με  το μέγεθος  και την  

πολυπλοκότητα  των δραστηριοτήτων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, θεσπίζεται και 

υποχρέωση σύσταση Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

- Θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, 

η οποία θα καλύπτει θέματα συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος προς το ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα της πρόληψης 

και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

- Προβλέπεται η υποχρέωση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου να διαθέτει, 

συλλογικά,  επαρκείς  γνώσεις  και  εμπειρία  για  τις κύριες  δραστηριότητες  του 

πιστωτικού  ιδρύματος, ώστε  να  έχει  τη  δυνατότητα  άσκησης  εποπτείας  επί  του 

συνόλου των λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύματος. 
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- Ενισχύεται η σημασία της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους πελάτες,   καθώς και   της   διαφάνειας των   συναλλαγών,   ως 

αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. 

- Καθορίζονται οι βασικές αρχές που θα ισχύουν στην περίπτωση εκχώρησης 

δραστηριοτήτων σε τρίτους, περιλαμβανομένων των εργασιών είσπραξης οφειλών 

και διαχείρισης καρτών. 

 

3.4 Είδη Εσωτερικού Ελέγχου 
Οι Εσωτερικοί Έλεγχοι διακρίνονται σε οικονομικούς, διοικητικούς, λειτουργικούς 

και ελέγχους παραγωγής, υπό την ευρεία έννοια και με την προϋπόθεση ότι όλες οι 

λειτουργίες,  εντάσσονται  ανάλογα,  κάτω  από  τη  ομπρέλα των  τεσσάρων  αυτών 

διακρίσεων και καμία δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση ελεγκτικής διερεύνησης. 

 

3.4.1 Έλεγχοι παραγωγής 
Οι έλεγχοι παραγωγής (Production Audits) στοχεύουν στο κατά πόσο τηρούνται οι 

διαδικασίες σε όλο το εύρος της παραγωγικής διαδικασίας, το κατά πόσο οι 

παραγόμενες ποσότητες είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη διοίκηση 

πρόγραμμα, σε ετήσια βάση και ανά περιόδους, το κατά πόσο γίνεται σωστή 

διαχείριση και χρήση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αν τα τμήματα είναι σωστά και 

κατάλληλα στελεχωμένα, αν τα στελέχη είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα, αν γίνεται 

σωστά  ο  εφοδιασμός της  παραγωγής  από  υλικά,  αν  αυτά  διαχειρίζονται  σωστά 

αποφεύγοντας τις υψηλές φύρες πέραν των φυσιολογικών ορίων, καθώς επίσης το 

κατά πόσο τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ποιοτικού ελέγχου 

(I.S.O.). Επίσης, αν η συσκευασία των προϊόντων είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, αν τηρούνται οι διαδικασίες παράδοσης - παραλαβής των ετοίμων 

προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη και γενικότερα αν τηρούνται οι 

διαδικασίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και τα μέσα που λαμβάνουν 

χώρα σε όλες τις παραγωγικές φάσεις. 

 

3.4.2  Οικονομικοί έλεγχοι 
Οι   οικονομικοί  έλεγχοι   (Financial   Audits),  στοχεύουν  στην   επαλήθευση   της 

ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και 
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στοιχείων, στην εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης των συναλλαγών, την 

εξακρίβωση  της  νομιμότητας, της  αποδοτικότητας  των  οικονομικών πόρων,  της 

σωστής διαχείρισης αυτών, μέσω διαδικασιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Οι  έλεγχοι  αυτοί  διενεργούνται  με  κάθε  λεπτομέρεια επί  των  οικονομικών 

στοιχείων, των επιμέρους δοσοληψιών-συναλλαγών και επί κάθε είδους οικονομικού 

φαινόμενου, παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες στην εκάστοτε διοίκηση για τη 

λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αφού γίνεται αναφορά στους οικονομικούς 

ελέγχους  θα  πρέπει  να  τονισθεί  ιδιαιτέρως  πως  οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  δεν 

συντάσσουν ισολογισμούς, αντικείμενο που αφορά τον προϊστάμενο του λογιστηρίου. 

 

3.4.3 ∆ιοικητικοί έλεγχοι 
Οι  διοικητικοί  έλεγχοι  (Management  Audits)  κινούνται  σε  ένα  ευρύτερο  πεδίο 

δράσης,  σε  αντίθεση  από  τους  οικονομικούς και  λειτουργικούς  ελέγχους,  έχουν 

ευρύτερους αντικειμενικούς στόχους, οι οποίοι συνίστανται στο να εξετάζουν και να 

αξιολογούν, βάσει αντικειμενικών και επιστημονικών μεθόδων, την συνολική 

διοικητική  αποτελεσματικότητα της  επιχείρησης-φορέα,  καθώς  και  τις  επιμέρους 

διοικητικές   λειτουργίες   αυτής,   σύμφωνα  με   τις   τεχνικές-μεθόδους  και   τους 

αποδεχτούς κανόνες της διοικητικής επιστήμης. 

Οι διοικητικοί Εσωτερικοί Έλεγχοι εξετάζουν το βαθμό διοικητικής 

αποτελεσματικότητας, οργάνωσης,  συνεργασίας  και  επικοινωνίας  όλων  των  διοι- 

κητικών ιεραρχικών επιπέδων του οργανισμού, καθώς επίσης τις ιδιαιτερότητες και 

τις αδυναμίες του τρόπου λειτουργίας τους. Στοχεύουν στην αξιολόγηση του 

συστήματος διοικητικού Εσωτερικού Ελέγχου, στην επισήμανση αδυναμιών και 

αιτιών που τις προκαλούν, καθώς και στις συνέπειες των αδυναμιών αυτών. 

∆ιερευνούν, εξετάζουν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του σχε- 

διασμού  και  τη  στρατηγική  του  φορέα  ως  προς  το  βαθμό  υλοποίησης  και  την 

επίτευξη των τεθέντων στόχων. Ο διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν το κατά πόσο 

διαχειρίζονται κατά τον άριστο τρόπο τα διαθέσιμα μέσα και πόροι. Εξετάζουν τους 

λόγους και τα αίτια αποχώρησης του εξειδικευμένου προσωπικού και τις επιπτώσεις 

των "αποχωρήσεων αυτών. 

Επίσης, εξετάζουν τη συμμόρφωση των εργαζομένων προς τις εξουσιοδοτήσεις, 

τα σχέδια δράσης τις αποφάσεις της διοίκησης και γενικότερα την πολιτική διοίκησης 

της εταιρείας. 

Αποβλέπουν  στη διερεύνηση του κατά πόσο  το ανθρώπινο  δυναμικό 
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αξιολογείται και αξιοποιείται κατά  τον  καλύτερο δυνατό τρόπο, αν είναι 

προσηλωμένο και εγκλιματισμένο στο περιβάλλον που εργάζεται, αν είναι ενήμερο 

για τους στόχους της επιχείρησης και αν συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών. 

Επίσης, αν υπάρχει πολιτική κουλτούρας μέσα στο φορέα. Αν οι σχέσεις των 

εργαζομένων με τον φορέα, είναι σε καλό επίπεδο συνεργασίας και αν επιλύονται 

άμεσα τα προβλήματα τους και δεν αποβαίνουν σε βάρος και των δύο μερών. 

Γενικότερα, οι διοικητικοί έλεγχοι αξιολογούν την υπάρχουσα πολιτική 

διοίκησης προσωπικού, το κατά πόσο τα συστήματα διοίκησης λειτουργούν 

αποδοτικά, προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων με το ελάχιστο δυνατό κόστος και με το μεγαλύτερο όφελος. 

Σε  γενικές  γραμμές, οι  διοικητικοί  έλεγχοι  καλύπτουν  λειτουργίες  που  αφορούν 

άμεσα το λειτουργικό, διοικητικό σκέλος όλων των ιεραρχικών επιπέδων δίνοντας 

δυνατότητα στη διοίκηση να έχει γνώση της γενικότερης διοικητικής λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

3.4.4 Λειτουργικοί έλεγχοι 
 

Αντικειμενικός σκοπός των λειτουργικών ελέγχων (Operational Audits) είναι η 

διερεύνηση λειτουργίας των διαδικασιών, η αξιολόγηση και εκτίμηση της δομής του 

υπάρχοντος συστήματος και η πρόταση ανάπτυξης νέων συστημάτων και βελτίωσης 

υπαρχόντων σε περιοχές που έχουν απαξιωθεί. Εάν λειτουργεί το οργανόγραμμα, 

εφαρμόζονται οι  νόμοι, οι  αποφάσεις  του  διοικητικού συμβουλίου, οι  νόμοι της 

πολιτείας, ελέγχεται εάν οι συναλλαγές γίνονται σύμφωνα με τις θεσπισμένες 

εξουσιοδοτήσεις και αν τα επιμέρους τμήματα λειτουργούν αρμονικά και αποδοτικά 

μεταξύ τους. 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι αποβλέπουν στην προαγωγή και την προώθηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Αναφέρονται στις επιμέρους 

λειτουργίες των διαδικασιών και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διοίκησης. 

Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν να διαπιστώσουν κατά πόσο οι διαδικασίες λειτουργούν 

αποτελεσματικά κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. Τέλος, αποβλέπουν στο να 

διαπιστώσουν εάν ένα τμήμα λειτουργεί σωστά με την υπάρχουσα οργανωτική δομή, 

αν επιτυγχάνονται οι στόχοι, προτείνοντας συγχρόνως διορθωτικές παρεμβάσεις όπου 

συναντώνται αποκλίσεις. Επίσης, αν οι λειτουργίες συμβάλουν στη βελτίωση της 

ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων και μεταξύ 

τμημάτων. 
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3.5 Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου 
Η επιτυχία της εισαγωγής οργάνωσης και λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου 

εξαρτάται από κάποιους παράγοντες και συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι οι εξής (Α.Παππάς 1990): 

1.  Η  φιλοσοφία  των  μελών  της  διοίκησης.  Ενισχύει  ή  αποδυναμώνει  το 

αίσθημα   ευθύνης   μεταξύ   των   στελεχών   της   επιχείρησης   και   ενθαρρύνει   ή 

αποθαρρύνει την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των συμφερόντων της επιχείρησης. 

2. Το σύστημα οργάνωσης της επιχείρησης. Ένα ορθολογικό σύστημα 

οργάνωσης προσφέρει το απαραίτητο λειτουργικό πλαίσιο για το σωστό 

προγραμματισμό, συντονισμό  και  έλεγχο  των  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης. 

Οργανωτικά σχήματα που επιτρέπουν το σαφή καταμερισμό εξουσίας, ευθυνών και 

των καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων στελεχών της επιχείρησης ή ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία όλων των τμημάτων, διευκολύνουν τη καθιέρωση και την επιτυχή 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. 

3.  Οι μέθοδοι μεταβιβάσεως ευθυνών και εξουσίας. Όσο ευρύτερη είναι η 

μεταφορά και η ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στα διάφορα επίπεδα 

ιεραρχίας, τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση. 

4.  Οι μέθοδοι διοίκησης του προσωπικού. Η στελέχωση των υπηρεσιών των 

υπηρεσιών της επιχείρησης με πρόσωπα που τα διακρίνει η τιμιότητα, η ειλικρίνεια 

και η ικανότητα συμβάλλει θετικά στην άρτια οργάνωση και αποτελεσματική 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου. Ισχυρός εσωτερικός έλεγχος υπάρχει εκεί που η 

διοίκηση έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα και έχει 

δημιουργήσει ένα πνεύμα αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης ανάμεσα στο 

προσωπικό της. 

5.  Το   σύστημα  διοικητικού   εσωτερικού   ελέγχου.   Η   πληρότητα   και   η 

εγκυρότητα των παραστατικών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση προσδιορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό την αρτιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

6.  Οι διατάξεις – επιταγές των σχετικών νόμων. Η οργάνωση και η λειτουργία 

του κατάλληλου εσωτερικού ελέγχου βοηθά στην εξακρίβωση της συμμορφώσεως 

των επιχειρήσεων στις επιταγές των νόμων. 

7. Η σχέση κόστους – οφέλους που πρέπει να διέπει την οργάνωση και 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι 

επιθυμητό όταν το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας του δεν υπερβαίνει το όφελος 

που αναμένεται να προκύψει από την εφαρμογή του. Η υιοθέτηση του κριτηρίου 
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αυτού για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να γίνεται με κάθε επιφύλαξη γιατί βασίζεται σε υποκειμενικά στοιχεία και 

εκτιμήσεις. 

8.  Η επίπτωση που μπορεί να έχει η υιοθέτηση ορισμένων μέτρων εσωτερικού 

ελέγχου στην αποδοτικότητα της επιχείρησης 

9.  Η  σχετική  και  όχι  απόλυτη  ικανοποίηση  των  σκοπών  του  εσωτερικού 

ελέγχου που έχει ορίσει η διοίκηση της επιχείρησης. 

Οι έξι πρώτοι παράγοντες ανήκουν στο περιβάλλον της επιχείρησης που άπτεται 

του εσωτερικού ελέγχου 

 

3.6 Αρχές Του Εσωτερικού Ελεγκτή 
Οι  κώδικες  επαγγελματικής δεοντολογίας  και  συμπεριφοράς καθιερώνουν υψηλά 

πρότυπα εντιμότητας, αντικειμενικότητας, επιμέλειας και αφοσίωσης, με τα οποία 

πρέπει να συμμορφώνονται οι εσωτερικοί ελεγκτές Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

συμμορφώνονται με τα επαγγελματικά πρότυπα συμπεριφοράς. 

Στόχος του Κώδικα ∆εοντολογίας είναι να προάγει την ηθική κουλτούρα στο 

επάγγελμα του Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναμένεται ότι θα 

εφαρμόζουν και θα υπερασπίζουν τις ακόλουθες αρχές ( Cai Chun 1997): 

Ανεξαρτησία 

Η ανεξαρτησία είναι η ουσία του ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι 

ανεξάρτητος   και   από   προσωπικές   και   από   επιχειρησιακές   δραστηριότητες   . 

∆ιαφορετικά, οι απόψεις, τα συμπεράσματα και συστάσεις του θα ήταν ύποπτες. 

Έτσι,  η  ανεξαρτησία  είναι  απαραίτητη  για  την  αποτελεσματική λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου. 

Αντικειμενικότητα 

Οι  Εσωτερικοί Ελεγκτές  επιδεικνύουν  το  υψηλότερο  επίπεδο  επαγγελματικής 

αντικειμενικότητας κατά την συγκέντρωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση των 

πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία που εξετάζεται. Οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές προβαίνουν σε μία ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών 

περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή 

τα συμφέροντα άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεών τους. 

Εμπιστευτικότητα 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα της πληροφόρησης 

που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, 
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εκτός εάν υπάρχει νομική ή επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. 

Επάρκεια 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες 

που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

3.7 Μειονεκτήματα Εσωτερικού Ελέγχου 
Ο προβληματισμός που τίθεται πολλές φορές είναι το κατά πόσο σήμερα ο 

Εσωτερικός Έλεγχος είναι αποδεκτός στις επιχειρήσεις από τους ελεγχόμενους. Η 

λέξη   "έλεγχος",  ως   άκουσμα  και   μόνο,  δημιουργεί  εκ   των  πραγμάτων  μια 

φυσιολογική αντίδραση. Ως εκ τούτου ο Εσωτερικός Έλεγχος στην πράξη δημιουργεί 

αν όχι μία επιθετική στάση από τους ελεγχόμενους, αναμφισβήτητα όμως δημιουργεί 

μια αμυντική στάση που πολλές φορές δυσκολεύει το έργο των ελεγκτών αφαιρώντας 

κατά πολύ τη δυνατότητα να συνδράμει αποτελεσματικά στο έργο της διοίκησης 

καθώς και των ίδιων των ελεγχόμενων. 

∆υστυχώς,  η  σχέση  μεταξύ  του  ελεγκτή  και  του  ελεγχόμενου είναι  συχνά 

ανήσυχη και ενοχλητική. Ο ελεγχόμενος μπορεί να κάνει δύσκολο το έργο του 

ελεγκτή  ,  με το  να  εμπλέκεται συνέχεια στην  εργασία  του.  Σε  κάθε  περίπτωση 

αλληλεπίδρασης ελεγκτής-ελεγχόμενου η πολιτιστική διάσταση προσθέτει συχνά 

ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω των πολιτιστικών διαφορών μεταξύ  ελεγκτή 

και  ελεγχόμενου. Παραδείγματος χάριν,  ο πρωταρχικός σκοπός ενός ελεγκτή είναι 

να ελέγξει αν κάποιο σύστημα έχει ή δεν έχει τοποθετηθεί, και εφαρμοσθεί : η 

επαλήθευση είναι η μονή λύση για να είναι σίγουρος  ο ελεγκτής  αλλά πολλές φορές 

θέτει  το ερώτημα .  "∆εν σας πιστεύω αν δεν το δω με τα μάτια για να σιγουρευτώ 

". Σε μερικούς πολιτισμούς αυτή  η  φράση  λαμβάνεται ως  κάτι  δυσάρεστο και όχι 

ως αστείο. .Ακόμη,  οι άνθρωποι σε άλλες χώρες  όπως στη Γερμανία, έχουν έντονη 

υπερηφάνεια για την εργασία τους και δυσανασχετούν με οποιωνδήποτε κριτικάρει  ή 

κάνει προτάσεις για την αλλαγή. 

Τέτοιες συμπεριφορές,  εμποδίζουν τη διαδικασία λογιστικού ελέγχου. Επίσης 

πολλές από τις συγκρούσεις μεταξύ του ελεγκτή και ελεγχόμενου εμφανίζονται κατά 

τη διάρκεια της αναζήτησης των αντικειμενικών . Παραδείγματος χάριν, ο ελεγκτής 

ρωτά  πληροφορίες και δεν λαμβάνει απάντηση. Ακόμη μερικά από τα προβλήματα 

είναι οι σκόπιμες προσπάθειες για απόκρυψη στοιχείων λειτουργικά προβλήματα. Οι 

περισσότερες από αυτές τις δυσκολίες, εντούτοις, οφείλεται στις απλές παρανοήσεις 

αλλά μερικές από αυτές  τις παρανοήσεις μπορεί να προκληθούν από τις πολιτιστικές 
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διαφορές. μια λέξη, μια φράση, μια χειρονομία μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά 

από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα. (Bruce M. Woodworth and Kamal E. 

Said. 1996) 

Η μη αποδοχή του Εσωτερικού Ελέγχου, σε μεγάλο βαθμό, απορρέει από την 

έλλειψη διαμόρφωσης πολιτικής και ελεγκτικής κουλτούρας, καθώς και ανάλογης 

υποστήριξης που παρατηρείται από τους φορείς. Ανάλογο μερίδιο ευθύνης, στην μη 

αποδοχή του, έχουν και οι ίδιοι οι εσωτερικοί ελεγκτές, καθώς δεν φροντίζουν στην 

διαμόρφωση κατάλληλου ελεγκτικού κλίματος, όπως και διακριτικού χειρισμού την 

ελεγκτικών θεμάτων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Παρόλο το αρνητικό κλίμα αποδοχής, που παρατηρείται κατά μεγάλο βαθμό, οι 

τελευταίες αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που υποχρεώνει τις εισηγμένες 

εταιρείες να έχουν τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, οι αποφάσεις των τραπεζικών 

οργανισμών και ιδρυμάτων για υιοθέτηση του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς επίσης 

και  η  προβολή  του  Εσωτερικού  Ελέγχου  μέσω  του  ινστιτούτου  εσωτερικών 

ελεγκτών, έχουν συμβάλλει θετικά, παρότι υπάρχει μακρύς δρόμος ακόμη, για τους 

ελεγχόμενους να  αποδεχθούν  τον  Εσωτερικό  Έλεγχο,  ως  βοήθεια  απέναντι  στις 

ευθύνες που έχουν αναλάβει. 

Τα  βασικά χαρακτηριστικά ενός  επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

είναι   να   παρέχει   τη   βεβαιότητα   ότι,   τα   περιουσιακά  στοιχεία   της   εταιρίας 

προστατεύονται και δημιουργούνται αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία, για την 

ορθολογική διοίκηση της εταιρίας και για την ετοιμασία των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  Η  επιτυχία  όμως των  στόχων  του  εσωτερικού  ελέγχου  πρέπει  να 

σχετίζεται στενά μ ε το κόστος, που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών του 

τμήματος του εσωτερικού ελέγχου. Θα πρέπει δηλαδή οι ωφέλειες, οι οποίες 

προκύπτουν από μ ια διαδικασία ελέγχου, να υπερβαίνουν το κόστος της υιοθέτησης 

της διαδικασίας αυτής. 

Ακόμη, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι αναποτελεσματικός, όταν 

επεμβαίνει κατά αρνητικό τρόπο η διοίκηση, για να δικαιολογήσει και συγκαλύψει 

ορισμένες παρατυπίες, σφάλματα ή παραλείψεις. Θα πρέπει ακόμη να σημειώσουμε 

πάλι ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου βασίζονται κυρίως σε ανθρώπους. 

Επομένως, απροσεξίες,  αβλεψίες,  οδηγίες,  που  δεν  τις  καταλαβαίνουν  καλά  και 

διάφορα λάθη εκτιμήσεων αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου.(Τσαγκλάγκανος 2005) 
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3.8  ∆ιεθνή πρότυπα για τον εσωτερικό έλεγχο 

(http://www.coso.org) 
Κάθε πρότυπο ελέγχου ή κινδύνου παρέχει έναν τρόπο που μας επιτρέπει να 

κατανοήσουμε την οντότητα και τη λειτουργία των οργανισμών. Μέσω της 

ομαδοποίησης ορισμένων λειτουργιών (ή και ελέγχων), «υπογραμμίζονται» οι 

κρισιμότερες εξ’ αυτών. Τα κριτήρια που προβλέπουν τα συγκεκριμένα πλαίσια της 

ελεγκτικής διαδικασίας αποτελούν τη βάση για την κατανόηση του ελέγχου εντός 

μιας επιχείρησης και κυρίως για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ίδιου 

του ελέγχου. 

Είναι μια μεθοδική προσέγγιση για την εξακρίβωση της επάρκειας της 

ελεγκτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και αποτελούν βασικό 

εργαλείο για τη διεύθυνση και τους ελεγκτές στο έργο της αξιολόγησης, αφού τους 

παρέχουν μια συνολική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης, της λειτουργίας, των 

ελλείψεων  και  των  αδυναμιών. Στη  συνέχεια  περιγράφονται τα  πιο  διαδεδομένα 

πλαίσια εσωτερικού ελέγχου.2.8.2 C.O.S.O. Πρότυπο Εσωτερικού Ελέγχου 

Το C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1985, με στόχο την 

υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής Καταπολέμησης της Ψευδούς Οικονομικής 

Πληροφόρησης (National Commission on Fraudulent Financial Reporting). Η 

Επιτροπή αυτή ήταν μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, η οποία 

αφενός μελέτησε τους αιτιώδεις παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στη ψευδή 

υποβολή οικονομικών αναφορών και αφετέρου ανέπτυξε τις ανάλογες πληροφορίες 

και συστάσεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις, τους ανεξάρτητους ελεγκτές τους και το 

SEC (Securities and Exchange Commission). Συνέτεινε στην μεταρρύθμιση πολλών 

κανονιστικών πλαισίων (regulators) και οι επιστημονικές διαπιστώσεις της 

αποτέλεσαν αντικείμενο εκπαίδευσης στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Η Εθνική Επιτροπή υποστηρίχτηκε από κοινού από πέντε σημαντικούς 

επαγγελματικούς συνδέσμους στις  Ηνωμένες Πολιτείες: την  Αμερικανική Ένωση 

Λογιστικής (American Accounting Association), το Αμερικανικό  Ίδρυμα 

Πιστοποιημένων ∆ημόσιων Λογιστών (American Institute of Certified Public 

Accountants),   τους ∆ιεθνείς  Οικονομικούς Υπαλλήλους  Ανωτέρου Επιπέδου 

(Financial Executives International), το Ίδρυμα Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of 

Internal Auditors), και την Εθνική Ένωση Λογιστών (National Association of 

Accountants),  η  οποία  στη  συνέχεια  μετονομάστηκε  σε  Ίδρυμα  ∆ιοικητικών 

Λογιστών (Institute of Management Accountants). Η Επιτροπή ήταν πλήρως 

http://www.coso.org/
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ανεξάρτητη από τις υποστηρικτικές της οργανώσεις, ενώ σ’ αυτή συμμετείχαν 

αντιπρόσωποι από τη βιομηχανία, τη δημόσια λογιστική, τις εταιρίες επενδύσεων και 

το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Το 1992 ανέπτυξε ένα ειδικό πρότυπο ελέγχου (Internal Control - Integrated 

Framework). Οι πιο γνωστοί και έγκυροι οργανισμοί, συνέθεσαν τις απόψεις τους 

σχετικά  με τον  εσωτερικό έλεγχο  και  διαμόρφωσαν το  πλαίσιο  μέσα στο  οποίο 

κινείται το γνωστικό αντικείμενο με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο. 

Πιο αναλυτικά, το πλαίσιο αυτό αποτελείται από 4 τόμους. Ο πρώτος 

περιλαμβάνει μια περίληψη προς τα εκτελεστικά στελέχη, τα διοικητικά συμβούλια 

και τους νομοθέτες. O δεύτερος τόμος παρουσιάζει το πλαίσιο, ορίζει τον εσωτερικό 

έλεγχο, και καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία η διοίκηση, το συμβούλιο και τα λοιπά 

ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αξιολογήσουν τα συστήματα ελέγχου. O τρίτος 

τόμος αποτελεί ένα συμπληρωματικό έγγραφο που παρέχει οδηγίες στους 

οργανισμούς οι οποίοι δημοσιεύουν εκθέσεις σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο για 

την προετοιμασία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Ο τέταρτος τόμος 

περιλαμβάνει εργαλεία αξιολόγησης τα οποία αναδεικνύουν τα στοιχεία που μπορούν 

να είναι χρήσιμα στην πραγματοποίηση της αξιολόγησης ενός Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Τo COSO framework, έχει υιοθετηθεί ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο για τον 

εσωτερικό έλεγχο, ενώ σήμερα αναγνωρίζεται ευρέως ως το πραγματικό κριτήριο, με 

βάση το οποίο οι οργανώσεις μετρούν την αποτελεσματικότητα των Συστημάτων 

Εσωτερικού τους Ελέγχου. Είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο πλαίσιο εσωτερικού 

ελέγχου καθώς αποτελεί ένα δυναμικό και εξελισσόμενο μοντέλο, το οποίο συχνά 

εμπλουτίζεται ανάλογα με τις εισηγήσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Η ίδια η 

Επιτροπή μάλιστα, λόγω των αλλαγών που σημειώνονται στις διεθνείς αγορές, συχνά 

εκδίδει αναφορές που περιλαμβάνουν υποδείξεις και συστάσεις, οι οποίες 

συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το βασικό πλαίσιο. 

Στα μέσα του 2006, η επιτροπή Treadway έδωσε στο κοινό την έκθεση της με 

τίτλο Internal Contrοl over Financial reporting Guidance for Smaller Public 

Companies, σε μια προσπάθεια να υποβοηθήσει τις μικρότερες οικονομικές μονάδες 

να εφαρμόσουν τις αρχές και κατευθύνσεις που καθιέρωνε η αρχική έκθεση του 1992, 

C.O.S.O. Ιnternal Control Framework. Η έκθεση αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα 

ΙΙ της εργασίας. 
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3.8.1 Ο Εσωτερικός Έλεγχος Σύμφωνα Με Την Επιτροπή Του 

C.O.S.O. 
Ο εσωτερικός έλεγχος σύμφωνα με την επιτροπή του C.O.S.O. ορίζεται ως μια 

διαδικασία  που  επηρεάζεται  από  τα  άτομα  της  οντότητας,  σχεδιασμένη για  την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ο ορισμός είναι ευρύς και καλύπτει όλες τις πτυχές 

του  ελέγχου  μιας επιχείρησης, διευκολύνει όμως μια κατευθυνόμενη εστίαση σε 

συγκεκριμένους στόχους. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από πέντε συσχετισμένα 

συστατικά, τα οποία είναι έμφυτα στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της 

επιχείρησης. Τα συστατικά στοιχεία συνδέονται, και χρησιμεύουν ως κριτήρια για να 

καθορίσουν εάν το σύστημα είναι αποτελεσματικό ή όχι. 

Ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το πλαίσιο είναι ο ακόλουθος: «Ο 

εσωτερικός έλεγχος είναι μία διεργασία η οποία διενεργείται από το  διοικητικό 

συμβούλιο, τη διεύθυνση και το λοιπό προσωπικό του οργανισμού, σχεδιασμένη  έτσι  

ώστε  να  παρέχει  τη  λογική  διαβεβαίωση  αναφορικά  με  την επίτευξή των 

αντικειμενικών στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών 

2. αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών 

3. συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς». 

 

3.8.2 Συνιστώσες Του Ελέγχου 
Στην αναφορά COSO, περιγράφονται οι συνιστώσες από τις οποίες αποτελείται ο 

εσωτερικός έλεγχος. Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται όχι σαν μια απλή οικονομική 

λειτουργία, αλλά σαν μια διαδικασία σχεδιασμένη για να παρέχει ουσιαστική 

ασφάλεια στην επιχείρηση αναφορικά με την αξιοπιστία των υπαρχουσών 

οικονομικών καταστάσεων. Τα στοιχεία που βοηθούν στην εύρυθμη υιοθέτηση και 

αποδοτικότερη λειτουργία του είναι: 

1. το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση (The control 

environment), 

2. η εκτίμηση του κινδύνου (Risk assessment), 

3. οι ελεγκτικές δραστηριότητες (Control activities), 

4. η πληροφόρηση και επικοινωνία (Information and Communication), και 

5. η παρακολούθηση και ο έλεγχος (Monitoring). 

Οι πέντε αυτές συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου αλληλοσυσχετίζονται και 

απορρέουν από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση διοικεί την επιχείρηση και είναι οι 
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εξής: 

• Παρακολούθηση και έλεγχος 

• Πληροφόρηση και επικοινωνία 

• Ελεγκτικές δραστηριότητες 

• Εκτίμηση του κινδύνου 

• Περιβάλλον ελέγχου 

Οι συγκεκριμένες συνιστώσες λειτουργούν για να δημιουργήσουν τη βάση ενός 

ισχυρού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση, μέσω της συμμετέχουσας 

ηγεσίας, των κοινών αξιών και μιας κουλτούρας που δίνει έμφαση στην υπευθυνότητα 

για τον έλεγχο. Οι δραστηριότητες ελέγχου και οι συναφείς με αυτές μηχανισμοί, 

είναι προσχεδιασμένοι για να εξετάσουν και να ελαχιστοποιήσουν τους σημαντικούς  

κινδύνους.  Οι  κρίσιμες  πληροφορίες  για  τον  προσδιορισμό  των κινδύνων και την 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, διαβιβάζονται μέσω συγκεκριμένων καναλιών 

προς τα επάνω, προς τα κάτω και προς όλη την επιχείρηση. Το σύστημα του 

εσωτερικού ελέγχου επανεξετάζεται σε συνεχή βάση, ενώ τα τυχόν προβλήματα που 

προκύπτουν, εξετάζονται έγκαιρα και διεξοδικά. 

3.8.3  Αποτελεσματικότητα του ελέγχου 
 

Σύμφωνα με το πλαίσιο, ο εσωτερικός έλεγχος κρίνεται αποτελεσματικός σε κάθε μια 

από τις τρεις κατηγορίες στόχων, εάν το διοικητικό συμβούλιο και η διεύθυνση έχουν 

τη λογική διαβεβαίωση ότι: 

• κατανοούν  το  βαθμό στον  οποίο  οι  λειτουργικοί  στόχοι  της  οντότητας 

επιτυγχάνονται, 

• οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται αξιόπιστα, 

• υπάρχει συμμόρφωση με τους κατάλληλους νόμους και κανονισμούς. 

Το να προσδιορισθεί εάν ένα συγκεκριμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι 

"αποτελεσματικό''   αποτελεί   μια   υποκειμενική κρίση που απορρέει από την 

αξιολόγηση των πέντε κριτηρίων (συσιστωσών), εάν αυτά υφίστανται  και 

λειτουργούν αποτελεσματικά. Η αποτελεσματική λειτουργία τους παρέχει τη λογική 

διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη μιας ή περισσότερων από τις δηλωμένες 

κατηγορίες στόχων. Κατά συνέπεια, οι συνιστώσες, στις οποίες αναφερθήκαμε 

προηγουμένως, αποτελούν επίσης αδιαμφισβήτητα κριτήρια για τον αποτελεσματικό 

εσωτερικό έλεγχο. 

Παρότι και τα πέντε κριτήρια πρέπει να πληρούνται, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε 
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συνιστώσα πρέπει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο ή ακόμα και στο ίδιο επίπεδο, σε 

διαφορετικές οντότητες. Επειδή οι έλεγχοι μπορούν να εξυπηρετήσουν ποικίλους 

σκοπούς, οι έλεγχοι σε μια συνιστώσα μπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό των 

ελέγχων που κανονικά μπορεί να υπάρχει σε διαφορετική συνιστώσα. Για παράδειγμα 

η συνιστώσα της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη συνιστώσα των ελεγκτικών 

∆ιαδικασιών. Επιπλέον, οι έλεγχοι μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό με 

τον οποίο απευθύνονται σε έναν ιδιαίτερο κίνδυνο, έτσι ώστε οι συμπληρωματικοί 

έλεγχοι, ο κάθε ένας με την περιορισμένη του επίδραση, να μπορούν σωρευτικά να 

είναι ικανοποιητικοί. 

Οι συνιστώσες λοιπόν και τα κριτήρια ισχύουν για ένα ολόκληρο Σύστημα 

Εσωτερικού  Ελέγχου,  ή  για  μια  ή  περισσότερες  κατηγορίες  στόχων.  Κατά  την 

εξέταση οποιασδήποτε κατηγορίας όπως για παράδειγμα στους ελέγχους υποβολής 

των χρηματοοικονομικών αναφορών, πρέπει να ικανοποιούνται και τα πέντε κριτήρια 

προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός έλεγχος των 

χρηματοοικονομικών αναφορών είναι αποτελεσματικός. 

 

3.9 Ο Ρόλος Και Η Αναγκαιότητα Του Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να επιδιωχθεί ανάπτυξη, πρέπει  να  αυξήσουν την 

παραγωγή,  να βελτιώσουν  την  εσωτερική  διαχείριση,  να  μειώσουν το  κόστος 

εργασίας και να αναβαθμίσουν τη ποιότητα των προϊόντων. Για να το επιτύχουν 

αυτό, πρέπει να μελετήσουν την κατάσταση της αγοράς και να λάβουν  ενεργά μέτρα 

για να ληφθούν οι  καλύτερες προτάσεις  σε σχέση με τη διαχείριση, τη τεχνολογία 

και τα προϊόντα τους. Σε όλες αυτές τις πτυχές, ο εσωτερικές  έλεγχος διαδραματίζει 

έναν  πολύ  σημαντικό  ρόλο.  Μια  επιχείρηση μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  το 

πλεονέκτημά αυτό και μέσα από την  αμεροληψία  να διεξάγει ειδικούς λογιστικούς 

ελέγχους   και   να πάρει  από πρώτο χέρι έγκαιρα πληροφορίες . Με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση της επιχείρησης, η οικονομική 

αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ( Cai Chuanbing 1997) 

Η διοίκηση των επιχειρήσεων σήμερα, με την τεράστια επέκταση και το 

γιγαντιαίο μέγεθος, γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Κάθε μεγάλη επιχείρηση 

αποτελείται από πολλές διευθύνσεις και τμήματα ώστε η επίβλεψη χιλιάδων 

εργαζομένων στους διάφορους τομείς να μην είναι εύκολο αν δεν έχουν επινοηθεί και 

εφαρμοσθεί μοντέρνες μέθοδοι διοίκησης και αν δεν χρησιμοποιηθεί σύγχρονη 
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ηλεκτρονική τεχνολογία. Έτσι, με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση 

των διαφόρων πληροφοριών, οικονομικών, τεχνικών και άλλων σε αξίες και 

ποσότητες,  ώστε  οι  διευθυντές,  μη  έχοντας  τη  δυνατότητα  να  βασιστούν  στην 

προσωπική τους επίβλεψη και παρατήρηση για την αξιολόγηση των λειτουργικών 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για τη λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων. Η αξιοπιστία όμως των οικονομικών και τεχνικών 

πληροφοριών και στοιχείων εξαρτάται από τις ακολουθούμενες διαδικασίες και τον 

συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. Έτσι απαιτείται συνεχής εσωτερικός έλεγχος 

για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι και οι στρατηγικές της επιχείρησης ακολουθούνται 

σωστά από τα διάφορα επίπεδα του Management και 

των εργαζομένων. (Τσακλάγκανος 2005) 

Ο εσωτερικός   έλεγχος για πολλές επιχειρήσεις, είναι ένας μηχανισμός αυτό- 

ελέγχου,  καθώς  μέσω  του  αποτελεσματικού  εσωτερικού  ελέγχου μπορούν  να 

ρυθμίζουν τις λειτουργίες τους και να αποφύγουν προβλήματα όπως η 

κακοδιαχείριση, αναληθής λογιστική, και παραβίαση των νόμων. Για τη κυβέρνηση, 

ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να δημιουργήσει ένα  περιβάλλον  έτσι ώστε τα μέτρα 

που παίρνει να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις και να μπορεί να τις ελέγχει . Το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου οργανώθηκε μέσα από   τις απαιτήσεις της καθιέρωσης 

του σοσιαλιστικό συστήματος της αγοράς γιατί μια ανταγωνιστική οικονομία 

χρειάζεται τον εσωτερικό έλεγχο. 

Επίσης,  με  τις  αναβαθμισμένες υπηρεσίες  που  προσφέρει,  ο  εσωτερικός 

έλεγχος ως σύμβουλος, γίνεται όλο και πιο αναγκαίος και χρήσιμος γιατί με την 

ανάλογη από τη διοίκηση υποστήριξη μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στον 

εντοπισμό των διαχειριστικών αδυναμιών, στην πρόληψη και στην καταστολή των 

απρόβλεπτων γεγονότων, θετικό σημείο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 

Γενικότερα, η πλατιά και καθολική έννοια του εσωτερικού ελέγχου αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα αν εξεταστεί σε σχέση με τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα 

των σημερινών μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, γιατί ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει ακόμη σημαντική σπουδαιότητα και έχει εξελιχθεί σε μια 

τεχνική μεγάλης σημασίας που επιτρέπει στη διοίκηση των πολυσύνθετων αυτών 

οργανισμών να λειτουργούν αποδοτικά επιτυγχάνοντας υψηλή παραγωγικότητα. 

Τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου παρέχουν υπηρεσίες προς τη διοίκηση, μέσω 

της διαρκούς επικοινωνίας, προσφέρουν βοήθεια στα μέλη του οργανισμού, 

συμβουλές και αναλυτικές πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη συσχέτιση με 

τους αντικειμενικούς στόχους και τους σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου. Ο 
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εσωτερικός ελεγκτής έχει πρωτεύοντα ρόλο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του 

 σχετικά με την παροχή διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης και μάλιστα σε 

θέματα που απαιτείται, υψηλού επιπέδου, γνώση και κρίση. 

Τέλος, Ο έλεγχος, σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, πρέπει να είναι 

σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει λογικές επιβεβαιώσεις ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις  λαμβανόμενες ως  σύνολο  είναι  ελεύθερες  από  «ουσιώδη» λάθη.  Η 

έννοια του «ουσιώδους λάθους» είναι ένα κρίσιμο όριο το οποίο χρησιμοποιούν οι 

ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων και πρέπει οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων  να  αντιλαμβάνονται την  έννοια  και  τη  χρήση  του.  Η  πληροφορία 

λοιπόν 

θεωρείται «ουσιώδης» όταν η παράλειψή της ή η λανθασμένη διατύπωσή της μπορεί 

να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών οι οποίες, λαμβάνονται με 

βάση τις οικονομικές καταστάσεις. 

3.10  Κοινωνική ∆ιάσταση Του Εσωτερικού Ελέγχου ( 

Παπαστάθης ,2003) ( Nashwa G 2005). 
Από κοινωνικής πλευράς κάθε φορέας δεν μπορεί να είναι αποκομμένος από την 

κοινωνία της οποίας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος. Από τα πρώτα κιόλας στάδια του 

σχεδιασμού του λαμβάνει ως βασική παράμετρο τις κοινωνικές ομάδες και τις 

κοινωνικές  συνήθειες  αυτών.  Στο  κοινωνικό  αυτό  σύνολο  βασίζεται,  για  την 

ανεύρεση εργατικού δυναμικού, για τη διάθεση των προϊόντων του και την άντληση 

οικονομικών πόρων μέσω της παροχής υπηρεσιών. 

Στην προσπάθεια της η επιχείρηση, να αναπτυχθεί και να καλύψει πάγιες και 

διαρκείς  κοινωνικές  ανάγκες,  βρίσκει  το  ανάλογο  στήριγμα από  τον  Εσωτερικό 

Έλεγχο. Η κοινωνική σκοπιά του Εσωτερικού Ελέγχου έγκειται στη σωστή πλη- 

ροφόρηση της διοίκησης για λήψη διοικητικών μέτρων. Συμβάλλει στο να 

αποκαλύπτει και να προλαμβάνει έγκαιρα τυχόν ατασθαλίες, κλοπές, υπεξαιρέσεις, 

να επισημαίνει διοικητικές αδυναμίες, πριν φτάσει η επιχείρηση στη διακοπή της 

λειτουργίας της, γεγονός που θ' αποβεί μοιραίο για το κοινωνικό σύνολο, ειδικά δε γι' 

αυτούς που έχουν άμεση συνεργασία και εξάρτηση, τους εργαζόμενους δηλαδή, που 

θα χάσουν την εργασία τους με επακόλουθο την αύξηση της ανεργίας και την 

δημιουργία  κοινωνικής  αναταραχής.  Οι  διάφοροι  πιστωτικοί  οργανισμοί,  όπως 

τράπεζες, μέτοχοι, προμηθευτές θα χάσουν τις απαιτήσεις τους. Ανάλογη απώλεια 

εσόδων θα έχουν και οι δημόσιοι φορείς. 

Μια  από  τις  πιο  σημαντικές παραμέτρους που  πρέπει  να  ληφθούν σοβαρά 
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υπόψη  από  την  διοίκηση  και  μάλιστα η  πιο  βασική  είναι  η  "ανεξαρτησία"  του 

εσωτερικού ελέγχου, που σημαίνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να είναι 

ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν. Να έχουν πλήρη, ελεύθερη και 

ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, αρχεία, 

περιουσιακά στοιχεία και στο προσωπικό. Είναι ανεξάρτητοι, όταν έχουν τη 

δυνατότητα και εκτελούν την εργασία τους ελεύθεροι και είναι απαλλαγμένοι από 

κάθε είδους παρεμβάσεις. 

Αυτό επιτυγχάνεται, όταν τους παρέχεται η ανάλογη υποστήριξη από το 

διοικητικό συμβούλιο. Επίσης, ανεξαρτησία σημαίνει στήριξη για επάρκεια 

λειτουργίας του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και απαίτηση για αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες. Γενικά είναι η υπαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου σε ανώτατο ιεραρχικό 

επίπεδο  π.χ.  διευθύνοντα  σύμβουλο  ή  επιτροπή  ελέγχου.  Η  ένταξη  αυτή  του 

προσδίδει κύρος, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα στο έργο του. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Η εφαρμογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα 

εκσυγχρονισμού της λογιστικής πρακτικής στη χώρα μας. Υλοποιείται ήδη 

υποχρεωτικά από τις εισηγμένες εταιρίες και τις θυγατρικές τους, αλλά είναι 

νομοτελειακό ότι θα καλύψει όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, μικρές και μεγάλες. Η 

υιοθέτησή  τους  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  δημιουργεί νέα  δεδομένα για  τους 

Έλληνες λογιστές και ελεγκτές, το χώρο της λογιστικής εκπαίδευσης,  τα 

χρηματοπιστωτικά   ιδρύματα,   τους   επενδυτές  και   τους άλλους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων καθώς για να κάνουν τη δουλειά τους 

σωστά, πρέπει να τα γνωρίζουν. 

Οι πρώτες τριμηνιαίες καταστάσεις δημοσιεύτηκαν χωρίς να προηγηθεί έλεγχος 

των ορκωτών ελεγκτών, ενώ από τις πρώτες εξαμηνιαίες και μετά οι οικονομικές 

καταστάσεις δημοσιεύονται πλέον ελεγμένες. Οι παράλληλες εξελίξεις στο χώρο της 

ελεγκτικής, μέσω της όγδοης ελεγκτικής Οδηγίας και των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων, έδωσαν τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και παρακολούθησης όλων των 

εξελίξεων στο χώρο της χρηματοοικονομικής λογιστικής και της ελεγκτικής, για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων. 

Όσον αφορά την Ελλάδα με την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π απομακρύνθηκαν οι 

ιδιαιτερότητες  του Ε.Λ.Σ και οι οικονομικές καταστάσεις των  ελληνικών 

επιχειρήσεων έγιναν πλέον εύκολα κατανοητές παρέχοντας οικονομική 

πληροφόρηση ίσης αξιοπιστίας με αυτή των λοιπών επιχειρήσεων. 

Όπως αντιλαμβανόμαστε, όλοι οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτές. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η 

ύπαρξη  σωστής  λειτουργίας  ενός  συστήματος εσωτερικού  ελέγχου  καθώς  και  η 

εφαρμογή των κατάλληλων ελεγκτικών  προτύπων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 
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και από μια έρευνα που έχει γίνει (Dezoort T. 1997), μελετήθηκε ο ρόλος του 

εσωτερικού ελεγκτή στις αμερικανικές επιχειρήσεις. 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι την πρώτη θέση 

καταλαμβάνει η  αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου, ενώ τη δεύτερη και τρίτη 

καταλαμβάνουν η   αξιολόγηση του εσωτερικού ελεγκτή   και   η μελέτη   των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντίστοιχα. 

 

4.2 Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Ελεγκτές 
 

Στην παρούσα φάση και για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου του εσωτερικού 

ελεγκτή στην αξιολόγηση και αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να 

γίνει σαφής ο διαχωρισμός του από τον εξωτερικό ελεγκτή. 

Αν και είναι ανεξάρτητοι από τις δραστηριότητες που ελέγχουν, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης ώστε να διασφαλισθεί η 

συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων. Αντίθετα, οι 

εξωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι από τον οργανισμό, και παρέχουν κάθε χρόνο 

μία γνωμοδότηση για τις οικονομικές καταστάσεις. Το έργο των εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να συντονίζεται για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα 

και αποδοτικότητα. 

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές έχουν αμοιβαία συμφέροντα σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δημοσιονομικών ελέγχων. Για αυτό, και τα 

δύο επαγγέλματα οφείλουν να τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας και τα 

επαγγελματικά πρότυπα που καθορίζουν οι αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις τους. 

Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις σχέσεις τους με την 

οργάνωση και το πεδίο εφαρμογής των εργασιών και των στόχων τους. 

Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  «αποτελούν  μέρος της  οργάνωσης.  Οι  στόχοι  τους 

καθορίζονται από τα επαγγελματικά πρότυπα και το διοικητικό συμβούλιο, καθώς οι 

διευθυντές των τμημάτων της επιχείρησης αποτελούν τους πρωτογενείς πελάτες 

τους.   Οι   εξωτερικοί   ελεγκτές,   δεν   αποτελούν   μέρος   της   οργάνωσης,   αλλά 

ασχολούνται με αυτήν. Οι στόχοι τους καθορίζονται κατά κύριο λόγο από τον νόμο. 

Το  πεδίο  της  εργασίας  των  εσωτερικών  ελεγκτών  είναι  ολοκληρωμένη. 

 

Εξυπηρετεί την οργάνωση, βοηθώντας την επίτευξη των στόχων της, καθώς και τη 
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βελτίωση των ενεργειών, της διαχείρισης των κινδύνων και των διαδικασιών 

διακυβέρνησης. Ασχολείται με όλα τα στοιχεία της οργάνωσης - τόσο τα οικονομικά 

όσο  και  μη,  και  επικεντρώνονται  στα  μελλοντικά γεγονότα  ως  αποτέλεσμα της 

συνεχούς αναθεώρησης τους και την αξιολόγηση των ελέγχων και των διαδικασιών. 

Επίσης ασχολούνται με την πρόληψη της απάτης σε οποιαδήποτε μορφή. 

Η πρωταρχική αποστολή των εξωτερικών ελεγκτών είναι να παρέχει 

ανεξάρτητη  γνώμη σχετικά  με  τις  οικονομικές καταστάσεις  του  οργανισμού, σε 

ετήσια βάση. Η  προσέγγισή τους έχει ιστορικό χαρακτήρα, αφού εκτιμούν κατά 

πόσον οι δηλώσεις είναι σύμφωνες με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και 

παρουσιάζουν ορθά την οικονομική κατάσταση του οργανισμού, αν τα αποτελέσματα 

των δράσεων για μια δεδομένη χρονική περίοδο εκπροσωπούνται με ακρίβεια, καθώς 

και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις έχουν μεταβληθεί. 

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να συνέρχονται περιοδικά για 

να συζητήσουν κοινά συμφέροντα, να επωφεληθούν από τις συμπληρωματικές 

ικανότητές τους, τους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης, τις προοπτικές, να 

κατανοήσουν το  πεδίο  εφαρμογής της  άλλης  εργασίας και  τις  μεθόδους της,  να 

παρέχουν πρόσβαση σε εκθέσεις, προγράμματα και τα έγγραφα εργασίας, και να 

αξιολογήσουν  από  κοινού  τους  τομείς  του  κινδύνου.  Κατά  την  άσκηση  των 

εποπτικών αρμοδιοτήτων της για τη διαβεβαίωση, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει 

να απαιτεί τον συντονισμό του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτικύ έργυο για την 

αύξηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της 

συνολικής διαδικασίας ελέγχου. 

4.3 Εσωτερικός έλεγχος και αξιοπιστία οικονομικών 

καταστάσεων 
 

Το θέμα της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων είναι σοβαρό και οι 

προσεγγίσεις  που  θα  μπορούσαν να  πραγματοποιηθούν είναι  αρκετές,  τόσο  από 

πλευράς επιχειρηματικής – λογιστικής προσέγγισης, αλλά και από μακρο- 

οικονομικής και κοινωνικής άποψης, όσον αφορά τα αίτια και τις επιπτώσεις τους. 

To Management της επιχείρησης έχει επίσης την ευθύνη για την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, που πρέπει να παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης, με 
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το  να  είναι  ακριβής,  επαρκής  και  αξιόπιστη.  Ο  εσωτερικός  έλεγχος  παρέχει  τη 

βεβαιότητα ότι και η ευθύνη αυτή συμπληρώνεται. 

Η  παραποίηση  χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέραν  του  γεγονότος  ότι 

αποτελεί μια παράνομη επιχειρηματική συμπεριφορά, απειλεί και την αξιοπιστία της 

οικονομικής πληροφόρησης στοιχίζοντας στις επιχειρήσεις σημαντικότατα ποσά. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω ο εσωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την 

πρόληψη  της  απάτης  μέσα  στην  επιχείρηση.  Κατά  συνέπεια  η  πιθανότητα  να 

εμπλακεί η επιχείρηση σε παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων της 

αυξάνεται όταν ο έλεγχος (εσωτερικό και εξωτερικό) είναι χαλαρός. 

Η αποτελεσματικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι θέμα απεικόνισής 

του στο οργανόγραμμα, αλλά, μια σειρά παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη από τη διοίκηση. Ως τέτοιες θεωρούνται: 

α. Η ξεκάθαρη πολιτική και η στρατηγική που θα πρέπει να έχει η διοίκηση για 

τον εσωτερικό έλεγχο. 

β. Η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, που σημαίνει, το που υπάγεται 

ιεραρχικά, αν υπάγεται στη ∆ιοίκηση  (∆/ντα  Σύμβουλο) ή σε Επιτροπή Ελέγχου 

(Audit Committee) ή σε κάποια διεύθυνση. Η υπαγωγή του απευθείας στη ∆ιοίκηση ή 

σε Επιτροπή Ελέγχου προσδιορίζει σαφώς και το βαθμό υποστήριξής του. Αντιθέτως, 

η ένταξή του σε κάποια διεύθυνση, τον θέτει υπό περιορισμό και τον υποβαθμίζει. 

γ. Η ελευθερία δράσης. Το κατά πόσο δηλαδή οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την 

ελευθερία κινήσεων και το απρόσκοπτο της πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας, στο 

προσωπικό και στα περιουσιακά της στοιχεία. 

δ. Η αναγκαιότητα. Το κατά πόσο δηλαδή η διοίκηση επιθυμεί ο Εσωτερικός 

Έλεγχος να λειτουργεί ως απαραίτητο εργαλείο της και όχι ως μέσον πυρόσβεσης και 

αστυνόμευσης ή για την έξωθεν καλή μαρτυρία. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών είναι στη 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Ωστόσο, από τις εμπειρικές μελέτες, υπάρχουν 

ορισμένοι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για έναν εσωτερικό ελεγκτή, όπως ο 

προέλεγχος, ο έλεγχος της μισθοδοσίας και αξιώσεις τρίτων, ο έλεγχος των κινήσεων 

της αποθήκης, η διεξαγωγή εσωτερικών ερευνών καθώς και η αξιολόγηση της 

διαχείρισης, και η συνεχής επανεξέταση και αξιολόγηση των υφιστάμενων 

εσωτερικών μέτρων ελέγχου. 

Οι στόχοι του εσωτερικού ελέγχου ως προς την διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

οικονομικών καταστάσεων μπορούν να περιγραφούν, ως εξής: 
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1.  να καθορίζει την καταλληλότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

που υφίσταται, 

2.  να  διερευνά  τη  συμμόρφωση με  τους  υφιστάμενους  χρηματοδοτικά 

νόμους και οικονομικούς κανονισμούς, 

3.  να ελέγχει την επάρκειας των μηνιαίων αποδόσεων των 

δραστηριοτήτων, και 

4.  να  ελέγχει  για  τη  φυσική  ύπαρξη  των  περιουσιακών  στοιχείων  και 

υποχρεώσεων. 

Ο  κίνδυνος  που  υπάρχει  οι  ελεγκτές  να  μην  εντοπίσουν  παραποιήσεις 

λογιστικών καταστάσεων ελλοχεύει πάντοτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ο 

κίνδυνος αυτός μπορεί να αναλυθεί σε τρεις βασικές συνιστώσες 

1. Στον εγγενή κίνδυνο (inherent risk). Ο κίνδυνος αυτός έχει να κάνει με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (κλάδος, μέγεθος, κ.ά.) που ελέγχεται. 

2. Τον κίνδυνο εσωτερικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος έχει να 

κάνει με την εκτίμηση από τον εξωτερικό ελεγκτή του επιπέδου και της 

αποτελεσματικής οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου. 

3.   Τον  κίνδυνο  εκλεκτικών  τεκμηρίων.  Ο   κίνδυνος  της   μορφής  αυτής 

συνίσταται στην επάρκεια και αξιοπιστία των ελεγκτικών τεκμηρίων που ελήφθησαν 

υπόψη κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι προφανής από τις ατέλειες 

και  τις  αδυναμίες  που  διακρίνουν  τον  ίδιο  τον  άνθρωπο.  Ως  φαινόμενο  των 

αδυναμιών είναι τα λάθη που οφείλονται στις ατέλειες της ανθρώπινης ικανότητας. 

Οι κλοπές, οι απάτες και οι ατασθαλίες ανάγονται στις ατέλειες της ανθρώπινης 

φύσης και ηθικής. Επειδή είναι αδύνατον το ξερίζωμα των αδυναμιών αυτών όσα 

μέσα και να επιστρατευθούν, το μόνο που απομένει είναι η καταπολέμηση τους από 

τον Εσωτερικό Έλεγχο, για να περιορισθούν κατά το δυνατόν περισσότερο. 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ακόμη, σημαντική σπουδαιότητα και για τον 

εξωτερικό ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή. Το σύστημα και η ποιότητα του εσωτερικού 

ελέγχου που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση θα καθορίσει το πρότυπο και τη 

διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου. Οι ανεξάρτητοι Ορκωτοί Λογιστές εξετάζουν 

και αξιολογούν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου ώστε να πεισθούν για την αξιοπιστία 

των λογιστικών δεδομένων και να καθορίσουν το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα 

της ελεγκτικής διαδικασίας, που είναι απαραίτητα για την έκφραση γνώμης πάνω 

στην ειλικρίνεια και αξιοπιστία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Η υιοθέτηση πλαισίων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων μπορούν 

να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, τη δημιουργία ενός 

ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών αναφορών και εν τέλει στην αποτροπή του ενδεχόμενου 

εταιρικής απάτης. 

Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να υποτιμούν ή να αψηφούν τον εσωτερικό έλεγχο, 

καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικής εταιρικής 

διακυβέρνησης. Τα νομοθετικά πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, όσο αυστηρά 

και εάν είναι, δεν επαρκούν από μόνα τους για την αποτροπή της εταιρικής απάτης. 

Απαιτείται λοιπόν η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης στις επιταγές των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης, η γνωστοποίηση τους στο σύνολο του οργανισμού και ο 

έλεγχος της συμμόρφωσης του οργανισμού σ’ αυτές. 

Η μη δέσμευση της ηγεσίας στην ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες δημιουργεί 

ένα περιβάλλον ελέγχου ευάλωτο στη διαφθορά και τις δολιεύσεις. Επιπλέον, αναιρεί 

τα οφέλη που δημιουργούνται από  την εφαρμογή των πλαισίων του εσωτερικού 

ελέγχου και τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Σημαντική κρίνεται 

εξάλλου η μέριμνα για την διαρκή εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών στα θέματα 

της διακυβέρνησης των εταιριών, του ελέγχου και της διαχείρισης των κινδύνων. 

 

4.4 Η Ελληνική Πραγματικότητα 
 

Στον απόηχο των πρόσφατων εταιρικών αποτυχιών, πολλές μεταρρυθμίσεις έγιναν 

για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των χρηστών 

Για παράδειγμα, πρόσφατα προτεινόμενοι κανόνες NYSE απαιτούν από  όλες  τις 

εισηγμένες εταιρείες να διαθέτουν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

 Στην Ελλάδα οι μέχρι σήμερα γνωστές παραποιήσεις, είχαν στόχο κυρίως τη 

μείωση των κερδών και της αντίστοιχης φορολογίας μέσα από τη διόγκωση των 

εξόδων. Με  την  είσοδο όμως πολλών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και  την 

αυξημένη ενασχόληση του επενδυτικού κοινού, η προσπάθειά τους εστιάζεται πλέον 

στην αύξηση των εσόδων και στην ταχεία ανάπτυξή τους που θα έχει ως αποτέλεσμα 

την  αύξηση των κερδών. Αν αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, αρκετές 
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εταιρείες καταφεύγουν στην παραποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων μέσα 

από επεμβάσεις στα λογιστικά τους βιβλία “cook the books”. 

Σύμφωνα με τις εντολές που έχει δώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στους 

ορκωτούς ελεγκτές  θα πρέπει να δίνεται  ιδιαίτερη προσοχή στους ισολογισμούς σε 

ότι αφορά : α)  στο ύψος της πρόβλεψης για απαξίωση αποθεμάτων, β)  στη  μη 

διακριτή γνωστοποίηση και παρακολούθηση αποθεματικών που συνδέονται με 

αναπροσαρμογές σε εύλογες αξίες στοιχείων ενεργητικού, γ)  στη μη γνωστοποίηση 

πληροφοριών για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας από την ενοποίηση 

επιχειρήσεων, δ)  στη μείωση των προβλέψεων επισφαλειών στις τράπεζες παρά το 

ότι αυξήθηκαν οι χορηγήσεις. Επίσης οι ορκωτοί ελεγκτές θα πρέπει να ελέγξουν 

προσεκτικά το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε σχέση με τη 

δυνατότητα των εταιριών να τις ανακτήσουν, το  χαμηλό ποσό εξόδου που συνδέεται 

με τις παροχές που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους, αλλά και τη διαμόρφωση 

αποτελεσμάτων χρήσης ορισμένων εταιριών από την αποτίμηση σε εύλογες αξίες των 

επενδυτικών ακινήτων που κατέχουν. [http://www.bankingnews.gr] 

Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα, η λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού. 

Τα προβλήματα επάρκειας και αντιλήψεων αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να τον 

υιοθετήσουν. Αυτά εντοπίζονται στην έλλειψη ικανών εσωτερικών ελεγκτών που σε 

συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δυσκολία εφαρμογής της ελεγκτικής λειτουργίας. 

Επίσης η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι χρονοβόρα και δύσκολη επειδή 

απαιτεί ειδικές γνώσεις για τον εσωτερικό έλεγχο. Παρόλα αυτά, οι βασικές αρχές 

λειτουργίας άρχισαν να εφαρμόζονται και οι διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων 

προσαρμόζονται σιγά-σιγά  προσβλέποντας  στην  αποδοτικότητα  του  ελέγχου  και 

προσπαθώντας να τον ενισχύσουν με διάφορους τρόπους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 

μπορούσε να αποτελέσει θετική εξέλιξη η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού 

φορέα, ο οποίος θα είχε την ευθύνη ελέγχου των διαδικασιών και της ποιότητας των 

αποτελεσμάτων των ελέγχων των επιχειρήσεων. 

Στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσονται 

οι επιχειρήσεις, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλέον απαραίτητος για την ορθή και 

αναπτυσσόμενη πορεία μιας εταιρείας. Είναι αυτός που θα αναλάβει τις 

δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με  τον  επιχειρηματικό  κίνδυνο.  Ένα  από  τα 

μελλοντικά αντικείμενα μελέτης με χρήσιμα για τις διοικήσεις συμπεράσματα, θα 

http://www.bankingnews.gr/


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΜΒΑ 

 

 88 

μπορούσε να αποτελέσει η σχέση του ελεγκτή με την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων  αφού  ληφθούν  υπόψη  το  μέγεθος  της  επιχείρησης  αλλά  και  οι 

συνέπειες που μπορεί να έχει σε αυτήν ο λαθεμένος τρόπος προσέγγισης και 

επίλυσης των επιχειρηματικών κινδύνων. 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου καθίσταται πλέον βασικός πόλος αναφοράς για 

τη διασφάλιση των μετόχων του  οργανισμού αλλά και όλων των φορέων - 

ενδιαφερομένων που έχουν νόμιμο συμφέρον από αυτόν. Οι εταιρίες μέσω της 

αποτελεσματικής διεξαγωγής του εσωτερικού ελέγχου θα μπορέσουν να αναπτυχθούν 

περισσότερο και να προσθέσουν μεγαλύτερη αξία. Με αυτόν τον τρόπο θα 

αποκτήσουν δύναμη και ενδεχομένως θα καταστούν ικανές να αντλήσουν 

ευκολότερα πόρους για νέες επενδυτικές δραστηριότητες, με στόχο την περαιτέρω 

ανάπτυξη τους. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5.1 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 

Χαρακτηριστικά του κλάδου της ζυθοποιίας  

Το βασικότερο χαρακτηριστικό της ζήτησης στην αγορά μπύρας στην Ελλάδα 

είναι η εποχικότητα. Η περίοδος ουσιαστικής κατανάλωσης μπύρας στη χώρα μας 

αρχίζει το Μάρτιο και διαρκεί 8 μήνες, με την κατανάλωση να κορυφώνεται μεταξύ 

των μηνών Μαΐου και Σεπτεμβρίου.  

Ο κλάδος της ζυθοποιίας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και 

αυξημένη συγκέντρωση. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας στη χώρα μας 

διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν την προσφορά σε συνδυασμό 

και με την πίεση που ασκούν άλλα ανταγωνιστικά ποτά (π.χ. το κρασί, το ούζο, κ.α.) 

οδηγούν σε όξυνση του ανταγωνισμού.  

Η σωστή οργάνωση και η ανάπτυξη ισχυρού δικτύου διανομής, αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχή δραστηριοποίηση στον κλάδο. Ακόμη, 

απαιτούνται υψηλές δαπάνες για διαφημιστική προβολή των προϊόντων (λόγω και 

της πληθώρας διατιθέμενων εμπορικών σημάτων), παράγοντας που θεωρείται 

ζωτικός για τυχόν καθιέρωση νέων εμπορικών σημάτων στην αγορά. Από 

επιχειρηματική σκοπιά, δυνατό σημείο του κλάδου είναι κατ’ αρχήν η υψηλή 

κερδοφορία των εδραιωμένων εταιρειών. Επίσης, δυνατό σημείο από πλευράς 

προϊόντος θεωρείται η χαμηλότερη τιμή του σε σχέση με τα ανταγωνιστικά 

οινοπνευματώδη ποτά, η ανεπτυγμένη παραγωγική βάση, οι κατάλληλες συνθήκες 

παραγωγής (διαθεσιμότητα κατάλληλου νερού) και η προσφορά προϊόντων υψηλής 

ποιότητας, κυρίως δε η πληθώρα-ποικιλία των τελικών σημείων διάθεσης και η 

«εύκολη» πρόσβαση στην κατανάλωση μπύρας σε πολλές διαφορετικές 

περιστάσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς: 
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 500 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ο ετήσιος τζίρος της αγοράς μπύρας 

στην Ελλάδα 

 4,1 εκατ. εκατόλιτρα μπύρας καταναλώθηκαν το 2010 (8% πτώση σε 

σχέση με το 2009) 

 65% της κατανάλωσης πραγματοποιείται εκτός σπιτιού (εστιατόρια, 

μπαρ κλπ.) 

 40 λίτρα μπύρα εκτιμάται ότι είναι η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην 

Ελλάδα 

 

Ζήτηση 

 

 Το στοιχείο της εποχικότητας που χαρακτηρίζει την αγορά συνδυάζεται και 

με την τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας, η οποία έχει σαφώς θετική επίδραση 

στην εγχώρια κατανάλωση μπύρας. Επίσης, παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση 

μπύρας είναι και η τιμή της σε σχέση και με τις τιμές των άλλων οινοπνευματωδών 

ποτών, καθώς επίσης και η χαμηλή περιεκτικότητά της σε αλκοόλ που ευνοεί την 

κατανάλωσή της σε μεγαλύτερες ποσότητες. 

 Όσον αφορά τα υποκατάστατα προϊόντα, αρκετά είναι τα ποτά που 

ανταγωνίζονται τα προϊόντα ζυθοποιίας, μεταξύ δε αυτών ξεχωρίζουν τα ποτά 

χαμηλού αλκοολικού βαθμού (ready to drink), καθώς τα εν λόγω προϊόντα 

αποσπούν μερίδιο αγοράς από τη μπύρα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση 

μετατόπισης της ζήτησης της μπύρας, από την «κρύα» αγορά (εστιατόρια, μπαρ 

κλπ.) προς τη «ζεστή» αγορά (οικιακή κατανάλωση), με την πρώτη να εξακολουθεί 

να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. 

 

Προσφορά 

 Στον κλάδο της ζυθοποιίας στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ελάχιστες 

ζυθοβιομηχανίες, ενώ τα τελευταία χρόνια διείσδυσαν στον παραγωγικό τομέα και 

ορισμένες «μικροζυθοποιίες». Πέραν αυτών στην αγορά λειτουργούν αρκετές 

εισαγωγικές εταιρείες, οι οποίες συνήθως δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο 

κλάδο των ποτών, στις περισσότερες μάλιστα περιπτώσεις οι πωλήσεις από τα 
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εξεταζόμενα προϊόντα καλύπτουν μικρό ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών 

τους. Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή, ως 

εκ τούτου ο βαθμός αυτάρκειας στην Ελληνική αγορά μπύρας είναι υψηλός (87% - 

90%). 

 Στην εγχώρια αγορά διατίθεται μεγάλος αριθμός εμπορικών σημάτων 

μπύρας, τόσο παραγόμενων όσο και εισαγόμενων (ορισμένα εκ των οποίων 

εισάγονται από τις παραγωγικές εταιρείες με σκοπό τον εμπλουτισμό της γκάμας 

των προϊόντων τους). Οι εταιρείες του κλάδου διακινούν τα προϊόντα τους μέσω 

ιδίου δικτύου διανομής, μέσω χονδρεμπόρων ή μέσω αντιπροσώπων.  

Οι αλυσίδες σούπερ-μάρκετ αποτελούν τον κυριότερο προμηθευτή της 

«ζεστής» αγοράς, καθώς μέσω αυτών πραγματοποιούνται οι μεγαλύτερες πωλήσεις 

μπύρας που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση. 

 

Οι τάσεις της αγοράς 

 

 Η συντριπτική πλειοψηφία της εγχώριας παραγωγής μπύρας είναι 

συγκεντρωμένη στις 4 κορυφαίες ζυθοβιομηχανίες, ενώ πολύ χαμηλή είναι η 

συμμετοχή των επιχειρήσεων μικροζυθοποιίας. 

 Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση μπύρας παρουσίασε διακυμάνσεις την 

περίοδο 2000-2010, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται σε -0,9%. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Icap Group, η εγχώρια κατανάλωση μπύρας για 

το 2011 αναμένεται να κινηθεί πτωτικά σε ποσοστό 4%-5%. Μετά από δύο 

διαδοχικές ετήσιες μειώσεις (5,9% το 2009/08 και κατά 4,6% το 2010/09), η εγχώρια 

παραγωγή μπύρας διαμορφώθηκε σε 4,17 εκατ. εκατόλιτρα περίπου το 2010. Στη 

διάρκεια του 2010 η ελληνική αγορά μπύρας κινήθηκε συνολικά πτωτικά με 

ποσοστό περίπου του -8%. Πιο έντονα παρουσιάστηκε κάμψη στην "κρύα" αγορά 

(εστίαση, μπαρ κ.α.) που έφθασε σε ποσοστό -10%. Μικρότερη ήταν η πτώση που 

παρουσίασε η "ζεστή" αγορά (σούπερ μάρκετ, κ.α.) που έφθασε σε -6%. 

Σημαντικοί παράγοντες που επέδρασαν στο αποτέλεσμα αυτό ήταν η 

συνολική οικονομική κρίση και η συνεπαγόμενη μείωση του εισοδήματος, η 

σημαντική αύξηση της φορολογίας όπως του ΦΠΑ καθώς και του Ειδικού Φόρου 
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Κατανάλωσης αλλά και η σαφής μείωση της συχνότητας του αριθμού των εξόδων 

των καταναλωτών εκτός σπιτιού. Παρότι οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να 

απορροφήσουν σημαντικό μέρος από τις ανατιμήσεις των πρώτων υλών και την 

αύξηση του ΦΠΑ και να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές, το γεγονός ότι το 31% της 

τελικής τιμής αντιστοιχεί στον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ο οποίος αυξήθηκε 92%!) 

περιορίζει τα περιθώρια ευελιξίας τους.  

Μερίδια αγοράς 

 

 

 

 Στην αγορά κυριαρχεί ουσιαστικά μία μεγάλη ζυθοβιομηχανία, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. που αποτελεί τον leader του κλάδου με 

μερίδιο αγοράς περίπου 70% και η οποία παράγει, εισάγει και διακινεί 

ισχυρά εμπορικά σήματα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ελληνικό κριθάρι και 

παράγει βύνες, δίνοντας διέξοδο και προοπτική στην αγροτική 

παραγωγή ενισχύοντας επενδύσεις και παραγωγικότητα. 

 Η δεύτερη σε μέγεθος επιχείρηση του κλάδου είναι η Μύθος Ζυθοποιία 

Α.Ε., η οποία κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου 15%. Η εταιρεία παράγει, 

εισάγει και διακινεί ισχυρά εμπορικά σήματα. Για το 2011 η διοίκησή της 

αναμένει ότι, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες, θα αυξήσει περαιτέρω 

70% 

15% 

8% 

3.40% 

2.60% 

1% 

Μερίδια αγοράς μπύρας 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Μύθος Ζυθοποιία 

Private Label 

Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης 

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης 

Άλλες 
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το μερίδιο αγοράς που κατέχει με κύριο άξονα την ενίσχυση της γκάμας 

των προϊόντων (μάρκες) που διαθέτει. 

 Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης συνιστά επίσης σημαντικό παίκτη στην 

αγορά μπύρας. Ταυτόχρονα, επεκτείνει τη συνεργασία της με αλυσίδες 

σούπερ μάρκετ για την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. 

 Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης είναι μια ακόμα ζυθοποιία με 

σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία παράγει 4 σήματα, 

Βεργίνα Premium, Βεργίνα Κόκκινη, Βεργίνα Weiss και Edelsteiner. 

 Όλο και μεγαλύτερο χώρο στο καλάθι της νοικοκυράς φαίνεται ότι 

κερδίζει και η μπύρα ιδιωτικής ετικέτας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

αγοράς το μερίδιό της ανέρχεται σε περίπου 8% ενώ αναπτύσσεται με 

γοργούς ρυθμούς. 

 Η συμμετοχή των επιχειρήσεων μικροζυθοποιίας υπολογίζεται σε 1%. 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι 4 κορυφαίες επιχειρήσεις ζυθοποιίας: 

Επωνυμία 

επιχείρησης 

Κύκλος 

εργασιών 2010 

Προσωπικό Εμπορικά Σήματα 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

440.794.375 € 995 Παραγόμενα: Amstel, Heineken, Alfa, 
Amstel Bock, Amstel Pulse, Fischer, 
Alfa Buckler, Zorbas, Bios, Furstenbrau, 
Fayrouz, Marathon. 

Εισαγόμενα: Amstel Light, Erdinger, 
Duvel, Murphy's, Carib, Chimay, 
Konig, Desperados, Tiger, Kirin, 
McFarland, Foster's, Moretti, Krusovice, 
Newcastle, Bulmers, Strongbow, John 
Smith's, Woodpecker. 

ΜΥΘΟΣ 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

74.473.737 € 270 Παραγόμενα: Mythos, Henninger, Kaiser 
Εισαγόμενα: Carlsberg, Guinness, 

Kilkenny, Kronenbourg, Grimbergen, 
Somersby. 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

14.097.477€ 64 Βεργίνα (premium, Weiss, κόκκινη), 
Edelsteiner 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 12.319.315 € 63 Παραγόμενα: Lowenbrau Original, Pils 
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ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε. 

Hellas, Stella Artois, Elka, Berlin, Star, 
Masters, Captains, Wind, Proton. 
Εισαγόμενα: Franziskaner, Beck's, Leffe, 
Hoegaarden, Boddingtons, Brahma, St. 
Augustin, Arcobrau. 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής 

και εμπορίας μπϋρας στην Ελλάδα.  Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων 

επιχειρηματιών και αποτελεί μέλος του Ομίλου Heineken N.V. Tο 1965 ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το πρώτο εργοστάσιο στην Αθήνα, το οποίο παρήγαγε μπύρα 

Amstel. Το δεύτερο εργοστάσιο άνοιξε το 1974 στη Θεσσαλονίκη, επεκτείνοντας την 

παραγωγή, ενώ το 1976 η Amstel έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς μπύρες στην 

ελληνική αγορά, πράγμα που ισχύει μέχρι και σήμερα. Το 1981 η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία ξεκίνησε την παραγωγή της μπύρας Heineken στην Ελλάδα και το 1985 

άνοιξε τρίτο εργοστάσιο στην Πάτρα. Σήμερα, εκτός από τις μπύρες που παράγονται 

στην Ελλάδα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ διακινεί και μια πληθώρα εισαγόμενων 

μαρκών όπως Erdinger, Murphy’s Irish Stout και Red, Duvel, Chimay, Kirin, 

McFarland, Carib, Desperados, Tiger, Moretti, Foster’s και Krusovice Kralovsky ενώ 

εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες στην Ευρώπη, την Αφρική και την 

Αμερική. 

 

H Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ελλάδα και 

μέλος του Ομίλου Carlsberg. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην 

περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη, όπου παράγει τις μπύρες Mythos, Kaiser, 

Kaiser Double Malt και Henninger, τις οποίες και διανέμει στη χώρα μας. Ειδικά σε 

ότι αφορά την μπύρα Mythos, την πρώτη αυθεντικά ελληνική μπύρα, η εταιρεία 

αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το συγκεκριμένο προϊόν 

αποτελεί τη μοναδική ελληνική μάρκα μπύρας που εξάγεται σε περίπου 30 χώρες 

και έχει επώνυμη ζήτηση και φανατικούς θαυμαστές. Παράλληλα, η εταιρεία 

εισάγει και διανέμει στη χώρα μας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες: την δανέζικη 

Carlsberg, την μεξικάνικη Corona Extra, τις ιρλανδικές μπύρες της Diageo Guinness 

και Kilkenny, τη βέλγικη Grimbergen, τη βαυαρικής προέλευσης weissbier Schneider 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΜΒΑ 

 

 95 

Weisse και την γαλλική Kronenbourg 1664, διευρύνοντας έτσι την ελληνική αγορά 

μπύρας και εκπαιδεύοντας τον έλληνα καταναλωτή σε νέες, ποιοτικές γεύσεις. 

 

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.  θεωρείται μια από τις πιο ανερχόμενες και  

υποσχόμενες εταιρίες στην Ελλάδα. Η πρωτοπόρος ιδέα της ίδρυσης ενός  

ελληνικού ζυθοποιείου ανήκει στον  Δημήτρη Πολιτόπουλο και την  οικογένεια του. 

Όντας ο ίδιος  ζυθοποιός, απόφοιτος του Siebel Institute of  Technology Chigago, 

Illinois, αποφάσισε να  ενισχύσει οικονομικά και βιομηχανικά  την πατρίδα του μ' 

ένα ζυθοποιείο, μιας και η Ελλάδα ήταν μεταξύ  των χωρών που δεν παρήγαν δική 

τους  μπύρα. Έτσι το Φεβρουάριο του 1998 ιδρύθηκε το  πρώτο ελληνικό 

ζυθοποιείο στη Ροδόπη,  όπου και κατά την παράδοση παρήχθη  για πρώτη φορά 

ελληνική μπύρα στους  αρχαίους χρόνους, και γεννήθηκε η μπύρα "ΒΕΡΓΙΝΑ". Η 

εταιρία εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής. Μάλιστα κατά το έτος 1999, 

η εταιρία άρχισε  επιτυχώς την εξαγωγή προϊόντων της στις Η.Π.Α. 

 

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. μία από τις δυναμικότερες παρουσίες του 

κλάδου, είναι μία ελληνική εταιρεία που συμμετέχει ενεργά στην αποκεντρωμένη 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Διαθέτει στην Αταλάντη Φθιώτιδας ένα 

σύγχρονο εργοστάσιο ζύθου όπου, μέσα από διαδικασίες παραγωγής που έχουν 

θέσει τον παράγοντα “κόστος” σε δεύτερη μοίρα, παράγει δύο εξαιρετικά προϊόντα: 

την Berlin Premium Lager και την Pils Hellas. Εκτός από τα ιδιόκτητα σήματά της, η 

«ΕΖΑ» έχει προχωρήσει και στην ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένων σημάτων, 

ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι Bavaria, Krombacher, Arcobrau, Augustijn 

και Gulden Draak. 

 

Ακολουθεί η SWOT Analysis η οποία «φωτογραφίζει» τη σημερινή κατάσταση των 

επιχειρήσεων και της αγοράς αναφορικά με τον κλάδο ζυθοποιίας: 

 

Δυνατά Σημεία 

 Η δραστηριοποίηση ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων με γνωστά και 
καθιερωμένα εμπορικά σήματα και μεγάλη ποικιλία προϊόντων. 

 Η χαμηλότερη τιμή της μπύρας σε σχέση με τα ανταγωνιστικά οινοπνευματώδη 
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ποτά. 

 Η διαθεσιμότητα του προϊόντος σε πληθώρα τελικών σημείων διάθεσης – εύκολη 
πρόσβαση στους καταναλωτές. 

 Η υψηλή τουριστική κίνηση από χώρες με υψηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση 
μπύρας. 

 

Αδύνατα Σημεία 

 Η εποχικότητα που χαρακτηρίζει την κατανάλωση μπύρας λόγω των 
καταναλωτικών συνηθειών που επικρατούν. 

 Αλλεπάλληλες αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβαρύνουν την 
τελική τιμή του προϊόντος. 

 

Ευκαιρίες  

 Το λανσάρισμα νέων εμπορικών σημάτων και τύπων προϊόντων από τις εταιρείες 
του κλάδου. 

 Η επέκταση σε νέες αγορές στο εξωτερικό. 

 Η δημιουργία (αναλόγως των συνθηκών) μονάδων μικροζυθοποιίας που 
απευθύνονται σε επί μέρους τμήματα της αγοράς, διευρύνοντας τις επιλογές των 
καταναλωτών με προϊόντα «ιδιαίτερων» χαρακτηριστικών. 

 

Απειλές 

 Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών λόγω της υφιστάμενης 
οικονομικής κρίσης. 

 Ο ανταγωνισμός από υποκατάστατα προϊόντα και κυρίως τα ποτά τύπου Ready to 
drink (RtD). 

 Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών. 

 

Υπολογισμός αριθμοδεικτών δραστηριότητας 

Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών δραστηριότητας των 4 κορυφαίων 

επιχειρήσεων ζυθοποιίας αφορά 5 έτη και συγκεκριμένα την περίοδο 2006-2010. 

Για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών είναι απαραίτητα οικονομικά στοιχεία από 

τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, όπως φαίνεται στους 

επόμενους πίνακες. 
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Τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη αφορούν την Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.: 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Απαιτούμενα Στοιχεία Ισολογιμού 
      Πάγιο Ενεργητικό 

 
209,240,247 204,391,344 200,379,967 189617983 178499545 

Αποθέματα 20,947,798 21,198,261 28,194,829 33,352,781 26462539 24219312 

Απαιτήσεις 56,701,215 55,546,127 61,636,176 64,967,494 58827553 56319053 

Διαθέσιμα 

  

208,071,295 200,889,084 195,617,172 196,093,906 106,667,535 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 284,815,683 290,720,089 293,937,447 281383998 187205900 

Σύνολο Ενεργητικού 496,722,891 497,183,228 495,787,516 471983995 366721861 

Ίδια Κεφάλαια 344,668,118 340,836,238 333,183,715 307422179 210573258 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 84,342,768 84,963,424 92,033,555 100,049,877 108550752 104566231 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

  

67,091,349 64,313,435 62,553,924 56,011,064 51,582,372 

Συνολικές Υποχρεώσεις (Ξένα Κεφάλαια) 152,054,773 156,346,990 162,603,801 164,561,816 156,148,603 

Σύνολο Παθητικού 496,722,891 497,183,228 495,787,516 471,983,995 366,721,861 

      Απαιτούμενα Στοιχεία Αποτελεσμάτων 
Χρήσης 

     Πωλήσεις 395,337,359 435,264,067 460,847,879 448302418 440794375 

Κόστος πωληθέντων 57,505,799 69,619,196 84,567,944 81593079 66652555 

Μικτά κέρδη 337,831,560 365,644,871 376,279,935 366,709,339 374,141,820 

Κέρδη προ φόρων 94,606,271 109,740,144 112,751,405 102,467,248 78,785,432 

      Μέσο απόθεμα 21073029.5 24696545 30773805 29907660 25340925.5 

Μέσες απαιτήσεις 56123671 58591151.5 63301835 61897523.5 57573303 

Μέσες ΒΥ 84653096 88498489.5 96041716 104300314.5 106558491.5 

Αγορές= ΚΠ- αρχ. Απόθεμα+τελ. Απόθεμα 57756262 76615764 89725896 74702837 64409328 

Συνολικά κεφάλαια= ΙΚ+ΞΚ 496722891 497183228 495787516 471983995 366721861 

 

Έχοντας υπολογίσει το μέσο απόθεμα, τις μέσες απαιτήσεις, τις μέσες βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις, τις αγορές και το κεφάλαιο κίνησης υπολογίζονται εύκολα και οι 

αριθμοδείκτες δραστηριότητας, οι οποίοι για τη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι οι 

εξής: 
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Ομοίως γίνονται και οι υπολογισμοί για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  

 

 

 

Για την Μύθος Ζυθοποιία τα οικονομικά μεγέθη και οι αριθμοδείκτες έχουν ως 

εξής:  
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Λοιποί αριθμοδείκτες 

       ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

     ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

          

Γενικής ρευστότητας 
 

3.35 3.16 2.94 2.59 1.79 

Ειδικής ρευστότητας 
 

3.10 2.85 2.60 2.35 1.56 

Ταμειακής ρευστότητας 
 

2.45 2.18 1.96 1.81 1.02 

     ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

          

Μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 
 

85.5% 84.0% 81.6% 81.8% 84.9% 

Καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους 
 

23.9% 25.2% 24.5% 22.9% 17.9% 

Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
 

98.0% 107.3% 112.9% 119.3% 177.7% 

     ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

          

Ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 
 

0.694 0.686 0.672 0.651 0.574 

Δανειακής επιβάρυνσης 
 

0.306 0.314 0.328 0.349 0.426 

Ιδίων προς δανειακά κεφάλαια 
 

2.267 2.180 2.049 1.868 1.349 

Παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

3.119 3.178 3.203 3.385 3.460 
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Για την Ζυθοποιία Αταλάντης τα οικονομικά μεγέθη και οι αριθμοδείκτες έχουν ως 

εξής: 
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Για την Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης τα οικονομικά μεγέθη και οι 

αριθμοδείκτες έχουν ως εξής: 

 

 

 

Λοιποί αριθμοδείκτες 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

     ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

          

Γενικής ρευστότητας 
 

1.86 1.71 1.46 1.53 1.34 

Ειδικής ρευστότητας 
 

1.46 1.30 1.06 1.17 1.04 

Ταμειακής ρευστότητας 
 

0.02 0.06 0.05 0.11 0.01 

     ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

          

Μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 
 

46.1% 43.3% 37.3% 32.0% 28.7% 

Καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους 
 

0.3% 1.2% 0.3% -0.6% -1.3% 

Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
 

118.8% 106.2% 94.7% 74.8% 66.6% 

     ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

          

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Απαιτούμενα Στοιχεία Ισολογιμού

Πάγιο Ενεργητικό 2,295,613.79 € 2,776,188.66 € 3,136,900.19 € 3,099,117.74 3,009,162.74

Αποθέματα 1,160,960.10 € 1,748,378.03 € 1,958,606.15 € 2,420,207.61 € 1,783,009.91 1,818,219.24

Απαιτήσεις 6,126,128.75 € 6,264,717.23 € 5,763,852.82 € 6,065,372.69 € 5,373,107.61 6,093,874.25

Διαθέσιμα 80,224.04 302,900.62 271,881.89 530,061.07 86,487.27

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 8,093,319.30 € 8,025,359.59 € 8,757,462.19 € 7,686,178.59 7,998,580.76

Σύνολο Ενεργητικού 10,390,595.32 € 10,843,812.23 € 12,137,847.78 € 10,880,386.16 11,318,229.49

Ίδια Κεφάλαια 5,702,419.24 € 5,858,676.35 € 5,880,807.85 € 5,782,386.10 5,320,017.01

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2,806,068.03 € 4,351,469.36 € 4,683,772.25 € 6,002,885.27 € 5,025,923.78 5,962,761.83

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 0 0 0 0

Συνολικές Υποχρεώσεις (Ξένα Κεφάλαια) 4,351,469.36 4,683,772.25 6,002,885.27 5,025,923.78 5,962,761.83

Σύνολο Παθητικού 10,390,595.32 € 10,843,812.23 € 12,137,847.78 € 10,880,386.16 11,318,229.49

Απαιτούμενα Στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσης

Πωλήσεις 14,699,010.67 € 14,359,341.06 € 14,942,425.42 € 13,515,621.77 12,319,315.07

Κόστος πωληθέντων 7,926,872.45 € 8,139,106.86 € 9,375,601.49 € 9,188,720.45 8,777,549.90

Μικτά κέρδη 6,772,138.22 6,220,234.20 5,566,823.93 4,326,901.32 3,541,765.17

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 47,333.48 170,303.58 46,832.89 -79,447.62 -163,377.65

Μέσο απόθεμα 1454669.065 1853492.09 2189406.88 2101608.76 1800614.575

Μέσες απαιτήσεις 6195422.99 6014285.025 5914612.755 5719240.15 5733490.93

Μέσες ΒΥ 3578768.695 4517620.805 5343328.76 5514404.525 5494342.805

Αγορές= ΚΠ- αρχ. Απόθεμα+τελ. Απόθεμα 8514290.38 8349334.98 9837202.95 8551522.75 8812759.23

Συνολικά κεφάλαια= ΙΚ+ΞΚ 10053888.6 10542448.6 11883693.12 10808309.88 11282778.84
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Ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 
 

0.567 0.556 0.495 0.535 0.472 

Δανειακής επιβάρυνσης 
 

0.433 0.444 0.505 0.465 0.528 

Ιδίων προς δανειακά κεφάλαια 
 

1.310 1.251 0.980 1.151 0.892 

Παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

#ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 

 

Τα οικονομικά μεγέθη και οι αριθμοδείκτες που αφορούν τον κλάδο έχουν ως εξής: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1α) Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η Μύθος Ζυθοποιία είναι η επιχείρηση που 

ανανεώνει περισσότερες φορές τα αποθέματά της σε σχέση με τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου, σημειώνοντας 

ανοδική πορεία με την πάροδο των ετών με εξαίρεση το 2008 όπου παρουσιάστηκε 

μικρή μείωση. Η πολύ υψηλή τιμή του δείκτη βέβαια μπορεί να αποδειχθεί 

προβληματική καθώς μπορεί να υπάρξει υπο-αποθεματοποίηση. Ιδιαίτερα η τιμή 

του δείκτη για το 2010 εμφανίζει τον κίνδυνο της αδυναμίας εκτέλεσης 

παραγγελιών λόγω της γρήγορης εξάντλησης των αποθεμάτων καθώς η παραμονή 

των αποθεμάτων στην επιχείρηση είναι μόλις 18 ημέρες. 

Οι τιμές του δείκτη για τη Ζυθοποιία Αταλάντης παρουσιάζουν πτωτική 

πορεία μέχρι το 2008 και στη συνέχεια σημειώνεται αύξηση τα έτη 2009 και 2010. 

Ωστόσο, οι τιμές του δείκτη καθ’ όλη την πενταετία είναι υψηλότερες από τις 

αντίστοιχες τιμές του κλάδου, γεγονός που φανερώνει την αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης αναφορικά με τη διαχείριση των αποθεμάτων. Ενδεικτικά, ο μέσος 

χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση για το 2010 ήταν 74 ημέρες. 

Η ανοδική πορεία του δείκτη για την Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης 

διακόπτεται τα έτη 2008 και 2009, ωστόσο οι τιμές του δείκτη οι οποίες είναι επίσης 

υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές του κλάδου. φανερώνουν την 

αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων της. Μάλιστα, ο μέσος χρόνος 

παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση βελτιώθηκε σημαντικά το 2010 σε 

σχέση με το 2009 από 111 ημέρες σε 77. 

Από την άλλη μεριά, οι χαμηλές τιμές του δείκτη για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις αλλά και σε σχέση με τον μέσο 

όρο του κλάδου, μπορεί να σημαίνουν υπερ-αποθεματοποίηση η οποία συνδέεται 

με δέσμευση κεφαλαίων με κόστος ευκαιρίας αλλά και με υψηλό κόστος 
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διαχείρισης των αποθεμάτων. Ο μέσος χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην 

επιχείρηση την υπό εξέταση πενταετία κυμαίνεται μεταξύ 129 και 133 ημερών μέχρι 

το 2009, ενώ το 2010 ανέρχεται στις 138 ημέρες. 

 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η 

επιχείρηση που εισπράττει περισσότερες φορές τις απαιτήσεις της από τους 

πελάτες της σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις αλλά και σε σχέση με τον μέσο 

όρο του κλάδου. Η ανοδική πορεία του δείκτη για την εν λόγω επιχείρηση 

διακόπτεται τα έτη 2008 και 2009 παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση, ωστόσο οι 

τιμές του δείκτη εξακολουθούν να παραμένουν υψηλότερες από τις αντίστοιχες 

τιμές του κλάδου καθ’ όλη την πενταετία, γεγονός που φανερώνει την 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης στην είσπραξη  των απαιτήσεών της. Ενδεικτικά, 

η Αθηναϊκή Ζυθοποιία χρειάζεται 47 με 51 ημέρες για να εισπράξει τις απαιτήσεις. 

Οι τιμές του δείκτη για την Μύθος Ζυθοποιία σημειώνουν γενικά ανοδική 

πορεία (με εξαίρεση το 2009 όπου παρουσιάστηκε ελαφρά μείωση), γεγονός που 

αποδεικνύει βελτίωση των συνθηκών είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης. 

Μάλιστα, από 157 ημέρες μέσης διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων το 2006 έφτασε 

στις 92 ημέρες το 2010. 

 Αναφορικά με την Ζυθοποιία Αταλάντης, οι τιμές του δείκτη σημειώνουν 

αύξηση μέχρι το 2008 η οποία συνοδεύεται από μείωση τα επόμενα έτη (2009-

2010). Αντίστοιχα, η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της εν λόγω 

επιχείρησης διαμορφώθηκε από 153 ημέρες το 2006 σε 169 ημέρες το 2010. 

Τέλος, ο δείκτης για την Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης παρουσιάζει 

πτωτική πορεία μέχρι το 2008, στασιμότητα το 2009 και αύξηση το 2010, 

διαμορφώνοντας τη μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεών της από 99 ημέρες 

το 2006 σε 115 ημέρες το 2010. 

Γενικά, και οι 3 επιχειρήσεις (Μύθος Ζυθοποιία, Ζυθοποιία Αταλάντης και 

Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης) δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές διακυμάνσεις στις 

τιμές των δεικτών από έτος σε έτος που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεταβολές στην 
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πιστωτική πολιτική που εφαρμόζουν. Ωστόσο οι τιμές του δείκτη και για τις 3 

επιχειρήσεις κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον κλάδο 

που σημαίνει ότι δεν βρίσκονται στην πιο ευνοϊκή θέση από άποψη χορηγούμενων 

πιστώσεων. 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

 

Οι χαμηλές τιμές του δείκτη για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πενταετίας φανερώνουν την πολιτική της επιχείρησης ως προς την 

χρηματοδότηση των αγορών της. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι παρεχόμενες 

πιστώσεις που δέχεται η επιχείρηση από τους προμηθευτές της είναι ιδιαίτερα 

μεγάλες, καθώς παρόλο που εισπράττει τις απαιτήσεις της κάθε 47 ημέρες το 2010, 

φαίνεται να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε 603 ημέρες. 

Παρατηρούμε επίσης ότι οι τιμές του δείκτη σημειώνουν αύξηση μέχρι το 2008 (και 

κατ’ επέκταση μείωση του μέσου χρόνου εξόφλησης των βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεών της) η οποία συνοδεύεται από μείωση τα έτη 2009 και 2010. 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι λόγω της οικονομικής κρίσης επιτεύχθηκαν 

μεγαλύτερες πιστώσεις από τους προμηθευτές της. 

Οι τιμές του δείκτη για την Μύθος Ζυθοποιία σημειώνουν αύξηση από έτος 

σε έτος, εκτός από το 2009 όπου παρουσιάστηκε σημαντική μείωση. Η εν λόγω 

επιχείρηση φαίνεται να ανανεώνει περισσότερες φορές τις ληφθείσες 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, τόσο σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις 

όσο και σε σχέση με τον κλάδο. Μια επιπλέον παρατήρηση που μπορούμε να 

κάνουμε είναι ότι μέχρι το 2008 η Μύθος Ζυθοποιία εισπράττει γρηγορότερα τις 

απαιτήσεις της απ’ ότι εξοφλεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της, που σημαίνει ότι 

δεν χρειάζεται να διατηρεί μεγάλα ποσά σε κυκλοφοριακά στοιχεία. Τα έτη 2009-

2010 ωστόσο, συμβαίνει το αντίθετο. 

Οι τιμές του δείκτη για την Ζυθοποιία Αταλάντης σημειώνουν πτωτική 

πορεία μέχρι το 2009, ενώ το 2010 παρουσιάζεται μικρή αύξηση, παρόλα αυτά 

κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες τιμές του κλάδου. 
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Συγκρίνοντας τον μέσο χρόνο εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με τη 

μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της Ζυθοποιίας Αταλάντης, παρατηρούμε 

ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας η επιχείρηση εκπληρώνει με βραδύτερο 

ρυθμό τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της σε σχέση με την είσπραξη των 

απαιτήσεών της. 

Ομοίως και η Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης εισπράττει γρηγορότερα τις 

απαιτήσεις της απ’ ότι εξοφλεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Επιπλέον, οι 

τιμές του δείκτη για την συγκεκριμένη επιχείρηση εμφανίζονται επίσης αυξημένες 

σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του κλάδου. 

Γενικά, παρατηρούμε και στις 4 επιχειρήσεις ότι δεν παρουσιάζονται 

ουσιαστικές διακυμάνσεις στις τιμές των δεικτών από έτος σε έτος που σημαίνει ότι 

δεν μεταβάλλουν σημαντικά την πιστοληπτική τους πολιτική. 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

 

 

Η παρακολούθηση του αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

διαχρονικά δείχνει την πορεία της επιχείρησης ως προς τον βαθμό χρησιμοποίησης 

των περιουσιακών της στοιχείων. Βέβαια, για να έχει μεγαλύτερη πληροφοριακή 

αξία πρέπει να συγκρίνεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο του κλάδου στον οποίο 

ανήκει η συγκεκριμένη επιχείρηση.  

Η ανοδική πορεία του αριθμοδείκτη για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και τη 

Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης διαχρονικά παρέχει ένδειξη μιας πιο εντατικής 

εκμετάλλευσης των στοιχείων του ενεργητικού τους που συνδέεται είτε με αύξηση 

των πωλήσεων είτε με αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με 

την αύξηση του ενεργητικού των δύο επιχειρήσεων. Ωστόσο οι χαμηλότερες τιμές 

του δείκτη για την Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης σε σχέση με τις τιμές του κλάδου 

φανερώνουν ότι γίνεται χρησιμοποίηση άχρηστων περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης, δηλαδή ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε κάποια στοιχεία του 
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ενεργητικού. Η εν λόγω επιχείρηση κατάφερε το 2010 να βελτιώσει αρκετά την τιμή 

του δείκτη αυτού με την αύξηση των πωλήσεών της.  

Από την άλλη μεριά, οι αυξημένες τιμές του δείκτη διαχρονικά για την 

Μύθος Ζυθοποιία και τη Ζυθοποιία Αταλάντης σε σχέση με τις τιμές του κλάδου, 

φανερώνουν ότι γίνεται πλήρης αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των δύο 

επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, και οι δύο επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εντατικά τα 

περιουσιακά τους στοιχεία για να πραγματοποιήσουν τις πωλήσεις τους παρά τις 

μικρές μεταβολές που παρατηρούνται ανά έτος στην τιμή του δείκτη. 

 

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων 

 

Η ανοδική πορεία του αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων για την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία, τη Μύθος Ζυθοποιία και τη Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης 

καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας, φανερώνει ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

των τριών επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται όλο και πιο εντατικά σε σχέση με τις 

πωλήσεις τους. Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές του δείκτη για την Ζυθοποιία 

Μακεδονίας-Θράκης σε σχέση με τις τιμές του κλάδου δείχνουν ότι η εν λόγω 

επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί πολύ εντατικά τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για 

να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της τα έτη 2006-2007, γεγονός που υποδηλώνει 

πιθανώς υπερεπένδυση σε πάγια. Τα επόμενα έτη όμως (2008-2010) καταφέρνει να 

αυξήσει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων της, βελτιώνοντας τις τιμές του 

δείκτη. 

Από την άλλη μεριά, οι τιμές του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη για τη 

Ζυθοποιία Αταλάντης παρά την καθοδική πορεία που παρουσιάζουν με την πάροδο 

των ετών, παραμένουν αρκετά υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές του κλάδου, 

φανερώνοντας την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιεί μικρή ή 

μεγάλη αξία παγίων και να επιτυγχάνει ορισμένο όγκο πωλήσεων. 
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει 

ανοδική πορεία για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, τη Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης και 

τη Μύθος Ζυθοποιία (με εξαίρεση το έτος 2009 που παρουσίασε μείωση). Υπό 

κανονικές συνθήκες, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του αριθμοδείκτη αυτού τόσο 

καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης, διότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με 

σχετικά μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων  που σημαίνει ότι γίνεται πιο εντατική 

εκμετάλλευση των ιδίων κεφαλαίων.  

Αναφορικά με τη Ζυθοποιία Αταλάντης, παρά την πτωτική πορεία που 

παρουσιάζουν οι τιμές του δείκτη (με εξαίρεση το έτος 2008 όπου παρατηρείται 

αύξηση), παραμένουν  αρκετά υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές του κλάδου, 

γεγονός που δηλώνει εντατική χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων της σε σχέση 

με τις πωλήσεις της. 

Συμπερασματικά, οι τιμές του δείκτη αυτού είναι πολύ ευνοϊκές για την 

Ζυθοποιία Αταλάντης και τη Μύθος Ζυθοποιία σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του 

κλάδου, ενώ και η βελτίωση των τιμών του δείκτη για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και 

τη Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης δείχνουν βελτίωση της θέσης των δύο 

επιχειρήσεων. 

 

 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Κεφαλαίου Κίνησης 

 

Είναι γεγονός πως όσο αυξάνουν οι πωλήσεις των επιχειρήσεων, τόσο 

περισσότερα κεφάλαια κίνησης απαιτούνται για αποθέματα και για αυξημένες 

ενδεχομένως πιστώσεις προς του πελάτες τους. Για να έχει μεγαλύτερη αξία ο 

αριθμοδείκτης αυτός θα πρέπει να προσδιορίζεται για μια σειρά ετών και να 

συγκρίνεται με τον αντίστοιχο δείκτη του κλάδου. 

Αναφορικά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρατηρούμε ότι οι τιμές του δείκτη 

σημειώνουν ανοδική πορεία και κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες 

τιμές του κλάδου. Αντίθετα, οι τιμές του δείκτη για την Μύθος Ζυθοποιία 

σημειώνουν μεν πτωτική πορεία μέχρι το 2009 με μια αύξηση το 2010, ωστόσο δεν 
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παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από τον μέσο όρο του κλάδου, παρέχοντας 

έτσι ένδειξη επάρκειας σε κεφάλαια κίνησης. 

Οι υψηλές τιμές του δείκτη για τη Ζυθοποιία Αταλάντης σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τιμές του κλάδου παρέχουν ένδειξη ανεπάρκειας των κεφαλαίων 

κίνησης. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και για τη Ζυθοποιία Μακεδονίας-

Θράκης όσον αφορά στα έτη 2009 και 2010 που σημειώνονται πολύ υψηλές τιμές 

του δείκτη. Από την άλλη μεριά, οι αρνητικές τιμές του δείκτη για την ίδια 

επιχείρηση τα έτη 2006-2008 οφείλονται στο αρνητικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης 

λόγω των μεγαλύτερων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε σχέση με το 

κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 

Διαγραμματική απεικόνιση της πορείας των 4 επιχειρήσεων ζυθοποιίας σε σχέση 

με την πορεία του κλάδου διαχρονικά 
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5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

 

Μελετώντας τον βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιείται από τις 4 κορυφαίες επιχειρήσεις 

ζυθοποιίας, υπολογίζοντας τους αριθμοδείκτες δραστηριότητας για την χρονική 

περίοδο 2006-2010, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

  

 Αναφορικά με την ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων, η Ζυθοποιία 

Αταλάντης και η Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης φανερώνουν μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των αποθεμάτων τους σε σχέση με τον 

μέσο όρο του κλάδου. Σε αντίθεση με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και την 

Μύθος Ζυθοποιία που παρουσιάζουν αντίστοιχα κινδύνους υπερ-

αποθεματοποίησης και υπο-αποθεματοποίησης. 

 Αναφορικά με την ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

είναι η επιχείρηση που εισπράττει περισσότερες φορές τις απαιτήσεις της σε 

ένα έτος, φανερώνοντας την αποτελεσματικότητα της διοίκησης στην 

είσπραξη αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες 3 επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

βρίσκονται στην πιο ευνοϊκή θέση από άποψη χορηγούμενων πιστώσεων. 

 Αναφορικά με την ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, η 

Μύθος Ζυθοποιία είναι η επιχείρηση που εξοφλεί περισσότερες φορές τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της μέσα στο έτος. Η Ζυθοποιία Αταλάντης και η 

Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση καθώς καθ’ όλη 

τη διάρκεια της πενταετίας εισπράττουν γρηγορότερα τις απαιτήσεις τους 

χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξόφληση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεών τους. Από την άλλη μεριά, παρατηρούμε ότι η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία δέχεται πολύ μεγάλες πιστώσεις από τους προμηθευτές της, 

καθώς τους εξοφλεί με πολύ αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις, παρόλο που εισπράττει τις απαιτήσεις της σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 
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 Αναφορικά με την ταχύτητα κυκλοφορίας του ενεργητικού, φαίνεται ότι 

γίνεται πλήρης αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Μύθος 

Ζυθοποιίας και της Ζυθοποιίας Αταλάντης. Από την άλλη μεριά, η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία επιτυγχάνει ολοένα και πιο εντατική χρησιμοποίηση των 

περιουσιακών τους στοιχείων με την πάροδο των ετών σε σχέση με τον μέσο 

όρο του κλάδου. Τέλος, στην Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης φαίνεται να 

υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε περιουσιακά στοιχεία. 

 Αναφορικά με την ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων, η Ζυθοποιία Αταλάντης 

είναι εκείνη που χρησιμοποιεί περισσότερο εντατικά τα πάγια περιουσιακά 

της στοιχεία για την πραγματοποίηση των πωλήσεών της σε σχέση με τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις αλλά και σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου. 

Ωστόσο, και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία όπως και η Μύθος Ζυθοποιία φαίνεται 

να χρησιμοποιούν όλο και πιο εντατικά τα πάγιά τους με την πάροδο των 

ετών. Από την άλλη, στην Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης φαίνεται να 

υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια. 

 Αναφορικά με την ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, γίνεται 

εντατική εκμετάλλευση αυτών από την Ζυθοποιία Αταλάντης και την Μύθος 

Ζυθοποιία σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδο, που σημαίνει ότι 

πραγματοποιούν πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων. 

Επιπλέον, τόσο η Αθηναϊκή Ζυθοποιία όσο και η Ζυθοποιία Μακεδονίας-

Θράκης παρουσιάζουν βελτίωση της θέσης τους με την πάροδο των ετών. 

 Τέλος, αναφορικά με την ταχύτητα κυκλοφορίας των κεφαλαίων κίνησης 

παρατηρούμε ένδειξη επάρκειας σε κεφάλαια κίνησης για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία και την Μύθος Ζυθοποιία. Αντίθετα ανεπάρκεια κεφαλαίων 

κίνησης παρουσιάζει η Ζυθοποιία Αταλάντης και η Ζυθοποιία Μακεδονίας-

Θράκης. 

Σαν γενικό συμπέρασμα θα λέγαμε ότι η πλειοψηφία των αριθμοδεικτών 

δραστηριότητας παρουσιάζει αρκετά αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων των 4 επιχειρήσεων ζυθοποιίας την εξεταζόμενη χρονική 

περίοδο. Όσον αφορά στην οικονομική κρίση, δεν σημειώθηκε ουσιαστική 

επίδραση στη συγκεκριμένη κατηγορία αριθμοδεικτών παρά μόνο στον 
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αριθμοδείκτη ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που εμφάνισε 

σημαντικά μειωμένες τιμές τα έτη 2009 και 2010 σε σχέση με το 2008 

φανερώνοντας ότι και οι 4 επιχειρήσεις επιτύγχαναν μεγαλύτερες παρεχόμενες 

πιστώσεις από τους προμηθευτές τους. 

Για να μπορέσουμε ωστόσο να εμβαθύνουμε στην επίδραση που είχε η 

οικονομική κρίση στις επιχειρήσεις Ζυθοποιίας απαιτείται ο υπολογισμός και η 

σύγκριση περισσότερων αριθμοδεικτών που καλύπτουν εξίσου την ρευστότητα, τη 

δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την διάρθρωση των κεφαλαίων των εν λόγω 

επιχειρήσεων. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

Στόχος όλων των επιχειρήσεων είναι η αποτελεσματική διαχείριση και αξιόπιστη 

παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν όλους τους χρήστες. Κυριότερο «όπλο» 

στην επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ύπαρξη στην εταιρία λειτουργίας διενέργειας 

εσωτερικού ελέγχου. Η έλλειψη οργανωμένης πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και η 

ανυπαρξία ενός υγιούς Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου μπορούν να αποβούν 

καταστροφικές για οποιονδήποτε οικονομικό οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, 

ην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και τα στελέχη που τον διοικούν. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν πλέον τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

ζωτικής σημασίας για την ικανοποιητική και αποτελεσματική πορεία της κάθε 

εταιρίας. Για το λόγο αυτό, πολλές απ’ αυτές έχουν προχωρήσει στη δημιουργία 

τμήματος εσωτερικού ελέγχου  παρόλο  που  η  λύση  της  πρόσληψης  ελεγκτή  από 

ελεγκτική   εταιρία   περιορίζει   τα   υπάρχοντα   τμήματα  και   κατ’  επέκταση   τα 

λειτουργικά έξοδα. Με την επιλογή αυτή οι εταιρίες διασφαλίζουν την ανεξαρτησία 

και την αποδοτικότητα του ελεγκτή δείχνουν εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ένας εσωτερικός ελεγκτής δεν είναι κάποιος που απλώς ανασκοπεί την παρελθοντική 

πορεία της εταιρίας ή αρκείται στη συνήθη και απλή καθημερινή λειτουργία της. 

Είναι εκείνος που αποσκοπεί στο μεγαλύτερο συμφέρον της επιχείρησης και σε 

συνεργασία με τη διοίκηση προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να το επιτύχει. 

Οι αρχές και οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου αν και έχουν μεγαλύτερη 

εφαρμογή στις μεγάλες και καλά οργανωμένες επιχειρήσεις είναι απαραίτητες και 

χρήσιμες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί και σε αυτές αντιμετωπίζονται 

καθημερινά προβλήματα προστασίας των περιουσιακών στοιχείων από κλοπή, φθορά 

ή αλλοίωση καθώς και αποφυγής ηθελημένων ή αθέλητων λαθών και παραλείψεων 

κατά την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντική στη βοήθεια των οργανώσεων 

εξασφαλίζοντας ότι θα τηρήσει τις δικές καθορίζονται τεκμηριωμένες διαδικασίες 

τους. Στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης και περίπλοκων λογιστικών προτύπων, 
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εσωτερικού ελέγχου μπορεί να ενεργήσει ως φάρος για την εξασφάλιση ότι ο φορέας 

ακολουθεί τα πρότυπα και τις διαδικασίες. 

Ο εσωτερικός έλεγχος ως λειτουργία έχει επίσης το χρόνο και τους πόρους για την 

έρευνα της εφαρμογής των προτύπων σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής του 

οργανισμού. Ο εσωτερικός έλεγχος ως σύνδεσμος με τους εξωτερικούς ελεγκτές 

υποβολή εκθέσεων είναι επίσης ένα πολύ σημαντική λειτουργία. 

Άλλωστε αν κοιτάξει κανείς ιστορικά οι περισσότερες περιπτώσεις αποτυχίας 

οποιουδήποτε μεγάλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος οφείλεται σε μια αποτυχία της 

διαχείρισης του κινδύνου και της αξιολόγησης και λειτουργίας των επενδύσεων. Σε 

όλες  αυτές  τις  περιπτώσεις,  εάν  η  λειτουργία  του  εσωτερικού  ελέγχου  είχε 

αξιολογήσει τους κινδύνους και τις διαδικασίες σε έναν καλύτερο τρόπο τότε το 

αποτέλεσμα θα μπορούσε με μεγάλη πιθανότητα να είναι διαφορετικό. 
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