Risks – Controls

Risks
XP-R040 : Με εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη έρνπλ πξόζβαζε
ή κπνξνύλ λα θάλνπλ αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή αγνξώλ
(νδεγώληαο ζε απάηε, αλαθξηβή δεδνκέλα, ιάζε ζηελ
θσδηθνπνίεζε θιπ)
XP-R050 : Λαλζαζκέλα ζηνηρεία θαηαρσξνύληαη ζηα Master
data ησλ πξνκεζεπηώλ, εηδηθά ζε όηη αθνξά ζηνλ ηξαπεδηθό
ηνπο ινγαξηαζκό

Controls
XP-C040 : Γηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο
ζηελ εθαξκνγή αγνξώλ
XP-C050 : Έιεγρνο ησλ κεηαβνιώλ ζην Master file
ησλ πξνκεζεπηώλ, εηδηθά ζε όηη αθνξά ζηνλ ηξαπεδηθό
ηνπο ινγαξηαζκό

XP-R070 : Οη δαπάλεο δελ εγθξίλνληαη θαη δελ
XP-C070 : Έγθξηζε δαπαλώλ θαη νξζή θαηαλνκή ηνπο
θαηαρσξίδνληαη όπσο πξέπεη (πρ ιαλζαζκέλα θέληξα θόζηνπο)
XP-R090 : Σπκπαηγλία κε πξνκεζεπηέο

XP-C090 : Πξνζθνξέο πξνκεζεπηώλ
XP-C110 : Αμηνιόγεζε Πξνκεζεπηώλ

XP-R110 : Με εμνπζηνδνηεκέλεο δεζκεύζεηο κε ηνπο
πξνκεζεπηέο ή δεκηνπξγία εηθνληθώλ εληνιώλ αγνξάο

XP-C120 : Έγθξηζε θαη παξαθνινύζεζε δεζκεπκέλσλ
αγνξώλ
XP-C140 : Έιεγρνο αιιαγώλ ζε PO θαη ζπκβόιαηα

XP-R160 : Οη ρεηξνθίλεηεο εληνιέο αγνξώλ δελ
θαηαγξάθνληαη θαηάιιεια

XP-C160 :Καηαγξαθή ρεηξνθίλεησλ PO

XP-R190 : Γελ πξνεγείηαη λνκηθή αμηνιόγεζε ησλ όξσλ
ζύκβαζεο πξηλ ηελ ππνγξαθή

XP-C190 :Δπηζθόπεζε όισλ ησλ ζεκαληηθώλ
ζπκβάζεσλ από ηελ λνκηθή ππεξεζία

Ταμείο, Σημεία ελέγχου
• Έρνπλ ηεζεί από ηελ δηνίθεζε γξαπηώο εμνπζηνδνηήζεηο;
• Υπάξρνπλ ζαθείο ζηόρνη θαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο;
• Υπάξρνπλ επαξθείο έιεγρνη; (θαζεκεξηλή θαηακέηξεζε θαη ζπκθσλία)
• Γίλνληαη όιεο νη πιεξσκέο κέζσ ηξαπέδεο ή κε επηηαγέο
• Τεξείηαη κηθξό ηακείν γηα ηα κηθξνέμνδα κόλν
• Όιεο νη εηζπξάμεηο ηεο κέξαο θαηαηίζεληαη απηνύζηεο ζηελ ηξάπεδα
• Υπάξρεη cash flow;
• Καηαρσξνύληαη ζσζηά νη εγγξαθέο;
• Ο ηακίαο έρεη πξόζβαζε ζε ινγηζηηθέο εγγξαθέο
• Με πνηνπο κεραληζκνύο εκπνδίδνληαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο ζπλαιιαγέο;
• Έρνπλ όιεο νη ζπλαιιαγέο ηηο ζσζηέο εγθξίζεηο;
• Τη έιεγρνη γίλνληαη πξηλ ηελ πιεξσκή;
• Φξήζε e-banking
• Πόζν εθηεζεηκέλε είλαη ε εηαηξεία ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθό θίλδπλν;

ΕΛΕΓΦΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
Research area
1 Δγθαηξε θαηαρώξεζε ησλ
εηζπξάμεσλ ζην Βηβιίν Τακείνπ
2 Διεγρνο θαηάζεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ
πνζνύ ησλ εηζπξάμεσλ ζηνπο
ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο ηεο
επηρείξεζεο

3 Ακεζε θαηάζεζε εηζπξάμεσλ ζηελ
ηξάπεδα
4 Διεγρνο ηνπ ππνινίπνπ ηακείνπ ζην
ηέινο ηεο εκέξαο ώζηε λα
δηαπηζησζεί όηη δηαηεξείηαη ζε
ρακειά επίπεδα θαη όηη ζεκαληηθά
πνζά θαηαηίζεληαη απζεκεξόλ ζηελ
ηξάπεδα.
5 Διεγρνο θύιαμεο αμηώλ θαη
κεηξεηώλ ζε ππξαζθαιή εξκάξηα

Findings
To ζύλνιν ησλ αθαηαρώξεησλ
εηζπξάμεσλ ήηαλ 237,5 Δπξώ θαη
αθνξνύζαλ ηηο ηειεπηαίεο δύν εκέξεο
Γελ γίλεηαη είζπξαμε κεηξεηώλ.
Υπάξρεη όκσο πεξίπησζε παξαιαβήο
επηηαγώλ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε
ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο ιήμεο
ηεο επηηαγήο κε ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο (θαη θαηάζεζεο ηεο ζηελ
ηξάπεδα). Η πζηέξεζε νθείιεηαη ζην
γεγνλόο όηη νη πειάηεο εθδίδνπλ ηελ
επηηαγή ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ
ηηκνινγίνπ αιιά ηελ απνζηέιινπλ
αξγόηεξα ζηελ εηαηξεία
Γελ γίλνληαη εηζπξάμεηο κεηξεηνίο

Recommendations

Action

None

None

None

None

None

None

Τν ύςνο ηνπ ηακείνπ ηελ 30/1/2009
ήηαλ 4.630,79
Ο κέζνο όξνο ηνπ ηακείνπ ηνλ κήλα
Ιαλνπάξην ήηαλ 4.956.

None

None

Οη επηηαγέο θαη ηα κεηξεηά ζην ηέινο
ηεο εκέξαο θπιάζζνληαη ζην
ρξεκαηνθηβώηην ηα θιεηδηά ηνπ
νπνίνπ έρεη κόλν ε ηακίαο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο
θπιάζζνληαη ζε θνπηί πάλσ ζην
γξαθείν.

Πξνηείλεηαη αζθαιέζηεξνο ηξόπνο
θύιαμεο γηα ηε δηάξθεηα ηεο
εκέξαο.
Πξνηείλεηαη έλα δεύηεξν δεπγάξη
θιεηδηά λα δνζνύλ ζηνλ Οηθνλνκηθό
Γηεπζπληή.

Δλεκέξσζε Οηθνλνκηθνύ
Γηεπζπληή γηα εύξεζε
αζθαιέζηεξνπ ηξόπνπ θύιαμεο

Research area
6 Payments authorization procedure

7 Γηεξεύλεζε επηηαγώλ πιεξσηέσλ
(κεγάια πνζά) πνπ παξακέλνπλ
αλείζπξαθηεο γηα κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα

Findings
Διέγρζεζαλ 12 επηηαγέο νη νπνίεο θέξαλ ηηο
ππνγξαθέο ησλ αξκνδίσλ
Οζνλ αθνξά ηηο πιεξσκέο κεηξεηνίο:
1) ζε πεξίπησζε ηηκνινγίσλ κεηξεηνίο
θάησ ησλ 730 Δπξώ ππάξρεη
ππνγξαθή director
2) Σε πεξίπησζε ηηκνινγίσλ πάλσ από
730 Δπξώ ππάξρεη εληνιή αγνξάο
3) Σε πεξίπησζε εμνδνινγίσλ ππήξραλ
νη εγθξίζεηο πνπ νξίδεη ε αληίζηνηρε
δηαδηθαζία
Πεξηπηώζεηο πνπ έρεη εληνπίζεη ε ίδηα ε
εηαηξεία.
Σπκβαίλεη ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο θαη ζε πνζά
έσο 200 Δπξώ. Σπλήζσο έρεη ραζεί ε επηηαγή,
ελεκεξώλεη ν πξνκεζεπηήο θαη ε Τακίαο
αθπξώλεη ηελ επηηαγή θαη εθδίδεη θαηλνύξγηα.
Γεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο (ζύγθξηζε
εκεξνκελίαο έθδνζεο επηηαγήο κε
εκεξνκελία πίζησζεο ζηνλ ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό.
Καζπζηεξήζεηο ζπκβαίλνπλ ζε ιίγεο
πεξηπηώζεηο, ζε κηθξά πνζά θαη έσο 2 κήλεο.
Διέρζεθαλ 5 πεξηπηώζεηο. Η κεγαιύηεξε
θαζπζηέξεζε ήηαλ 12 εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Η θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε δύν ιόγνπο:
Α) Απνζηέιινληαη επηηαγέο, ππνγξάθνληαη
από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή θαη ηνλ
Πξντζηάκελν Λνγηζηεξίνπ θαη κεηά
απνζηέιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή.
Β) Όηαλ πξόθεηηαη γηα κηθξνπνζά νη
πξνκεζεπηέο θαζπζηεξνύλ λα εηζπξάμνπλ

8 Μεληαία ζπκθσλία από ηνλ
ειεγθηή ησλ ηξαπεδηθώλ
ινγαξηαζκώλ κε ηα βηβιία

Γίλνληαη γξαπηέο ζπκθσλίεο θάζε κήλα. Από
ηελ επηζθόπεζε ησλ ζπκθσληώλ δελ
πξνθύπηνπλ unreconciled items

Recommendations
None

Action
None

Θα πξέπεη θαηά ηε
ζπκθσλία ησλ ηξαπεδώλ λα
εληνπίδνληαη νη επηηαγέο
πνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα
εηζπξαρζνύλ θαη λα γίλεηαη
επηθνηλσλία κε ηνλ
αληίζηνηρν πξνκεζεπηή.
None

Να ελεκεξσζεί ν πξντζηάκελνο
ινγηζηεξίνπ.

None

None

None

Research area
9 Φύιαμε ησλ ζσκάησλ
αθπξσζείζεσλ επηηαγώλ κε ζαθή
έλδεημε ηεο αθύξσζεο

10 Αζθαιή θύιαμε ησλ
αρξεζηκνπνίεησλ θαξλέ επηηαγώλ

11 Καηακέηξεζε ηακείνπ / Σπκθσλία
κεηξεηώλ κε ππόινηπν ινγ. 38.00
12 Καηακέηξεζε επηηαγώλ πειαηώλ /
Σπκθσλία κε ππόινηπν ινγ. 33.90
13 Γεηγκαηνιεπηηθέο επαιεζεύζεηο
ησλ θηλήζεσλ ηνπ Ηκεξνινγίνπ
Τακείσλ

Findings
Οζνλ αθνξά ηηο κεραλνγξαθεκέλεο επηηαγέο αλ κία
επηηαγή εθδνζεί πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο,
θαηαζηξέθεηαη θαη ν αξηζκόο ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιε
επηηαγή. Η ηξάπεδα ειέγρεη ηελ κνλαδηθόηεηα ησλ
αξηζκώλ ησλ εθδνζείζσλ επηηαγώλ.
Αλ ηππσζεί κία επηηαγή θαη έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ε
εγγξαθή ν αξηζκόο ηεο επηηαγήο έρεη θαηαιεθζεί θαη
δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο αξηζκόο. Σε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ζώκα ηεο αθπξσκέλεο
επηηαγήο θπιάζζεηαη. Οη αξηζκνί ησλ αθπξσκέλσλ
κεραλνγξαθεκέλσλ επηηαγώλ γίλνληαη report θαη
ειέγρνληαη από ηελ ηξάπεδα (Alpha) ε νπνία γεληθά
είλαη πνιύ πξνζεθηηθή ζηελ αξηζκνδόηεζε επηηαγώλ.
Διέγρζεθαλ ηα κπινθ ρεηξόγξαθσλ επηηαγώλ ηεο
Eurobank θαη ηεο Δζληθήο όπνπ ππήξραλ 2 αθπξσκέλεο
ζε θάζε κπινθ κε επηζπλαπηόκελα ηα ζώκαηα.
Η έθδνζε επηηαγώλ ηεο ηξάπεδαο Πίζηεσο γίλεηαη
ειεθηξνληθά. Οζνλ αθνξά ηηο ρεηξόγξαθεο επηηαγέο δελ
ππάξρνπλ ζην αξρείν καο αρξεζηκνπνίεηα κπινθ.
Τα εκηρξεζηκνπνηεκέλα θπιάζζνληαη ζην
ρξεκαηνθηβώηην ην νπνίν όκσο παξακέλεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο δελ είλαη θιεηδσκέλν.
Υπήξρε δηαθνξά 0,49 Δπξώ πνπ ζεσξείηαη αζήκαληε.

Recommendations
None
None

Υπήξρε πιήξεο ζπκθσλία.
Σε κία κόλν πεξίπησζε ππήξρε δηαθνξεηηθή
εκεξνκελία ιήμεο ε νπνία δελ κπνξνύζε λα δηνξζσζεί
θαζώο είρε γίλεη νξηζηηθνπνίεζε από ην ζύζηεκα.
Eιέρζεζαλ 9 Δγγξαθέο
Σηελ εγγξαθή 38001455 ύςνπο 8 Δπξώ δελ ππήξρε
εμνδνιόγην Αθνξνύζε πιύζηκν Ι.Φ.

Action

Πξνηείλεηαη
αζθαιέζηεξνο
ηξόπνο θύιαμεο
γηα ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο.

Δλεκέξσζε Οηθνλνκηθνύ
Γηεπζπληή γηα εύξεζε
αζθαιέζηεξνπ ηξόπνπ θύιαμεο

None

None

None

None

Θα πξέπεη γηα
όιεο ηηο πιεξσκέο
λα ππάξρεη ην
αληίζηνηρν
documentation.

Να γίλεη ζύζηαζε ζηελ ηακία λα
κελ δέρεηαη λα θάλεη πιεξσκή αλ
δελ ππάξρεη ην αληίζηνηρν
documentation δειαδή αλ δελ
ηεξείηαη ε δηαδηθαζία

Research area
14 Καηαγξαθή θαη έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηώλ
πιεξσκώλ

15 Γηαδηαθαζία παξαιαβήο κεηξεηώλ θαη
επηηαγώλ
16 Δπηηαγέο εκώλ ησλ ηδίσλ.
Γεηγκαηνιεπηηθόο Διεγρνο

17 Γηα όπνπ ππάξρνπλ κεραλνγξαθεκέλεο
επηηαγέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη όηη δελ
κπνξεί θαλέλαο πιελ ηνπ ηακία λα εθδώζεη
επηηαγή

Findings
Τππώλνληαη θαηαξρήλ όινη νη πξνκεζεπηέο. Από ηα
ππόινηπα ηνπο ππνινγίδνληαη νη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο.
Οη νθεηιέο νη νπνίεο κπαίλνπλ ζην πξόγξακκα
πιεξσκώλ, ειέγρνληαη, πξνζαξκόδνληαη θαη
εγθξίλνληαη από ηνλ Οηθνλνκηθό Γηεπζπληή θαη ηνπο
Business Units Managers θαη ζηε ζπλέρεηα βγαίλεη ην
ηειηθό πξόγξακκα πιεξσκώλ. Δπηπιένλ θαηά ηελ
θαηαρώξεζε ηνπ ηηκνινγίνπ, εάλ ππάξρεη πνηνηηθό
πξόβιεκα ζην αγνξαζζέλ πξντόλ ή ππεξεζία, ππάξρεη
δπλαηόηεηα κπινθαξίζκαηνο ελόο πξνκεζεπηή ώζηε λα
κελ πιεξσζεί θαη ζπλεπώο λα κελ εθηππσζεί θαηά ηελ
έθδνζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ
Υπάξρνπλ ειάρηζηεο ηέηνηεο πεξηπηώζεηο κηθξήο αμίαο

Recommendations
None

None

Action

None

None

Δθδίδνληαη:
Α) γηα λα ππάξρνπλ ζην ηακείν κεηξεηά, νη επηηαγέο
απηέο είλαη 8-10.000 Δπξώ
Β) Γηα λα γίλεη πιεξσκή πξνκεζεπηή από ηνλ
ινγαξηαζκό καο ζηελ ηξάπεδα ζε ινγαξηαζκό ηνπ
πξνκεζεπηή ζηελ ίδηα ηξάπεδα
Γ) Γηα λα γίλεη κεηαθνξά από ινγαξηαζκό καο ζηελ
Τξάπεδα ζε ινγαξηαζκό καο ζε άιιε ηξάπεδα.
Δγηλε έιεγρνο 13 ηέηνησλ επηηαγώλ νη νπνίεο
αθνξνύζαλ είηε πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο είηε
κεηαθνξά από ινγαξηαζκό ζε ινγαξηαζκό. Δγηλε
αληηζηνηρία θαη ηαπηνπνηήζεθαλ είηε νη πιεξσκέο ζηνπο
ελ ιόγσ πξνκεζεπηέο είηε νη κεηαθνξέο ζε άιιν
ινγαξηαζκό.
Καηόπηλ ζπδήηεζεο κε ηελ ηακία δηαπηζηώζεθε όηη είλαη
δπλαηή ε πξόζβαζε θαη από άιινπο ρξήζηεο.

None

None

Θα πξέπεη ε
πξόζβαζε λα είλαη
δπλαηή κόλν γηα ηελ
ηακία.

Να ελεκεξσζεί ν
Γηεπζπληήο
Μεραλνγξάθεζεο θαη
λα ελεξγνπνηεζεί
κεραληζκόο password

