ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη "Λογιστική"
Ομιλία κου Γιώργου Ιωσηφάκη με θέμα τον εξωτερικό έλεγχο και
τίτλο «Auditing a Risky Business ????»

Την Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017, στις 11:00, στην αίθουσα Αγγελοπούλου, στο
πλαίσιο της θεματικής ενότητας Θ.Ε. «Λογιστική Πληροφόρηση για Διοικητικά
Στελέχη» θα διεξαχθεί ομιλία του κου Γιώργου Ιωσηφάκη με θέμα τον εξωτερικό
έλεγχο και τίτλο «Auditing a Risky Business ????».
Η ομιλία διεξάγεται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ
του Διεθνή Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών (Association of
International Accountants - AIA) και του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και
Εφαρμογών Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ομιλία, η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια 2 ώρες, θα πραγματοποιηθεί σε 2
στάδια. Αρχικά θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση του Association of International
Accountants – AIA και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανάπτυξη θεμάτων
εξωτερικού ελέγχου όπως:
Τι είναι έλεγχος και ποιος ο σκοπός του,
Ευθύνες του ελεγκτή και της διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρείας,
Τα στάδια ελέγχου,
Ποιος είναι ο κώδικας δεοντολογίας που διέπει τους ελεγκτές,
Γιατί ο ελεγκτής πρέπει να κατανοήσει το περιβάλλον της ελεγχόμενης
εταιρείας,
6. Τι εννοεί ο ελεγκτής όταν αναφέρεται σε «κίνδυνο» και πως τον αξιολογεί,
7. Πως γίνεται ο σχεδιασμός του ελέγχου,
8. Πως συλλέγονται τα ελεγκτικά τεκμήρια,
9. Ποιες ελεγκτικές διαδικασίες εφαρμόζει ο ελεγκτής,
10. Ποια είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου,
11. Η έκθεση ελέγχου και η ελεγκτική γνώμη.
1.
2.
3.
4.
5.

Ακολουθούν α) το πλαίσιο της παρουσίασης για την ανάπτυξη θεμάτων εξωτερικού
ελέγχου μέσω μιας πιθανής επιχειρηματικής κίνησης (Το παράδειγμα της Άννας)
και β) ένα σύντομο βιογραφικό του κου Ιωσηφάκη.
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Το Παράδειγμα της Άννας
Η Άννα, έχει συστήσει μια μικρή επιχείρηση ανθοπωλείου. Σηκώνεται νωρίς κάθε
πρωί, πηγαίνει στην αγορά και στήνει το περίπτερο της στην άκρη του δρόμου. Για
την πρώτη χρονιά, όλα πηγαίνουν καλά. Πουλά όλα τα λουλούδια τα οποία μπορεί να
αγοράσει και αυτό της αποδίδει ένα ικανοποιητικό εισόδημα.
Ωστόσο, η Άννα καταλαβαίνει ότι θα μπορούσε να πουλά περισσότερα λουλούδια αν
μπορούσε να μεταφέρει περισσότερα στον χώρο όπου τα πουλά, ενώ αντιλαμβάνεται
ότι θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και σε άλλους κοντινούς δρόμους με το σημείο στο
οποίο δραστηριοποιείται. Θα μπορούσε να καταφέρει αυτά τα δύο πράγματα αν
αγόραζε ένα φορτηγάκι και αν προσλάμβανε υπαλλήλους για να πωλούν τα
λουλούδια αντί για αυτήν στα διάφορα σημεία.
Η Άννα χρειάζεται περισσότερα χρήματα για να πετύχει αυτή την επέκταση της
δραστηριότητας της και αποφασίζει να ζητήσει από τον Γιάννη, ένα γνωστό της με
σημαντική οικονομική επιφάνεια να επενδύσει στην δουλειά της.
Ο Γιάννης, αντιλαμβάνεται την δυναμική της δουλειάς της Άννας, και θέλει να
επενδύσει σε αυτήν, ωστόσο, δεν θέλει ούτε να έχει ανάμιξη με την διοίκηση της
δραστηριότητας αυτής, αλλά ούτε και να έχει την προσωπική ευθύνη για τα χρέη που
πιθανά θα δημιουργηθούν αν αποτύχει επιχειρηματικά. Προτείνει λοιπόν στην Άννα,
να συστήσουν μια ανώνυμη εταιρεία. Εκείνος θα είναι ιδιοκτήτης της πλειοψηφίας
των μετοχών και θα λαμβάνει μέρισμα. Η Άννα θα είναι η διευθύνουσα σύμβουλος
και θα αμείβεται με μισθό για την δουλειά της.
Στο τέλος της πρώτης χρήσης κατά την οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία , ο
Γιάννης λαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Τα κέρδη είναι
μικρότερα από ότι περίμενε, και κατά συνέπεια και το μέρισμα που είχε να λαμβάνει
μικρότερο από αυτό που έλπιζε. Γνωρίζει ότι η Άννα πληρώνεται στην βάση ενός
μισθού και κατά συνέπεια δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον όπως εκείνος για την
κερδοφορία της εταιρείας.
Ο Γιάννης ανησυχεί σχετικά με την κερδοφορία και επιθυμεί να λάβει περαιτέρω
διασφάλιση για τις οικονομικές καταστάσεις. Δεν γνωρίζει αν και κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις δίνουν την πραγματική εικόνα, ειδικά εφόσον τα κέρδη
δεν συνάδουν με εκείνα που η Άννα είχε προβλέψει όταν εκείνος συμφώνησε να
επενδύσει στην επιχείρηση.
Η απάντηση στην ανάγκη του Γιάννη για να λάβει διασφάλιση, μπορεί να δοθεί από
την εργασία ενός ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή ο οποίος θα κληθεί να διεξάγει
έλεγχο (audit) επί των οικονομικών καταστάσεων. Ένας ελεγκτής μπορεί να παράσχει
στον Γιάννη τα δύο πράγματα που ζητά:
1.
Μια επισκόπηση της επιχείρησης και των οικονομικών της καταστάσεων
2.
Μια αμερόληπτη γνώμη, καθώς η γνώμη της ίδιας της Άννας μπορεί να είναι
προκατειλημμένη.
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Σύντομο βιογραφικό κου Ιωσηφάκη
Ο Γιώργος Ιωσηφάκης ξεκίνησε την καριέρα του στο Λονδίνο όπου εκπαιδεύτηκε και
εργάστηκε ως ορκωτός λογιστής-ελεγκτής. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1989 όπου
ίδρυσε την ελεγκτική εταιρεία G. Josephakis Audit Ltd της οποίας είναι Διευθύνων
Σύμβουλος.
Κατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική (BSc Business
Administration) και είναι μέλος (Fellow) του Association of International
Accountants (ΑΙΑ) Αγγλίας, μέλος του Institute of Certified Public Accountants της
Κύπρου και μέλος του Institute of Financial Auditors της Ρουμανίας. Είναι επίσης
μέλος του κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Association of International
Accountants Αγγλίας και Πρόεδρος του Διοικητικών Συμβουλίων ΑΙΑ Ελλάδας και
Κύπρου.
Ο Γιώργος Ιωσηφάκης έχει πολύχρονη πείρα και εξειδίκευση στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή και υλοποίηση των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων, των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και
των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.
Τα τελευταία 13 χρόνια συμμετέχει ως εισηγητής στην Ελλάδα σε επαγγελματικά
σεμινάρια για την απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων του ΑΙΑ, Δίπλωμα IFRS
και Δίπλωμα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου.
Το 2010 πιστοποιήθηκε από τον ACCA Αγγλίας ως εγκεκριμένος εκπαιδευτής μελών
και φοιτητών του ACCA. Το 2014 κατόπιν ελέγχου και πιστοποίησης από τον ACCA
έλαβε το βραβείο ICPAC Quality Checked που απονέμεται σε ελεγκτικές εταιρείες
που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, υψηλά πρότυπα
ποιότητας και εσωτερικούς μηχανισμούς. Το 2015 η G. Josephakis Audit Ltd κατόπιν
ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του ΑΙΑ παγκοσμίως, έλαβε την τιμητική βράβευση
“Accountancy Firm of 2015”.
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