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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαµε εκτενώς µε το θέµα των εσωτερικών 

ελέγχων, της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και µε τη νοµοθεσία των 

Sarbanes – Oxley, η οποία έθεσε τα θεµέλια για µια σειρά από αυστηρές αλλά 

αναγκαίες µεταρρυθµίσεις. Πράγµατι, στον σύγχρονο ανταγωνιστικό 

επιχειρηµατικό κόσµο η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, µπορεί να εξασφαλίσει την καλή και αξιόπιστη 

λειτουργία µιας επιχείρησης.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται µια επισκόπηση των γεγονότων – 

επιχειρηµατικών σκανδάλων – που οδήγησαν στη θέσπιση της νοµοθεσίας 

Sarbanes – Oxley, µε µια σύντοµη αναφορά στις εταιρείες Enron, WorldCom 

κ.α., ενώ παρατίθενται συνοπτικά οι κυριότερες προβλέψεις της πιο πάνω 

νοµοθεσίας. Στη συνέχεια, γίνεται µια εκτενής αναφορά στην έννοια της 

εταιρικής διακυβέρνησης και στον τρόπο µε τον οποίο ωφελεί την επιχείρηση 

και ταυτόχρονα παρουσιάζεται η άµεση σχέση 

της µε τη διαχείριση Κινδύνων, αλλά και τον εσωτερικό έλεγχο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται διεξοδικά η νοµοθεσία Sarbanes – Oxley 

και παρουσιάζονται τα έντυπα τα οποία υποχρεούνται να συµπληρώνουν οι 

επιχειρήσεις, καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθούνται προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η δηµοσίευση αξιόπιστων οικονοµικών αποτελεσµάτων. 

Υποδηλώνεται η σηµασία ύπαρξης µιας επιτροπής εσωτερικού ελέγχου µέσα 

σε κάθε επιχείρηση και τονίζεται η αυστηρότητα, πλέον, για την ανεξαρτησία 

µεταξύ των ελεγκτικών και των ελεγχόµενων εταιρειών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάσαµε το περιβάλλον Ελέγχου των Ναυτιλιακών 

Εταιρειών µιλόντας για την αναγνώριση των διαδικασιών και τη σύνδεσή τους 

µε σηµαντικούς λογαριασµούς. Επίσης, αναπτύξαµε διεξοδικά τους 

σηµαντικότερους λογαριασµούς που εξετάζονται σε µία τυπική Ναυτιλιακή 

Επιχείρηση εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε την αναγνώριση των σηµείων 

ελέγχου και των κινδύνων που σχετίζονται µε αυτούς. Τέλος, εξετάσθηκε ο 

έλεγχος εφαρµογής και αποτελεσµατικότητας σηµείων ελέγχου καθώς και η 

αξιολόγηση αποτελεσµάτων ελέγχου. 
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Σκοπός της Εργασίας  

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η πληροφόρηση σχετικά µε την εφαρµογή 

των ‘κανονισµών’ Sarbanes – Oxley σε µια τυπική Ναυτιλιακή εταιρεία η 

οποία είναι εισηγµένη σε Αµερικάνικο Χρηµατιστήριο. Στη συνέχεια, θα 

παρουσιαστούν επιγραµµατικά οι σηµαντικότεροι λογαριασµοί που χρήζουν 

ενδιαφέροντος µε βάση αυτούς τους κανονισµούς και που φυσικά εξετάζονται 

σε τακτά χρονικά διαστήµατα από εξωτερικούς ελεγκτές τα αποτελέσµατα 

των οποίων δηµοσιεύονται.  
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Κεφάλαιο 1 

 

1. Εισαγωγή 

 

Ποικίλοι και σύνθετοι παράγοντες δηµιούργησαν τους όρους στους οποίους 

µια σειρά µεγάλων εταιρικών απατών εµφανίστηκαν µεταξύ του 2000-2002. 

Οι θεαµατικές και ιδιαίτερα κοινοποιηµένες απάτες στις Αµερικάνικες 

εταιρείες Enron, WorldCom, και Tyco εξέθεσαν τα σηµαντικά προβλήµατα µε 

τεράστιες συγκρούσεις συµφερόντων έχοντας ως ουσιαστικό κίνητρο τις 

αποζηµιώσεις. Η ανάλυση των σύνθετων πρωταρχικών αιτιών τους συνέβαλε 

στη µετάβαση του νόµου Sarbanes-Oxley (SOX) το 2002. 

Ο Νόµος "Sarbanes - Oxley" επικυρώθηκε στις 30 Ιουλίου του 2002, ο οποίος 

αποτελεί τη σηµαντικότερη αλλαγή στην νοµοθεσία περί τίτλων των ΗΠΑ 

από τη δεκαετία του 1930.  

Το όνοµά του προέρχεται από τον Γερουσιαστή Paul Sarbanes και τον 

εκπρόσωπο Michael G. Oxley, ο νόµος είχε εγκριθεί από τον Λευκό Οίκο µε 

ψήφους 423-3 και από τη Γερουσία µε 99-0.  Πρόεδρος Τζωρτζ Μπους 

υπέγραψε το νόµο, δηλώνοντας ότι σε αυτόν περιλαµβάνονται "οι πιο 

µακρόπνοες µεταρρυθµίσεις των αµερικανικών επιχειρηµατικών πρακτικών 

από την εποχή του Φράνκλιν Ρούσβελτ." 1 

Ο νόµος αυτός ασχολείται κυρίως µε ζητήµατα εταιρικής διακυβέρνησης και 

πληροφόρησης, τα οποία µε αφορµή τις τελευταίες εξελίξεις στο λογιστικό 

και ελεγκτικό κλάδο των Ηνωµένων Πολιτειών, απέκτησαν αυξηµένη 

σηµασία. Επιπλέον, ο Νόµος επιβάλλει σηµαντικά βαρύτερες ποινές από 

αυτές που ίσχυαν προηγουµένως για µέλη του ∆.Σ., ανώτερα στελέχη, 

ορκωτούς ελεγκτές, αναλυτές και δικηγόρους στην περίπτωση µη-

συµµόρφωσής τους µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

 

 

 

Τα βασικά σηµεία στα οποία εστιάζει ο Νόµος είναι τα ακόλουθα:  

                                                 
1 http://www.sec.gov/about/laws.shtml 
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• Οι Επιτροπές Ελέγχου (Audit Committees), που πλέον θα πρέπει να 

αποτελούνται από ανεξάρτητα µέλη του ∆.Σ., υπόκεινται σε νέες 

διατάξεις σχετικά µε το διορισµό ελεγκτών, τις απολαβές και την 

επίβλεψη τους.  

• Οι Γενικοί ∆/ντες και οι Οικονοµικοί ∆/ντες των εταιρειών θα πρέπει 

να πιστοποιούν εγγράφως σε κάθε ∆ελτίο το οποίο περιλαµβάνει 

οικονοµικές καταστάσεις και υποβάλλεται στο SEC (Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς των Ηνωµένων Πολιτειών)  εκτός ορισµένων 

περιπτώσεων, την ακρίβεια των οικονοµικών πληροφοριών που 

περιέχονται στο ∆ελτίο και την επάρκεια των σχετικών διαδικασιών 

και ελέγχων διαφάνειας της µονάδας τους.  

• Στην περίπτωση ψευδούς πιστοποίησης, τα στελέχη θα υπόκεινται σε 

ποινές έως $1 εκατοµµύριο ή και 10 χρόνια κάθειρξη εάν η απάτη 

ήταν απλά εκούσια και έως $5 εκατοµµύρια ή και 20 χρόνια κάθειρξη 

αν η απάτη ήταν εσκεµµένη.  

• Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, οι εισηγµένες εταιρείες δεν 

επιτρέπεται να χορηγούν κανένα δάνειο στα στελέχη τους ή στα µέλη 

του ∆.Σ. Επίσης, υφιστάµενα δάνεια προς µέλη του ∆.Σ. δεν 

επιτρέπεται να αυξηθούν, να τροποποιηθούν ή να ανανεωθούν.  

• Οι εργαζόµενοι, τα ανώτερα στελέχη και όλοι όσοι διαθέτουν 

πληροφορίες σχετικές µε την πορεία της επιχείρησης θα πρέπει να 

γνωστοποιούν τυχόν συναλλαγές σε µετοχές των εταιρειών τους εντός 

δύο ηµερών µετά την ηµεροµηνία εκτέλεσης της συναλλαγής.  

• Οι Εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν σε «άµεση και συνεχή βάση» 

επιπλέον πληροφορίες για την περιουσιακή διάρθρωση και τα 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της εταιρείας, εφόσον το SEC θεωρεί 

ότι τέτοια επιπλέον πληροφόρηση είναι απαραίτητη για το κοινό 

συµφέρον ή για τους επενδυτές.  

• Κάθε Ετήσιο ∆ελτίο που υποβάλλεται στο SEC και περιλαµβάνει 

οικονοµικά αποτελέσµατα θα πρέπει να εµπεριέχει γνωστοποιήσεις για 

όλες τις σηµαντικές διορθώσεις που πραγµατοποιούνται από τους 

ορκωτούς ελεγκτές.  

• Πολλές πράξεις ορίζονται πλέον ως κακουργήµατα, όπως: 

- Παραποίηση ή καταστροφή αρχείων µε πρόθεση την παρεµπόδιση 

της ορθής διενέργειας ελέγχων ή διαδικασιών πτώχευσης. 
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- Ηθεληµένη µη διατήρηση όλων των αρχείων ελέγχου από Ορκωτό 

Ελεγκτή για πέντε χρόνια. 

- Γνώση εκτέλεσης σχεδίου για την παραπλάνηση επενδυτών. 1 

 

1.2 Καινοτοµίες2 

 

Στη συνέχεια, ο SOX προέβλεψε και τη δηµιουργία του Public Company  

Accounting Oversight Board (PCAOB) – Συµβούλιο Επίβλεψης 

Απολογισµών δηµοσίων Εταιρειών – µε στόχο τη θέσπιση προτύπων γύρω 

από την ηθική, τη σύγκρουση συµφερόντων, αλλά και την πειθαρχία των 

λογιστών σε συνδυασµό µε τη διεξαγωγή ετήσιων αξιολογήσεων σε µεγάλες 

ελεγκτικές εταιρείες. Πλέον οι εταιρείες αυτές απαγορεύεται να παρέχουν 

υπηρεσίες όπως τήρηση λογιστικών βιβλίων, σχεδιασµό πληροφοριακών 

συστηµάτων, συµβουλές επενδύσεων στους πελάτες τους. 

 

Οι CEOs και οι CFOs (δηλαδή ο διεθύνων και ο οικονοµικός Σύµβουλος) των 

οργανισµών έχουν την ευθύνη – επί ποινή – να πιστοποιούν γραπτώς ότι οι 

πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις δηµοσιοποιούµενες 

χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις είναι ακριβείς. Σε περίπτωση που οι αναφορές 

της επιχείρησης κρίνεται ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, τα συγκεκριµένα 

άτοµα πέρα από ποινικές διώξεις έχουν και την υποχρέωση να επιστρέψουν 

τις πρόσθετες αµοιβές τους (bonus) για την κάλυψη του κόστους αυτού. 

 

Σηµείο σταθµός στη νοµοθεσία Sarbanes – Oxley είναι το τµήµα 404, το 

οποίο προβλέπει ότι στους ετήσιους απολογισµούς πρέπει να περιλαµβάνεται 

και µια «έκθεση εσωτερικού ελέγχου» η οποία συγκεντρώνει : 

 

� Την αξιολόγηση της διεύθυνσης για την αποτελεσµατικότητα της 

δοµής εσωτερικών ελέγχων για τα οικονοµικά ζητήµατα  

� Την επικύρωση του ελεγκτή για την επάρκεια της αξιολόγησης του 

διευθυντή. 

                                                 
1 http://www.ethniki-asfalistiki.gr/ 
2 www.pcaobus.org 
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Κεφάλαιο 2  

Επίπεδο ελέγχου επιχείρησης  
 

Το περιβάλλον ελέγχου παρέχει µια ατµόσφαιρα στην οποία οι άνθρωποι 

διευθύνουν τις δραστηριότητές τους και πραγµατοποιούν τις ευθύνες ελέγχου 

τους. Είναι η βάση για όλα τα άλλα συστατικά του εσωτερικού ελέγχου, που 

παρέχει την πειθαρχία και τη δοµή. Αυτό το πρότυπο παρέχει στοιχεία και 

τους σχετικούς στόχους ελέγχου για τα διάφορα επίπεδα.  

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ελέγχει τα επίπεδα που είναι σηµαντικά για 

την σύναψη των συµπερασµάτων του σχετικά µε το αν η εταιρεία έχει 

αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο των οικονοµικών της εκθέσεων. Ανάλογα 

µε την αξιολόγηση του ελεγκτή για την αποτελεσµατικότητα του επίπεδου 

ελέγχου της εταιρείας, µπορεί να αυξήσει ή να µειώσει το ποσοστό των 

δοκιµών που θα εκτελέσει. 

Τα επίπεδα ελέγχου διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους ως προς τη φύση και 

την ακρίβεια. Συνεπώς, το πόσο επηρεάζουν το πλάνο ελέγχου της 

επιχείρησης εξαρτάται από το πόσο ακριβή είναι. 

 

Τύπος Περιγραφή Αποτέλεσµα του 

ελέγχου 

Έµµεση Ορισµένα επίπεδα ελέγχου έχουν 
έµµεσες συνέπειες για την 
πιθανότητα εντοπισµού ή 
αποτροπής κάποιας ανακριβής 
αναγραφής σε εύθετο χρόνο. 
Αυτά δεν αφορούν άµεσα τους 
κινδύνους στο επίπεδο των 
οικονοµικών δηλώσεων. 

Επηρεάζουν την 
επιλογή του ελέγχου, 
καθώς και τη φύση, το 
χρονοδιάγραµµα, και 
την έκταση των 
διαδικασιών που 
εκτελούνται. 

Παρακολούθηση Ορισµένα επίπεδα ελέγχων 
παρακολουθούν την 
αποτελεσµατικότητα των άλλων 
ελέγχων. Θα µπορούσαν να είναι 
σχεδιασµένα για να 
προσδιορίσουν τις κατανοµές των 
ελέγχων χαµηλότερου επιπέδου. 
Οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι 
αρκετά ακριβείς από µόνοι τους 
για να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος 
και να αξιολογηθεί στο επίπεδο 
του σχετικού ισχυρισµού. 

Μείωση των δοκιµών 
των άλλων ελέγχων, 
εάν λειτουργούν 
αποτελεσµατικά. 
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∆ιευκρινίσεις Ορισµένα επίπεδα ελέγχου είναι 
αρκετά ακριβή ώστε να 
αποτρέπονται ή να εντοπίζονται οι 
ανακρίβειες έγκαιρα. 

Αν ο έλεγχος 
αντιµετωπίζει 
επαρκώς τον κίνδυνο, 
τότε δεν είναι 
απαραίτητες 
πρόσθετες δοκιµές 
των ελέγχων σχετικά 
µε τον κίνδυνο  

 

Εικόνα 1 http://en.wikipedia.org 

 

 

Προηγουµένως αναφερθήκαµε στις προβλέψεις της νοµοθεσίας Sarbanes – 

Oxley καταγράφοντας τα βασικότερα σηµεία της. Όπως έχουµε προαναφέρει 

ο Sarbanes – Oxley θεσπίστηκε µε στόχο την επαναφορά της χαµένης 

εµπιστοσύνης των επενδυτών στις επιχειρήσεις και την ακεραιότητα των  

οικονοµικών αποτελεσµάτων που δηµοσιεύονται. 

 

Η εγγραφή µια εταιρείας στο χρηµατιστήριο ναι µεν είναι ορόσηµο στην 

πορεία της, είναι όµως και η αρχή της συµµόρφωσης µε µια µεγάλη λίστα 

απαιτήσεων, αφού πλέον υπόκειται σε ετήσιο και περιοδικό έλεγχο. Και εδώ, 

οι Sarbanes – Oxley ανέβασαν τον πήχη στις αναφορές που πρέπει να 

δηµοσιοποιούν οι οργανισµοί, όσον αφορά στο περιεχόµενο, ανάλυση σε 

βάθος και συχνότητα. 

 
∆ηµοσιοποιούµενα έντυπα 
 
Όλα τα παραπάνω γίνονται προφανή µε τα ακόλουθα έντυπα που 

υποχρεούνται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις : 

 
1. Έντυπο 10 – Κ 

Είναι µια ετήσια έκθεση που παρέχεται στους επενδυτές και το κράτος, στην 

οποία µέχρι πρότινος οι επιχειρήσεις παρουσίαζαν µε «ιδανικό» τρόπο τα 

επιτεύγµατα, την πρόοδο και τα κέρδη τους. Πλέον υποχρεούνται από το SOX 

να συµπεριλαµβάνουν :  

1. Μια «έκθεση εσωτερικού ελέγχου» όπου θα δηλώνεται η ευθύνη της 

διεύθυνσης για τη δοµή και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου όσον 

αφορά τα οικονοµικά µεγέθη. Επίσης θα αξιολογείται και η επάρκεια των 

εσωτερικών ελέγχων για το περασµένο οικονοµικό έτος.  
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2. Μια δήλωση ότι όλες οι διορθώσεις που έγιναν στους απολογισµούς 

διεξήχθησαν από τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας.  

3. Καταγραφή των συναλλαγών εκτός ισολογισµού. 

4. Μεταβολές στην ιδιοκτησία µετοχών από µέλη της διεύθυνσης, του 

διοικητικού συµβουλίου ή µεγαλοµετόχους.  

5. Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη κώδικα ηθικής. 

 

Η έκθεση αυτή, ουσιαστικά, περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της διεύθυνσης 

πάνω στο σχεδιασµό και τη λειτουργικότητα των συστηµάτων ελέγχου (που 

αφορούν τις χρηµατοοικονοµικές αναφορές) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

και συνοδεύεται από την εκτίµηση ενός εξωτερικού ελεγκτή για την ορθότητα 

της πιο πάνω αξιολόγησης. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, η απαίτηση 

αυτή σηµαίνει αυτόµατα τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των εξωτερικών 

ελεγκτών πέρα από την απλή γνωµοδότηση για τα αξιόπιστα ή µη οικονοµικά 

µεγέθη. 

 

2. Έντυπο 10 – Q 

Είναι ένα τριµηνιαίο έντυπο, επιπρόσθετο στο προηγούµενο που περιλαµβάνει 

συµπληρωµατικά στοιχεία στις ετήσιες εκθέσεις. Ουσιαστικά παρέχει µια πιο 

επίκαιρη οπτική γωνία της απόδοσης του οργανισµού και αποτελεί και ένα 

µέτρο σύγκρισης µε τις προβλέψεις που ήδη έχουν γίνει.  

 

3. Έντυπο 8 – Κ 

Συµπληρώνεται όταν παρουσιάζονται έκτακτα γεγονότα (όπως πχ η 

αποχώρηση ενός στελέχους). 

 

Κώδικας ∆εοντολογίας1 

 

Η εταιρία καθορίζεται για να λειτουργήσει σύµφωνα µε τους εφαρµόσιµους 

νόµους και να διατηρήσει την υψηλότερη φήµη της και ακεραιότητα στις 

επιχειρησιακές πρακτικές της.  Όλοι οι  υπάλληλοι της εταιρείας, αναµένεται 

να διευθετούν τις υποθέσεις τους κατά τρόπο ηθικό και νόµιµο, σύµφωνο µε 

τα καθήκοντα και τις ευθύνες που ‘έχει ορίσει η εταιρεία.  

                                                 
1 www.navios.com 
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Αυτός ο κώδικας της εταιρικής συµπεριφοράς και ηθικής ("κώδικας") 

προορίζεται να παρέχει σαφή κατανόηση των αρχών της επιχείρησης και να 

προάγει υψηλά πρότυπα συµµόρφωσης και ακεραιότητας. Αυτός ο κώδικας 

ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της επιχείρησης, τους ανώτερους 

υπαλλήλους και διευθυντές, συµπεριλαµβανοµένων των εξωτερικών 

συνεργατών µε ανώτερη θέση. Ενώ αυτός ο κώδικας δεν µπορεί ενδεχοµένως 

να καθοδηγήσει κάθε πρακτική συµπεριφορά σχετική µε την ηθική, 

περιλαµβάνει ορισµένες συγκεκριµένες έννοιες και πρακτικές σχετικά µε την 

επιχειρησιακή συµπεριφορά στην οποία αξίζει έµφαση.  

Η παραβίαση αυτού του κώδικα µπορεί να υποβάλει τον εργαζόµενο σε 

πειθαρχική δράση, µέχρι και συµπεριλαµβανοµένης την αναστολή ή και την 

λήξη της απασχόλησής του στην επιχείρηση.  

 
Συµµόρφωση µε τους εφαρµόσιµους νόµους  

Η επιχείρηση αναµένει από τους υπαλλήλους να συµµορφωθούν µε όλους 

τους νόµους, τους κανόνες και κανονισµούς κρατών, που είναι εφαρµόσιµοι 

στην επιχείρηση ή στις λειτουργίες της.  

 

Συγκρούσεις συµφερόντων  

Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, 

οικονοµικές ή µη οικονοµικές σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 

επενδύσεων,  συνεργασιών ή άλλων ειδών σχέσεις που θα συγκρούονταν, ή 

θα εµφανίζονταν να συγκρούονται, µε την ευθύνη της λήψης αντικειµενικών 

αποφάσεων για το συµφέρον της εταιρείας.   

 

Οικονοµικές πληροφορίες & τήρηση αρχείων  

Καµία παραλαβή, πληρωµή ή µεταφορά των κεφαλαίων ή των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης δεν θα πραγµατοποιηθεί εάν πρωτίστως δεν 

υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση καθώς και πριν γίνουν οι κατάλληλοι 

υπολογισµοί και εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Τα οικονοµικά αρχεία 

όλης της επιχείρησης πρέπει να απεικονίζουν πλήρως όλες τα έσοδα και τις 

δαπάνες της. Προσπάθειες να δηµιουργηθεί ψεύτικο ή παραπλανητικό αρχείο 

είναι απαγορευµένες.  

 

Αποδοχή πληρωµών  
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Κανένας υπάλληλος άµεσα ή έµµεσα επιτρέπετε να επιδιώξει ή δεχτεί 

οποιεσδήποτε πληρωµές, αµοιβές, υπηρεσίες ή άλλα φιλοδωρήµατα έξω από 

την κανονική πορεία των επιχειρησιακών καθηκόντων του από οποιοδήποτε 

πρόσωπο, επιχείρηση ή οργάνωση.  Μετρητά ή αντίτιµα µετρητών ή 

οποιαδήποτε άλλη προσφορά οποιουδήποτε ποσού είναι αυστηρά 

απαγορευµένα.  

 

Υποχρέωση να αναφερθούν οι πιθανές παραβιάσεις  

Εάν κάποιος υπάλληλος γνωρίζει µια πιθανή παραβίαση αυτού του κώδικα, 

είναι η ευθύνη του να το αναφέρει αµέσως. Μπορεί  να ενηµερώσει σχετικά 

το νοµικό τµήµα, τον CFO ή τον CEO. Οι υπάλληλοι δεν µπορούν να 

απολυθούν, να υποβιβαστούν, να επιπληχτούν ή ειδάλλως να βλαφθούν για 

την υποβολή αναφοράς σχετική µε πιθανές παραβιάσεις του κώδικα.  
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Κεφάλαιο 3 

Η Εφαρµογή του Νόµου στις Εισηγµένες Ναυτιλιακές 

Εταιρείες 

3.1 Το περιβάλλον Ελέγχου των Ναυτιλιακών Εταιρειών 

Οι δραστηριότητες ελέγχου είναι οι κανονισµοί, οι εκθέσεις, η µεθοδολογία 

και τα συστήµατα τα οποία το υπεύθυνο προσωπικό χρησιµοποιεί µε σκοπό 

να επιτύχει την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να συµβεί ένα ανεπιθύµητο 

γεγονός που θα θέσει σε κίνδυνο την εταιρεία. Αυτές οι δραστηριότητες 

απαιτούν επίβλεψη, επιβολή και περιοδική αξιολόγηση. Ο έλεγχος των 

οικονοµικών εκθέσεων µπορεί να είναι πρωταρχικός ή µπορεί να είναι 

ενσωµατωµένος στην διαδικασία πληροφόρησης. Οι δραστηριότητες ελέγχου 

είναι σχεδιασµένες είτε για να αποτρέψουν ή για να ανιχνεύσουν και να 

διορθώσουν τα λάθη και τις παραλείψεις που αφορούν και επηρεάζουν τις 

οικονοµικές εκθέσεις.   

Η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) παρέχει αρκετά παραδείγµατα 

τέτοιων διαδικασιών για τον Εσωτερικό Έλεγχο της Επιχείρησης 

συνδεδεµένες  µε τις Οικονοµικές Εκθέσεις : 

Κύρια ∆ιαδικασία Ελέγχου Πληροφοριακή ∆ιαδικασία Ελέγχου 

• Καθορισµός στόχων 

• Εξουσιοδότηση και έγκριση 

• Καθορισµός ορίων 

• Καθορισµός βασικών στόχων σε 
κατάλληλα άτοµα 

• ∆ιασφάλιση αποτελεσµάτων 

• Μέτρηση απόδοσης 

• Εξασφαλίζει την συνεχή µάθηση 

• ∆ιαχωρισµός καθηκόντων 

• Απαγόρευση επεξεργασίας και 
πρόσβαση σε δεδοµένα 

• ∆ηµιουργία φυσικών δικλείδων 
ασφαλείας  

• Λήψη καθορισµένων εγκρίσεων 

• Καθορισµός ελέγχου συναλλαγών/ 
εγγράφων 

• Θέτει την επεξεργασία/ µετάδοση των 
συνόλων ελέγχου  

• Θέτει/ διασφαλίζει την αλληλουχία 

• Επικυρώνει εναντία προκαθορισµένων 
παραµέτρων 

• Εξετάζει δείγµατα, κάνει αντιστοιχίες 
και συγκρίσεις 

• Εκθέτει και επιλύει διάφορες εξαιρέσεις 

• Αξιολογεί και διατηρεί τις απαιτήσεις 
του κανονισµού         



 13 

• Εφαρµογή ελέγχου στις αλλαγές των 
διαδικασιών και τα συστηµάτων 

• ∆ιατήρηση των περιττών/ εφεδρικών 
δυνατοτήτων 

 

3.2 Σηµαντικοί Λογαριασµοί Ναυτιλιακών Εταιρειών  

Στις µέρες µας, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες από τον Εσωτερικό Έλεγχο 

είναι περισσότερες από ποτέ άλλοτε. Οι Ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην 

προσπάθειά τους να βελτιώσουν το Σύστηµα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και να 

εφαρµόσουν αποτελεσµατικότερες µορφές οργάνωσης και διοίκησης, 

υιοθετούν αυστηρότερα πρότυπα διακυβέρνησης και συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται επιτακτική η βελτίωση της απόδοσης 

του εσωτερικού ελέγχου ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά 

στην ποιοτική αναβάθµιση του Συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου καθίσταται πλέον βασικός πόλος 

αναφοράς µε σκοπό την εξασφάλιση των µετόχων του οργανισµού αλλά και 

όλων των φορέων - ενδιαφεροµένων που έχουν νόµιµο συµφέρον σε αυτόν 

(stakeholders). 

Το γεγονός ότι ένα µεγάλο ποσοστό των ναυτιλιακών εταιρειών (σε κύκλο 

εργασιών) καλύπτεται από εταιρείες που είναι µετοχικές εταιρείες 

αµερικανικής προέλευσης σηµαίνει ότι επηρεάζονται άµεσα και από την 

αµερικανική νοµοθεσία. Αυτό το γεγονός έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη 

λειτουργία τους, ιδιαίτερα µε βάση τον νόµο Sarbanes-Oxley on Criminal 

Fraud Accountability του 2002, επιβάλλει πλέον ιδιαίτερα αυστηρούς 

ελέγχους και διαδικασίες για να διασφαλιστεί µια µεγαλύτερη διαφάνεια στη 

διαχείριση. Έτσι, ένα µεγάλο µέρος της δραστηριότητας των εταιρειών 

ελέγχεται από τα κέντρα (τα ονοµαζόµενα “hubs”) που έχουν τη βάση τους 

στις Ηνωµένες Πολιτείες, εφόσον πρέπει να ακολουθούν ένα ενιαίο σύστηµα 

αναφοράς για τον ισολογισµό, τα στατιστικά δεδοµένα, το λογιστικό σύστηµά 

τους κ.λπ.  
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3.2.1. Νοµοθετικές ρυθµίσεις και κανονισµοί.  

Μία από τις πιο πρόσφατες αλλαγές στη νοµοθεσία και συγκεκριµένα ο νόµος 

3016/2002 (και στις ΗΠΑ η Πράξη Sarbanes Oxley του 2002) επηρεάζει 

άµεσα τις εισηγµένες επιχειρήσεις, καθώς προβλέπει συγκεκριµένες 

υποχρεώσεις για την αναµόρφωση του συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης. 

Ο νόµος προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου των 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων και αυξηµένες ευθύνες και αρµοδιότητες στη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, οι νοµοθέτες 

αναµένουν µεταξύ άλλων ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει πλήρη επίγνωση της 

στρατηγικής της επιχείρησης και των κύριων προκλήσεων που αυτή 

αντιµετωπίζει, και το ελεγκτικό πλάνο και το εύρος των ελεγκτικών εργασιών 

είναι πλήρως εναρµονισµένα µε τους κυριότερους επιχειρηµατικούς 

κινδύνους που ενυπάρχουν στις λειτουργίες της. 

 

3.2.2. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις εστιάζουν στο Σύστηµα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης και στο σηµαντικό ρόλο του Εσωτερικού Ελέγχου σε αυτό. Οι 

επιχειρήσεις υιοθετούν νέες πρακτικές αποτελεσµατικής εταιρικής 

διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις αλλαγές που επέφεραν οι νοµοθετικές 

διατάξεις. Συγκεκριµένα, η ενότητα 404 της Πράξης Sarbanes Oxley 

λειτουργεί τώρα ως καταλυτικός παράγοντας για την ενίσχυση και τον 

εµπλουτισµό του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, καθώς προσδίδει ιδιαίτερη 

έµφαση στην αξιολόγηση των κινδύνων και των ελεγκτικών µηχανισµών σε 

συνεχή βάση και σε όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η εµπειρία 

στην αναγνώριση των κινδύνων και στην αξιολόγηση των ελεγκτικών 

µηχανισµών - από τις κύριες ικανότητες του εσωτερικού ελέγχου - αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του νόµου. 

Ειδικότερα, η ενότητα 404 απαιτεί από τον οργανισµό να αναπτύξει, να 

αποτυπώσει εγγράφως και εν συνεχεία να αξιολογήσει την 

αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών ελέγχου και των διαδικασιών για την 

παροχή οικονοµικής πληροφόρησης και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών 

αναφορών. 

Στη διαδικασία αυτή, µια υψηλής ποιότητας και απόδοσης λειτουργία 

εσωτερικού έλεγχου παίζει σηµαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση ενός επαρκούς 

και αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και υποδοµής 

αξιολόγησης των επιχειρηµατικών κινδύνων. Ο εσωτερικός έλεγχος 
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συµµετέχει ενεργά µε διάφορους τρόπους: από τη διενέργεια της αξιολόγησης 

της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών και µηχανισµών ελέγχων που 

εφαρµόζονται µέχρι και τη διαχείριση και εποπτεία όλου του έργου. Ως 

ελάχιστο, ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει εξειδικευµένα στελέχη µιας 

ναυτιλιακής εταιρείας που συµµετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης και 

ελέγχου. 

Eνα υποδειγµατικό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να βασίζεται 

σε ένα ισορροπηµένο σύστηµα ελέγχων και ισορροπίας (system of checks and 

balances). Ενώ η ∆ιοίκηση επιζητά διαρκώς την ισορροπία µεταξύ της 

ανάπτυξης και της διατήρησης της αξίας της επιχείρησης, ο εσωτερικός 

έλεγχος παρέχει µια ανεξάρτητη και αντικειµενική αξιολόγηση του πλαισίου 

συµπεριφοράς και διακυβέρνησης καθώς και της διαχείρισης των 

επιχειρηµατικών κινδύνων. 

 

3.2.3. Το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον στη ναυτιλία ενισχύει τη σηµασία 

της αξιολόγησης και επιβεβαίωσης της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, 

ουσιαστικής διαχείρισης των επιχειρηµατικών κινδύνων και της διαρκούς 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Στις µέρες µας, ο 

έντονος ανταγωνισµός έχει επιφέρει µειώσεις στα περιθώρια κέρδους των 

επιχειρήσεων. Οι τελευταίες, αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ανάληψης 

µεγαλύτερου ρίσκου µε σκοπό την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων. Προς 

την κατεύθυνση αυτή, οι επιχειρήσεις µειώνουν το λειτουργικό κόστος, 

υιοθετούν τεχνολογικά προηγµένες µεθόδους και αυτοµατισµούς αλλά και 

ανάθεση λειτουργιών σε τρίτους - εξωτερικούς συνεργάτες. Οι δραστικές 

αυτές αλλαγές επιφέρουν νέους ή και υψηλότερους επιχειρηµατικούς 

κινδύνους και κατά συνέπεια διαφοροποιούν συνεχώς την προσέγγιση µε την 

οποία η ∆ιοίκηση της επιχείρησης ασκεί διακυβέρνηση και έλεγχο. Οι 

αυξανόµενοι κίνδυνοι και το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη για υψηλής ποιότητας λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

3.2.4. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί στενά την προστιθέµενη αξία από τη 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε το κόστος. Οι επιχειρήσεις 

υιοθετούν αποδοτικότερες λειτουργικές διαδικασίες και συστήµατα 

αξιολόγησης µε αυστηρότερα πρότυπα και δείκτες επιµέτρησης της απόδοσης 
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µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση και τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας. Η 

συνεχής παρακολούθηση και ο απολογισµός για κάθε έργο του εσωτερικού 

ελέγχου, η αναγνώριση ευκαιριών για µείωση του κόστους και η χρήση 

ερωτηµατολογίου ικανοποίησης πελατών είναι µερικά παραδείγµατα που 

χρησιµοποιούν οι διευθύνσεις εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση και την 

επιµέτρηση της απόδοσης και της προστιθέµενης αξίας που προσφέρουν προς 

την επιχείρηση. 

Οι δείκτες ποιότητας, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν υιοθετηθεί από 

τον εσωτερικό έλεγχο, εξετάζουν το βαθµό της επίγνωσης των 

επιχειρηµατικών λειτουργιών, το βαθµό εστίασης στους σηµαντικότερους 

επιχειρηµατικούς κινδύνους, το επίπεδο της συνεχούς επικοινωνίας και 

ενηµέρωσης της ∆ιοίκησης, καθώς και το κατά πόσον ο εσωτερικός έλεγχος 

παρέχει απτές και υλοποιήσιµες βελτιωτικές εισηγήσεις προς την επιχείρηση. 

Ίσως ο σηµαντικότερος δείκτης ποιότητας και προστιθέµενης αξίας είναι η 

αξιοπιστία των ευρηµάτων και εισηγήσεων του εσωτερικού ελέγχου και ο 

βαθµός µε τον οποίο οι αρχές, οι κανόνες, οι µηχανισµοί ελέγχου και εν γένει 

το σύστηµα διακυβέρνησης έχουν επηρεαστεί θετικά από την εργασία του 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

3.3 Αναγνώριση ∆ιαδικασιών και σύνδεση µε σηµαντικούς Λογαριασµούς 

Η τεκµηρίωση των λογαριασµών µιας εταιρείας µπορεί να πάρει πολλές 

µορφές και θα µπορούσαν να περιλάβουν διάφορα είδη πληροφοριών, όπως 

τα κάτωθι:  

• Τα εγχειρίδια πολιτικής της επιχείρησης  

• Πρότυπα διαδικασιών  

• Λογιστικά εγχειρίδια  

• Υποµνήµατα  

• ∆ιαγράµµατα ροής  

• Περιγραφές εργασίας  

• Έγγραφα  

• Φόρµες  

• Πίνακες αποφάσεων 

• ∆ιαδικαστικές ανακοινώσεις  

• Εκθέσεις αυτό-αξιολόγησης  
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• Άλλη τεκµηρίωση ανάλογα µε την περίπτωση  

 

Καµία ιδιαίτερη µορφή τεκµηρίωσης δεν είναι απαιτούµενη και η µορφή και η 

έκταση της τεκµηρίωσης µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε το µέγεθος της 

επιχείρησης, την πολυπλοκότητα και του τρόπου προσέγγισης της 

τεκµηρίωσης. Εντούτοις, έχοντας απλά τα εγχειρίδια και τις πολιτικές χωρίς 

οποιαδήποτε προσπάθεια «συµφωνίας» εγγράφων, η διαδικασία αξιολόγησης 

µπορεί να µην είναι αρκετή. Η διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να καταδείξει 

πώς εξετάζει την διαδικασία τεκµηρίωσης και αξιολόγησης.  

 

Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι θα παρατεθούν παρακάτω οι 

σηµαντικότεροι λογαριασµοί που εξετάζονται σε µία τυπική Ναυτιλιακή 

Επιχείρηση εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης: 

1) Ασφάλειες 

Οι ασφαλιστικοί τύποι που καλύπτονται σε αυτήν την διαδικασία 

περιλαµβάνουν τις κάτωθι κατηγορίες:   

• Hull & machinery (H&M)  

• Αυξανόµενη αξία – Increased Value(IV)   

• Προσδοκώµενο κόστος της αντικατάστασης (ACOR)  

• Κίνδυνος από πόλεµο (WR)  

• Προστασία & αποζηµίωση (P&I)  

• Φορτίο, επισταλία & υπεράσπιση (FDD)    

• Ενδιαφέρον των ναυλωτών (CI)   

•  Προστασία και αποζηµίωση των ναυλωτών και ζηµία στο Hull 

(CL&DTH)   

• Φορτίο, επισταλία & υπεράσπιση των ναυλωτών FDD   

• Ρύπανση από πετρέλαιο (COFRS)   

• Πιστωτικός κίνδυνος (CR)   

• Ασφάλεια επιλογής αγορών (POI)   

• Ασφάλεια ευθύνης διευθυντών & ανώτερων υπαλλήλων (D&O).  

Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καθορίζεται ετησίως από την ανώτερη διοίκηση 

βασισµένη στην ετήσια έρευνα αγοράς που πραγµατοποιείται από σχετικό 

τµήµα της εταιρείας. Οι προτεινόµενοι ασφαλιστικοί όροι των µεσιτών και το 
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εσωτερικό υπόµνηµα αξιολόγησης που προετοιµάζονται από τον σχετικό 

τµήµα διαβιβάζονται στον Πρόεδρο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για 

την αναθεώρηση και την έγκριση. Η στοιχειοθετηµένη έγκριση παρέχεται από 

τα οποιαδήποτε δύο των ανωτέρω µελών της ανώτερης διοίκησης.  

 

2) Αγορά Πλοίων 

Η αγορά πλοίων εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπου ενέκρινε τους 

όρους και οι εξουσιοδοτηµένοι ανώτεροι υπάλληλοι που διορίζονται για να 

ενεργήσουν εξ ονόµατος της επιχείρησης είναι τεκµηριωµένοι από τα 

πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.     

 Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κοινοποιείται στον πωλητή/ µεσίτη 

από τους εξουσιοδοτηµένους ανώτερους υπαλλήλους. Η επιβεβαίωση σχετικά 

µε την αποδοχή των όρων παραλαµβάνεται από τον πωλητή/µεσίτη.  

Το υπόµνηµα της συµφωνίας (ΜΟΑ) ή άλλης µορφής σύµβασης που 

παραλαµβάνεται από τον πωλητή/µεσίτη αναθεωρείται σε σχέση µε τους 

εγκεκριµένους όρους και υπογράφεται από τους εξουσιοδοτηµένους 

ανώτερους υπαλλήλους όπως διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.    

Το αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης (ΜΟΑ) διαβιβάζεται στον 

πωλητή/µεσίτη. Τα αντίγραφα υποβάλλονται στο Λογιστήριο και το Τµήµα 

Πληρωµών  για λόγους ελέγχου και πληρωµής αντίστοιχα   

 

3) Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 

Οι δανειοληψίες της επιχείρησης εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο 

όπου έχει εγκρίνει τους όρους και οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι που 

διορίζονται για να ενεργήσουν εξ ονόµατος της επιχείρησης είναι 

τεκµηριωµένοι στα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.     

Η τελική τεκµηρίωση που παραλαµβάνεται από τις τράπεζες αναθεωρείται 

ενάντια στους όρους που εγκρίνονται και που υπογράφονται από τους 

εξουσιοδοτηµένους ανώτερους υπαλλήλους όπως διορίζεται από το διοικητικό 

συµβούλιο.     

Τα υπογεγραµµένα αντίγραφα της χρηµατοδότησης διαβιβάζονται στο τµήµα 

πληρωµών της εταιρείας και  αρχειοθετούνται στο νοµικό τµήµα και στο 

λογιστήριο.   



 19 

 

4) Αγορά προµηθειών πλοίου  

4.1 Ζήτηση για προµήθεια και επιλογή προµηθευτή 

(α) Προµήθειες καταστρώµατος  
 

Ο εντοπισµός της ανάγκης για τα προµήθειες καταστρώµατος αρχίζει από είτε 

από τον Καπετάνιο του πλοίου είτε από κάποιο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό 

του τµήµατος προµηθειών ή τεχνικού τµήµατος. Σε όλες τις περιπτώσεις η 

φόρµα ζητήσεως υποβάλλεται στο τµήµα εφοδιασµού.    

 

Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος εφοδιασµού, βασίζεται στη 

φόρµα ζήτησης του πλοίου και στέλνει µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σχετική ζήτηση σε τουλάχιστον τρεις προµηθευτές. Όταν παραληφθούν οι 

αναφορές των προµηθευτών αξιολογούνται ανάλογα µε την τιµή και την 

διαθεσιµότητα και παράγεται η έκθεση αξιολόγησης.  

Οι προµήθειες καταστρώµατος αγοράζονται από τους προµηθευτές που 

περιλαµβάνονται στον εγκεκριµένο κατάλογο προµηθευτών, ο οποίος 

εγκρίνεται από το τµήµα ποιότητας. Ο εγκεκριµένος κατάλογος προµηθευτών 

αναθεωρείται ετησίως από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος 

εφοδιασµού και κοινοποιείται για λόγους έγκρισης στο τµήµα  ποιότητας.  

 

Για τις εντολές αγοράς στους προµηθευτές που δεν περιλαµβάνονται στον 

εγκεκριµένο κατάλογο προµηθευτών, η προσθήκη προµηθευτών µε τη µορφή 

αναθεώρησης δηµιουργείται από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του 

τµήµατος εφοδιασµού και εγκρίνεται από τον αρµόδιο operator του πλοίου 

καθώς επίσης και από το νοµικό τµήµα. Σε αυτήν την περίπτωση, η απόδοση 

του προµηθευτή αξιολογείται κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του 

εγκεκριµένου καταλόγου προµηθευτών στο τέλος έτους.  

 

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η εντολή αγοράς  και συνδέεται µε τη σχετική 

οµάδα αγορών από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος 

εφοδιασµού. Η έγκριση παρέχεται από τον υπεύθυνο operator του πλοίου που 

αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία στη φόρµα 

αξιολόγησης. Οι τελικές ποσότητες που αγοράζονται είναι βασισµένες σε 

διάφορους παράγοντες, όπως η λογική των τιµών, ο προϋπολογισµός, το 
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πρόγραµµα του πλοίου κ.λπ. Οι αγορές που υπερβαίνουν τα $5.000 απαιτούν 

την πρόσθετη έγκριση από το διευθυντή του τµήµατος Operations. Οι εντολές 

αγοράς που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό (σύµφωνα µε τον προ-

εγκεκριµένο προϋπολογισµό που προετοιµάζεται από το Operations 

Department) απαιτούν την έγκριση από εξουσιοδοτηµένους ανώτερους 

υπαλλήλους, το οποίο ποικίλει µεταξύ των εταιρειών. Η έγκριση της αγοράς 

βασίζεται στην εξέταση της φόρµας ζήτησης του πλοίου, της έκθεσης 

αξιολόγησης και του εγκεκριµένου καταλόγου προµηθευτών. Με την έγκριση, 

η εντολή αγοράς υποβάλλεται στον προµηθευτή καθώς επίσης ενηµερώνεται 

και ο Καπετάνιος του πλοίου. Όλα τα έγγραφα αρχειοθετούνται στο αρχείο 

που υπάρχει για το κάθε πλοίο ξεχωριστά που διατηρείται στο τµήµα 

εφοδιασµού  

 

Η πρόσβαση για την δηµιουργία της εντολής αγοράς είναι περιορισµένη στα 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα των τµηµάτων εφοδιασµού  και τεχνικού.    

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (δηλ. σε περίπτωση που δεν επιλέγεται ο 

φθηνότερος προµηθευτής ή σε περίπτωση που υπάρχουν και αξιολογούνται 

λιγότερο από τρεις προµηθευτές), η αιτιολόγηση θα αποδεικνύεται στην 

σχετική φόρµα αξιολόγησης.     

 

Οι αγορές που διενεργούνται τοπικά (δηλ. άµεσα από τον Καπετάνιο του 

πλοίου) εγκρίνονται εκ των προτέρων από το τµήµα εφοδιασµού. Η έγκριση 

αποδεικνύεται µέσω της επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Σε περίπτωση που η έγκριση λαµβάνεται προφορικά, οι σχετικές παραγγελίες 

προετοιµάζονται και κατόπιν υπογράφονται από τον υπεύθυνο operator του 

πλοίου. 

 

 

(β) Αποθέµατα Χρωµάτων   

 

Οι αγορές των χρωµάτων εκτελούνται από τους συγκεκριµένους προµηθευτές, 

µε τις οποίες η επιχείρηση διατηρεί τους συµβάσεις. Οι συµβάσεις αυτές 

αναθεωρούνται ετησίως και εγκρίνονται από τον υπεύθυνο ελέγχου  

προϋπολογισµών και δαπανών, τον τεχνικό διευθυντή και  το νοµικό τµήµα. Η 

έγκριση αποδεικνύεται µε βάση  την υπογραφή και ηµεροµηνία.  
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Έπειτα, το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος εφοδιασµού βασισµένο 

στο εγκεκριµένο και  αναπροσαρµοσµένο αίτηµα ζήτησης προχωρά σε 

ζήτηση στους προµηθευτές.  

 

Η εντολή αγοράς δίνεται από το εξουσιοδοτηµένο άτοµο του τµήµατος 

εφοδιασµού. Οι εντολές αγοράς που υπερβαίνουν $5.000 ή/και τα 

προϋπολογισµένα όρια (σύµφωνα µε τον προ-εγκεκριµένο προϋπολογισµό 

που προετοιµάζεται από το τµήµα Operations) απαιτούν την πρόσθετη 

έγκριση από το νοµικό τµήµα. Με την έγκριση, η εντολή αγοράς υποβάλλεται 

στον προµηθευτή και κατόπιν ενηµερώνεται ο Πλοίαρχος  του σκάφους. Όλα 

τα έγγραφα αρχειοθετούνται στο αρχείο που κρατείται για το συγκεκριµένο 

πλοίο που διατηρείται στο τµήµα εφοδιασµού.   

 

(γ) Αγορά αποθέµατος χρωµάτων που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια 

δεξαµενισµού  
 

Ο εντοπισµός της ανάγκης για τις αγορές σχετικά µε τα χρώµατα που 

απαιτούνται κατά τη διάρκεια του δεξαµενισµού κάποιου πλοίου, αρχίζει από 

το τεχνικό τµήµα.    Το αίτηµα για την προσφορά είναι βασισµένο στην 

τεχνική προδιαγραφή του σκάφους και διαβιβάζεται σε τουλάχιστον τρεις 

προµηθευτές.    

 

Μόλις παραληφθούν οι προσφορές των προµηθευτών, δηµιουργείται από τον 

ελεγκτή προϋπολογισµών των δαπανών, πίνακας σύγκρισης για λόγους 

αξιολόγησης. Η αξιολόγηση και η έγκριση παρέχονται από τον τεχνικό 

διευθυντή, που αποδεικνύεται µε την υπογραφή και την ηµεροµηνία.  

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (δηλ. όταν επιλέγεται κάποιος προµηθευτής ο 

οποίος δεν είναι ο φθηνότερος/ ανταγωνιστικότερος από τους υπολοίπους ή σε 

περίπτωση που αξιολογούνται λιγότερο από τρεις προµηθευτές), η 

αιτιολόγηση αποδεικνύεται στον πίνακα σύγκρισης.   

 

Τα χρώµατα που απαιτούνται για την χρησιµοποίηση-εφαρµογή κατά τη 

διάρκεια του δεξαµενισµού, αγοράζονται από τους προµηθευτές που 

περιλαµβάνονται στον εγκεκριµένο κατάλογο προµηθευτών, που ελέγχεται 

από το τµήµα ασφάλειας και ποιότητας. Ο εγκεκριµένος κατάλογος 
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προµηθευτών αναθεωρείται ετησίως από τον τεχνικό διευθυντή και 

κοινοποιείται για λόγους ελέγχου στο τµήµα ασφάλειας και ποιότητας.  

Η εντολή αγοράς δίνεται από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τεχνικού 

τµήµατος και εγκρίνεται από τον ελεγκτή προϋπολογισµών των δαπανών και 

τον τεχνικό διευθυντή. Οι εντολές αγοράς που υπερβαίνουν τις 

προϋπολογισµένες αγορές (σύµφωνα µε τον προ-εγκεκριµένο προϋπολογισµό 

που προετοιµάζεται από το τεχνικό τµήµα) απαιτούν την έγκριση από τον 

πρόεδρο της εταιρείας και το νοµικό τµήµα.  Με την έγκριση, η εντολή 

αγοράς υποβάλλεται στον προµηθευτή και ενηµερώνεται ο Πλοίαρχος του 

σκάφους. Όλα τα έγγραφα αρχειοθετούνται στο αρχείο του σχετικού σκάφους 

που διατηρείται στο τεχνικό τµήµα.    

 
 

(δ) Λιπαντικά  
 

Ο εντοπισµός της ανάγκης για την αγορά λιπαντικών αρχίζει από είτε τον 

πρώτο µηχανικό του σκάφους ή και από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του 

τεχνικού τµήµατος. Σε όλες τις περιπτώσεις ο τεχνικός διευθυντής 

ειδοποιείται.   

 

Οι αγορές των λιπαντικών εκτελούνται από τους συγκεκριµένους 

προµηθευτές, µε τους οποίους η επιχείρηση διατηρεί σύµβαση. Οι συµβάσεις 

αναθεωρούνται ετησίως και εγκρίνονται από τον ελεγκτή προϋπολογισµών 

των δαπανών, τον τεχνικό διευθυντή και το νοµικό τµήµα. Η έγκριση 

αποδεικνύεται µε βάση την υπογραφή και την ηµεροµηνία.  

 

Η εντολή αγοράς δίνεται από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του τεχνικού 

τµήµατος και εγκρίνεται από τον τεχνικό διευθυντή. Οι εντολές αγοράς που 

υπερβαίνουν τις προϋπολογισµένες αγορές (σύµφωνα µε τον προ-εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό που προετοιµάζεται από το τεχνικό τµήµα) απαιτούν την 

έγκριση από τον πρόεδρο της εταιρείας και το νοµικό τµήµα. Με την έγκριση, 

η εντολή αγοράς υποβάλλεται στον προµηθευτή και ενηµερώνεται ο 

Καπετάνιος και ο Πρώτος Μηχανικός του πλοίου. Τα έγγραφα 

αρχειοθετούνται στο αρχείο του σχετικού σκάφους που διατηρείται στο 

τεχνικό τµήµα.    
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(ε) Ανταλλακτικά   
 

Ο εντοπισµός της ανάγκης για αγορά ανταλλακτικών που αφορούν 

µηχανολογικά και ηλεκτρολογικά προϊόντα αρχίζει είτε από τον πρώτο 

µηχανικό του σκάφους ή και το αρµόδιο άτοµο του τεχνικού τµήµατος. Σε 

όλες τις περιπτώσεις ο τεχνικός διευθυντής ενηµερώνεται.   

 

Το αρµόδιο άτοµο, κατόπιν, στέλνει ζήτηση τουλάχιστον σε τρείς 

προµηθευτές . Κατά την παραλαβή των προσφορών  πραγµατοποιείται η 

σύγκριση. 

 

Τα ανταλλακτικά αγοράζονται από τους προµηθευτές που περιλαµβάνονται 

στον εγκεκριµένο κατάλογο προµηθευτών, που ελέγχεται από το τµήµα 

ασφάλειας και ποιότητας. Ο εγκεκριµένος κατάλογος προµηθευτών 

αναθεωρείται ετησίως από τον τεχνικό διευθυντή και κοινοποιείται για λόγους 

ελέγχου στο τµήµα ασφάλειας και ποιότητας.  

 

Η εντολή αγοράς δίνεται από το αρµόδιο προσωπικό του τεχνικού τµήµατος 

που βασίζεται στην έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και που εγκρίνεται 

από αρµόδιο αρχιµηχανικό του σκάφους. Οι εντολές αγοράς που υπερβαίνουν 

$1.500 απαιτούν την πρόσθετη έγκριση από τον τεχνικό διευθυντή. Οι εντολές 

αγοράς που υπερβαίνουν τις προϋπολογισµένες αγορές (σύµφωνα µε τον προ-

εγκεκριµένο προϋπολογισµό που προετοιµάζεται από το τεχνικό τµήµα) 

απαιτούν την έγκριση από τον πρόεδρο της εταιρείας και το νοµικό τµήµα. Με 

την έγκριση, η εντολή αγοράς υποβάλλεται στον προµηθευτή. Όλα τα 

έγγραφα αρχειοθετούνται στο αρχείο του σχετικού σκάφους που διατηρείται 

στο τεχνικό τµήµα. 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (δηλ. όταν επιλέγεται κάποιος προµηθευτής ο 

οποίος δεν είναι ο φθηνότερος/ανταγωνιστικότερος από τους υπολοίπους ή σε 

περίπτωση που αξιολογούνται λιγότερο από τρεις προµηθευτές), η 

αιτιολόγηση αποδεικνύεται στον πίνακα σύγκρισης.   
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4.2 Παράδοση στο πλοίο 
 

Το  αρµόδιο προσωπικό του τµήµατος εφοδιασµού και τεχνικού αντίστοιχα, 

παρακολουθεί την εξέλιξη  των παραγγελιών. Οι επιβεβαίωση της 

παραγγελίας ζητείται από τους προµηθευτές και αρχειοθετείται αναλόγως.  

 

Κατά την παραλαβή των αγαθών πάνω στο πλοίο, η ποσότητα και η ποιότητα 

(εάν και όπου υφίσταται) επαληθεύεται από το αρµόδιο άτοµο. Τα κατάλληλα 

πρόσωπα είναι τα ακόλουθα:  

 

 Πρώτος µηχανικός: ανταλλακτικά και λιπαντικά  

 Πλοίαρχος: προϊόντα καταστρώµατος, τροφοδοσία, χρώµατα   

 Υποπλοίαρχος:  προϊόντα καταστρώµατος 

 

Η φόρµα επιβεβαίωσης της παράδοσης που δηλώνει τις ληφθείσες ποσότητες 

και που δείχνει οποιεσδήποτε διαφορές σύµφωνα µε την ποσότητα που έχει 

παραγγελθεί ή τα ποιοτικά ζητήµατα, υποβάλλεται στο σχετικό τµήµα της 

επιχείρησης (εφοδιασµού/τεχνικού, ανάλογα µε τα στοιχεία που αγοράζονται), 

ως στοιχεία της επαλήθευσης ποσότητας και ποιότητας.  

 

4.3 Επεξεργασία Τιµολογίων 
 

Το τιµολόγιο του προµηθευτή ελέγχεται σε σχέση µε τη φόρµα επιβεβαίωσης 

παράδοσης, την εντολή αγοράς και τις τιµές συµβολαίου (όπου είναι 

εφαρµόσιµο) από τον επικεφαλή του τµήµατος εφοδιασµού ή του τεχνικού 

διευθυντή. Ο έλεγχος αποδεικνύεται µε την υπογραφή και την ηµεροµηνία 

στη φόρµα έγκρισης τιµολογίων, που προετοιµάζεται σε σχέση µε το 

τιµολόγιο και την εντολή και αγοράς.  

 

Για λόγους τελικού ελέγχου και συµφωνίας, τα ακόλουθα έγγραφα 

διαβιβάζονται στο τµήµα ελέγχου: (α) η φόρµα εγκρίσεως του τιµολογίου, (β) 

το τιµολόγιο και η φόρµα παράδοσης. Η φόρµα εγκρίσεως του τιµολογίου 

υπογράφεται και χρονολογείται ως στοιχεία της αναθεώρησης και 

υποβάλλεται για επεξεργασία στο Λογιστήριο και το τµήµα πληρωµών. 
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5) Υποναυλώσεις Πλοίων 

5.1 Επιλογή ναυλοσυµφώνου  

 

Οι διαπραγµατεύσεις µε τους µεσίτες και οι συµφωνίες ναύλωσης εκτελούνται 

από τους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους-µεσίτες της επιχείρησης οι οποίοι 

καθορίζονται µέσω της επίσηµης πολιτικής της επιχείρησης:  

 

 Ναυλώσεις για περίοδο µέχρι και 6 µηνών εγκρίνονται είτε τον 

ανώτερο µεσίτη Handymax πλοίων, τον ανώτερο µεσίτη Panamax είτε 

τον Chief Operations Officer.    

 Ναυλώσεις από 6 µήνες έως 1 έτος εγκρίνονται είτε από τον 

Πρόεδρο και τον οικονοµικό διευθυντή όπως και το νοµικό τµήµα. 

 CoA (δηλ. σειρά ταξιδιών που συνδέονται κάτω από ένα 

συµβαλλόµενο µέρος ναύλωσης), εγκρίνονται από τον Πρόεδρο και 

τον Chief Operating Officer. 

 

Όλες οι συµφωνίες ναύλωσης εγκρίνονται από τους εξουσιοδοτηµένους 

µεσίτες της εταιρείας µε την υπογραφή και την ηµεροµηνία στην 

Ανακεφαλαίωση της Ναύλωσης - Fixture Recap, ή επίσης και µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο. Σε περιπτώσεις που η έγκριση δεν θα µπορούσε να αποδειχθεί 

(δηλ. λόγω διαφοράς της ώρας) πριν από τη συµφωνία ναύλωσης, οι 

εξουσιοδοτηµένοι µεσίτες παρέχουν αρχικά προφορική έγκριση, η οποία 

επιβεβαιώνεται εγγράφως µε την πρώτη ευκαιρία.   

 

Το αρµόδιο άτοµο του τµήµατος συλλογής ναύλων (freight collection) 

αναθεωρεί την ακρίβεια, την πληρότητα και την ισχύ (δηλ. ελέγχει τη 

συµφωνία ναύλωσης σύµφωνα µε την καθιερωµένη πολιτική έγκρισης της 

εταιρείας) της συµφωνίας ναύλωσης σε σχέση µε την ανακεφαλαίωση των 

όρων της ναύλωσης. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται µε  την υπογραφή και την 

ηµεροµηνία στο πρωτότυπο έγγραφο της ανακεφαλαίωσης της ναύλωσης. 

Οποιεσδήποτε διαφορές που παρατηρούνται κοινοποιούνται στους 

εξουσιοδοτηµένους µεσίτες, οι οποίοι ενηµερώνουν αναλόγως το Fixture 

Note.   

Ο εξουσιοδοτηµένος µεσίτης της εταιρείας είναι αρµόδιος για να 

εξακολουθήσει την παραλαβή του τελικού ναυλοσυµφώνου από το µεσίτη.  
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Όταν παραληφθεί το ναυλοσύµφωνο ο εξουσιοδοτηµένος µεσίτης ελέγχει 

τους όρους σε σχέση µε την ανακεφαλαίωση της ναύλωσης και κατόπιν 

διαβιβάζεται στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους για υπογραφή ή στον 

εξουσιοδοτηµένο µεσίτη για να υπογράψει το ναυλοσύµφωνο εκ µέρους της 

επιχείρησης . 

 

Ένα αντίγραφο του ναυλοσυµφώνου διαβιβάζεται και στο Freight Collection 

Department για λόγους αρχειοθέτησης.   

 
 
5.2 Αναγνώριση εισοδήµατος ναύλων   

 

Το εισόδηµα των ναύλων ελέγχεται µέσω των δηλώσεων µίσθωσης/ναύλωσης 

φορτίου που εκδίδεται από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό σε σχέση µε τις 

ηµεροµηνίες συλλογής και για µια συγκεκριµένη περίοδο.   

  

Οι δηλώσεις µίσθωσης/ναύλωσης για τα ιδιόκτητα πλοία προετοιµάζονται από 

το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και αναθεωρούνται για την πληρότητα και 

την ακρίβεια από το διευθυντή του Operations Department καθώς και από τον 

επικεφαλή του τµήµατος. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή 

και την ηµεροµηνία. Ένα αντίγραφο του ανωτέρω διαβιβάζεται στον πρόεδρο 

για τον τελικό έλεγχο.  

 

Οι δηλώσεις µίσθωσης/ναύλωσης των ναυλωµένων πλοίων προετοιµάζονται 

από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος και αναθεωρούνται για την 

πληρότητα και την ακρίβεια και από τον επικεφαλή του τµήµατος. Η 

αναθεώρηση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία. Ένα 

αντίγραφο του ανωτέρω διαβιβάζεται στον πρόεδρο για τον τελικό έλεγχο.   

 

6) Ναυλώσεις Πλοίων 

 

6.1 Επιλογή Ναυλοσυµφώνου/ Έναρξη ναυλοσυµφώνου 
  
Οι διαπραγµατεύσεις µε τους µεσίτες και τις συµφωνίες εκτελούνται από τους 

εξουσιοδοτηµένους µεσίτες της επιχείρησης. Οι εξουσιοδοτηµένοι µεσίτες 

καθορίζονται µέσω της επίσηµης πολιτικής της επιχείρησης:  
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Ναυλώσεις για περίοδο µέχρι και 6 µηνών εγκρίνονται είτε τον ανώτερο 

µεσίτη Handymax πλοίων, τον ανώτερο µεσίτη Panamax είτε τον Chief 

Operations Officer.    

Ναυλώσεις από 6 µήνες έως 1 έτος εγκρίνονται είτε από τον Πρόεδρο 

και τον οικονοµικό διευθυντή όπως και το νοµικό τµήµα. 

CoA (δηλ. σειρά ταξιδιών που συνδέονται κάτω από ένα συµβαλλόµενο 

µέρος ναύλωσης), εγκρίνονται από τον Πρόεδρο και τον Chief Operating 

Officer. 

 

Όλες οι συµφωνίες ναύλωσης εγκρίνονται από τους εξουσιοδοτηµένους 

µεσίτες της εταιρείας µε την υπογραφή και την ηµεροµηνία στο recap ή µέσω 

του ηλεκτρονικό ταχυδροµείου.  Σε περιπτώσεις που η έγκριση δεν θα 

µπορούσε να αποδειχθεί (δηλ. λόγω διαφοράς της ώρας) πριν από τη 

συµφωνία ναύλωσης, οι εξουσιοδοτηµένοι µεσίτες παρέχουν αρχικά 

προφορική έγκριση, η οποία επιβεβαιώνεται εγγράφως µε την πρώτη 

ευκαιρία.   

 
 

Το αρµόδιο άτοµο του τµήµατος συλλογής ναύλων (freight collection) 

αναθεωρεί την ακρίβεια, την πληρότητα και την ισχύ (δηλ. ελέγχει τη 

συµφωνία ναύλωσης σύµφωνα µε την καθιερωµένη πολιτική έγκρισης της 

εταιρείας) της συµφωνίας ναύλωσης σε σχέση µε την ανακεφαλαίωση των 

όρων της ναύλωσης. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται µε  την υπογραφή και την 

ηµεροµηνία στο πρωτότυπο έγγραφο της ανακεφαλαίωσης της ναύλωσης. 

Οποιεσδήποτε διαφορές που παρατηρούνται κοινοποιούνται στους 

εξουσιοδοτηµένους µεσίτες, οι οποίοι ενηµερώνουν αναλόγως το Fixture 

Note.   

Ο εξουσιοδοτηµένος µεσίτης της εταιρείας είναι αρµόδιος για να 

εξακολουθήσει την παραλαβή του τελικού ναυλοσυµφώνου από το µεσίτη.  

Όταν παραληφθεί το ναυλοσύµφωνο ο εξουσιοδοτηµένος µεσίτης ελέγχει 

τους όρους σε σχέση µε την ανακεφαλαίωση της ναύλωσης και κατόπιν 

διαβιβάζεται στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους για υπογραφή ή στον 

εξουσιοδοτηµένο µεσίτη για να υπογράψει το ναυλοσύµφωνο εκ µέρους της 

επιχείρησης . 
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7) Απόδοση µεριδίων στους µετόχους  

 

7.1  Η πολιτική των µερισµάτων 

 

Η πολιτική µερισµάτων καθορίζεται από το συµβούλιο των διευθυντών κάθε 

τρίµηνο και βασίζεται στην αναθεώρηση των τριµηνιαίων αποτελεσµάτων και 

της εξέτασης συµµόρφωσης µε τους νόµους και τους κανονισµούς, των 

συµβολαίων τραπεζών κ.λπ. H απόφαση είναι τεκµηριωµένη στα σχετικά 

πρακτικά, η οποία περιλαµβάνει το ποσό των µερισµάτων που πληρώνονται, 

των σχετικών αρχείων και των ηµεροµηνιών πληρωµής . 

 
 

7.2 Η πληρωµή των µερισµάτων 

 

Το νοµικό τµήµα, βασισµένο στις αποφάσεις του Συµβουλίου των 

∆ιευθυντών, ειδοποιεί µέσω του εξουσιοδοτηµένου φορέα, αρµόδιου για τη 

διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους, µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. Ο φορέας στη συνέχεια επιβεβαιώνει το συνολικό ποσό που 

µεταφέρεται µέσω του ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου.    

Η επιβεβαίωση του φορέα αναθεωρείται ενάντια στην απόφαση του BoD, 

επισυνάπτει το εσωτερικό υπόµνηµα έγκρισης και προωθεί τα εν λόγω 

έγγραφα µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα σχετικά  τµήµατα του 

λογιστηρίου και πληρωµών. 

 

Κατά την ηµεροµηνία πληρωµής, το τµήµα πληρωµών επιστρέφει το ποσό 

µερισµάτων στον φορέα µεταφοράς. Οι σχετικές καταχωρήσεις 

ενηµερώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του λογιστηρίου.  

 

Τριµηνιαία, ο αρµόδιος υπάλληλος ελέγχει τις καταχωρήσεις και συµφωνεί 

τους λογαριασµούς ισοζυγίου σε σχέση µε τα σχετικά ενισχυτικά έγγραφα 

τεκµηρίωσης (σηµείωση επιβεβαίωσης του πράκτορα µεταφοράς, εσωτερικό 

υπόµνηµα του νοµικού τµήµατος και τριµηνιαίο σχετικό δελτίο τύπου της 

επιχείρησης). Η αναθεώρηση αποδεικνύεται στα έντυπα απολογισµών, που 

διατηρούνται στο το αρχείο κλεισίµατος του λογιστηρίου. 
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8) ∆εξαµενισµοί πλοίων 

Το τεχνικό τµήµα κάθε τρίµηνο λαµβάνει την φόρµα που περιλαµβάνει τις 

ηµεροµηνίες που πρέπει να γίνουν οι επιθεωρήσεις κάθε πλοίου. Αυτή η 

φόρµα παρέχετε από το Νηογνώµονα του κάθε πλοίου και µέσα στη 

συγκεκριµένη φόρµα αναγράφονται επίσης και οι ηµεροµηνίες που το πλοίο 

πρέπει να προβεί σε ∆εξαµενισµό.   

 

Πριν από την έναρξη του δεξαµενισµού, ο αρµόδιος αρχιµηχανικός εκτελεί 

επιθεώρηση του σκάφους και προετοιµάζει την έκθεση επιθεώρησης, που 

δηλώνει τη φυσική κατάσταση του σκάφους και  προσδιορίζει τις 

απαιτούµενες επισκευές .   

 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 

που παρέχονται από τον Καπετάνιο του πλοίου, ο αρµόδιος αρχιµηχανικός 

προετοιµάζει τις προδιαγραφές του συγκεκριµένου δεξαµενισµού που θα 

σταλεί στη συνέχεια στα ναυπηγεία και παίρνει την έγκριση από τον τεχνικό 

διευθυντή. Η έγκριση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία 

και όλα τα έγγραφα αρχειοθετούνται στο φυσικό αρχείο του αντίστοιχου 

σκάφους.  

 

Με την έγκριση της προδιαγραφής των ναυπηγείων, ο εξουσιοδοτηµένος 

υπάλληλος του τεχνικού τµήµατος ζητά προσφορά από διάφορα ναυπηγεία. 

 

Μόλις παραληφθούν οι προσφορές των ναυπηγείων (που περιέχουν τις 

ποσότητες, τις τιµές των στοιχείων που απαιτούνται και τους όρους 

πληρωµής) ο αρµόδιος αρχιµηχανικός προετοιµάζει τον πίνακα 

εκτίµησης/σύγκρισης του κόστους των ναυπηγείων για λόγους αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση των προσφορών των ναυπηγείων πραγµατοποιείται από τον 

αρµόδιο υπάλληλο που ελέγχει το κόστος των δαπανών που προκύπτουν από 

το τµήµα, από τον τεχνικό διευθυντή και το νοµικό τµήµα. Η σχετική 

αιτιολόγηση αποδεικνύεται στο φύλλο έγκρισης και εκτίµησης δαπανών των 

ναυπηγείων. 

 

Το αρµόδιο άτοµο του τεχνικού τµήµατος έρχεται σε επαφή µε το επιλεγµένο 

ναυπηγείο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
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επιβεβαίωση παραλαµβάνεται και κοινοποιείται στον ελεγκτής δαπανών και 

προϋπολογισµών  και τον τεχνικό διευθυντή.   

 

8.1 Έλεγχος κόστους δεξαµενισµού 

 

Το τελικό τιµολόγιο του ναυπηγείου, που περιλαµβάνει τις εργασίες που 

διενεργήθηκαν, αναθεωρείται από αρµόδιο αρχιµηχανικό του σκάφους σε 

σχέση µε τις συµφωνηθείσες εργασίες και το εκτιµώµενο κόστος σύµφωνα µε 

τον πίνακα εκτίµησης/σύγκρισης δαπανών του ναυπηγείου. Πριν από την 

αποδοχή του τελικού τιµολογίου του ναυπηγείου (δηλ. πριν την υπογραφή), ο 

υπεύθυνος αρχιµηχανικός ζητά την έγκριση από τον  τεχνικό διευθυντή. Το 

τιµολόγιο γίνεται αποδεκτό µε την έγκριση του τεχνικού διευθυντή (µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Η έγκριση του τεχνικού διευθυντή δείχνει η 

αποδοχή των πρόσθετων δαπανών που ενδεχοµένως εµφανίστηκαν κατά τη 

διάρκεια του δεξαµενισµού και µέχρι ένα όριο 10 %. Οποιαδήποτε διαφορά 

επάνω από 5% είναι προφανώς δικαιολογηµένη και διαβιβασµένη µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο νοµικό τµήµα για λόγους έγκρισης. Το 

αρχικό αντίγραφο του υπογεγραµµένου (από αµφότερα τα συµβαλλόµενα 

µέρη) τελικού τιµολογίου αρχειοθετείται στο τεχνικό τµήµα. 

 

Αγορές σχετικές µε το δεξαµενισµό (ανταλλακτικά, χρώµατα, επισκευές 

κ.λπ.) ελέγχονται και υποβάλλονται για επεξεργασία σύµφωνα µε την 

διαδικασία των αγορών (αναφερθείτε στην παράγραφο 4. Αγορά προµηθειών 

πλοίου ). 

 

Άλλες δαπάνες σχετικές µε το δεξαµενισµό (δαπάνες νηογνωµόνων, κόστος 

µεταφοράς πληρωµάτων, πράκτορες κ.λπ.) ελέγχονται από τον αρµόδιο 

αρχιµηχανικό του σκάφους σε συνεργασία µε τα σχετικά τµήµατα .   

 

Η προσφορά του επιλεγµένου ναυπηγείου διαβιβάζεται στο τµήµα Πληρωµών 

για λόγους πληρωµής.   

 

Πληρωµές σε άλλους προµηθευτές και φορείς παροχής υπηρεσιών 

(ανταλλακτικά, χρώµατα, λιµανιού και πρακτόρων κ.λπ.) εκτελούνται 

σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες.  
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8.2 Αναγνώριση ∆απανών ∆εξαµενισµού 
 
Επεξεργασία τιµολογίων δεξαµενισµού   
 

Κατά την παραλαβή από το τεχνικό τµήµα, το τιµολόγιο του ναυπηγείου 

χαρακτηρίζεται ως κόστος δεξαµενισµού και τα τιµολογηµένα στοιχεία είναι 

ταξινοµηµένα σύµφωνα µε την επίσηµη πολιτική δαπανών της εταιρείας, που 

εγκρίνεται από το νοµικό τµήµα. Η ταξινόµηση εκτελείται από τον αρµόδιο 

υπάλληλο ελέγχου κόστους και δαπανών και αναθεωρείται από τον τεχνικό 

διευθυντή. Το εγκεκριµένο τιµολόγιο του ναυπηγείου διαβιβάζεται στο τµήµα 

λογιστηρίου. 

 

Τα αντίγραφα των τιµολογίων αρχειοθετούνται από το τεχνικό τµήµα στο 

σχετικό αρχείο του σκάφους.   

 

9) Αξιώσεις εταιρείας και αξιώσεις τρίτων επι πλοίων 

9.1 Έλεγχος αξιώσεων  

Η εταιρεία, µπορεί να λάβει την ειδοποίηση της αξίωσης από διάφορες 

διαφορετικές πηγές (π.χ. ιδιοκτήτης σκαφών, ναυλωτή, δέκτης φορτίου 

κλπ...). Επιπλέον, η εταιρεία µπορεί να δηµιουργήσει µια αξίωση ενάντια σε 

έναν τρίτο.   

 

Μόλις πραγµατοποιηθεί µια αξίωση ενάντια στην εταιρεία, το νοµικό τµήµα 

θα καθορίσει εάν καλύπτεται από ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  Σε κάθε 

περίπτωση, η έκθεση της επιχείρησης κοινοποιείται στο τµήµα λογιστικής.  

 

Εάν η αξίωση προκύψει από ευθύνη της εταιρείας, τότε το νοµικό τµήµα θα 

καθορίσει εάν καλύπτεται από την ασφάλεια ευθύνης της επιχείρησης και τι 

το επίπεδο αφαιρέσιµου είναι.    Εάν η αξίωση αναµένεται να είναι λιγότερη 

από τα σχετικά αφαιρέσιµα, κατόπιν η έκθεση, ενδεχοµένως, (συµφωνηθείς 

µετά από τη διαπραγµάτευση και πάντα εγγράφως) θα δηλωθεί στο τµήµα 

λογιστικής µέσω του εσωτερικού υποµνήµατος προκειµένου να είναι (το 

οποίο θα φαίνεται σαν να ήταν κανονικές δαπάνες), και θα τυπωθεί, θα 

υπογραφεί και θα διαβιβαστεί στο τµήµα πληρωµών. Οι πληρωµές των 

δαπανών υποβάλλονται σε επεξεργασία από το σχετικό τµήµα (αναφερθείτε 
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στη διαδικασία 12 Τµήµα Πληρωµών). Οι επιβεβαιώσεις τράπεζας 

αρχειοθετούνται στο αρχείο της συγκεκριµένης αξίωσης και το αντίγραφο 

υποβάλλεται στον ενάγοντα.   

 

Εάν η αξίωση ευθύνης αναµένεται για να υπερβεί το αφαιρέσιµο (όπως 

καθορίζεται από την ασφαλιστική κάλυψη της επιχείρησης), υποβάλλεται από 

το νοµικό τµήµα στον κατάλληλο ασφαλιστή ως ανακοίνωση. Εάν είναι 

πιθανό ότι θα υπάρξει µια έκθεση σε αυτήν την αξίωση, το νοµικό τµήµα 

ειδοποιεί το τµήµα λογιστικής µέσω του εσωτερικού υποµνήµατος για την 

ανάγκη να κρατηθεί το ποσό του αφαιρέσιµου. Το εσωτερικό υπόµνηµα 

περιλαµβάνει την περιγραφή της περίπτωσης (θέµα, σκάφος κ.λπ....) και 

πληροφορίες σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη, το αφαιρέσιµο ποσό, τους 

όρους πληρωµής (δηλ. πληρωµή άµεσα από τη λέσχη) κ.λπ....  

 

Σε περιπτώσεις αξιώσεων στους ασφαλιστές H&M, το νοµικό τµήµα ειδοποιεί 

µέσω εσωτερικού υποµνήµατος το τµήµα λογιστηρίου και δηλώνει την 

ανάγκη να ταχυδροµήσει την επιφύλαξη.   

 

Σηµείωση: εάν η αξίωση δηµιουργείται  ενάντια σε έναν τρίτο, και οι 

αναµένονται δαπάνες, το P&I ή οι  µεσίτες H&Μ  και οι Ασφαλιστές, θα 

ενηµερωθούν ανεξάρτητα από το αφαιρέσιµο ποσό.  

 

Εάν είναι ένα αµυντικό θέµα (η επιχείρηση καλύπτεται µόνο για τις νοµικές 

δαπάνες της), το νοµικό τµήµα καθορίζει εάν καλύπτεται από τον αµυντικό 

ασφαλιστή του, και σε αυτή την περίπτωση εάν η ανακοίνωση πρέπει να 

δοθεί.    Εάν η αξίωση είναι πιθανό να δηµιουργήσει µια έκθεση στην 

επιχείρηση, το νοµικό τµήµα ειδοποιεί το τµήµα λογιστικής µέσω του 

εσωτερικού υποµνήµατος.  

 

Όλες οι αξιώσεις που εκκρεµούν ελέγχονται από προσωπικό του νοµικού 

τµήµατος στο σχετικό κατάλογο αξιώσεων που διατηρείται και που 

ενηµερώνεται από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο. Ο κατάλογος αξιώσεων 

περιλαµβάνει την περιγραφή της αξίωσης, C/P, το σκάφος και η ηµεροµηνία 

καθώς επίσης και το πιθανό ποσό που ανέρχεται για να πληρωθεί, να 

παραληφθεί ή να διατηρηθεί. Τριµηνιαία, µια συνεδρίαση πραγµατοποιείται 

µεταξύ του νοµικού τµήµατος και του λογιστηρίου στο οποίο ο κατάλογος 
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αξιώσεων αναθεωρείται ενάντια στις σχετικές ισορροπίες απολογισµού 

προκειµένου να εξασφαλιστούν η πληρότητα και η ακρίβεια των 

ανακοινώσεων. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται στις ισορροπίες απολογισµού 

καταλόγων αξιώσεων από την υπογραφή του υπαλλήλου του νοµικού 

τµήµατος και ελεγκτή χρηµατοδότησης. Όλα τα έγγραφα αρχειοθετούνται στο 

αρχείο αξίωσης του νοµικού τµήµατος και στο λογιστήριο στο αρχείο του 

κλεισίµατος. 

 

9.2 Οικονοµική τακτοποίηση αξιώσεων  

 

Όταν ο διακανονισµός της αξίωσης επιτευχθεί και αναµένονται έσοδα από 

αυτόν, το νοµικό τµήµα ειδοποιεί το τµήµα πληρωµών για λόγους ελέγχου. Οι 

σχετικές επιβεβαιώσεις τραπεζών αναθεωρούνται ενάντια στην ανακοίνωση 

του νοµικού τµήµατος από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος 

πληρωµών προκειµένου να εξασφαλιστεί ακρίβεια του ποσού. Οι 

επιβεβαιώσεις της τράπεζας τµήµα λογιστηρίου και το νοµικό τµήµα για 

λόγους αναπροσαρµογών και πληροφόρησης .    

 

Όταν ο διακανονισµός επιτευχθεί και η επιχείρηση πρόκειται να πληρώσει, το 

αίτηµα πληρωµής που προετοιµάζεται από το νοµικό τµήµα είναι συνδεµένο 

µε τα σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης και διαβιβασµένο στο τµήµα πληρωµών 

για την επεξεργασία πληρωµής.  

 

Οι σχετικές επιβεβαιώσεις τραπεζών αναθεωρούνται ενάντια στο αίτηµα 

πληρωµής/τα έγγραφα τεκµηρίωσης από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του 

τµήµατος πληρωµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια της πληρωµής 

επεξεργασµένη. Οι επιβεβαιώσεις τράπεζας διαβιβάζονται στο τµήµα 

λογιστηρίου και το νοµικό τµήµα για  λόγους αναπροσαρµογών και 

πληροφόρησης.    

 

Σε περιπτώσεις που τα πληρωτέα ποσά καλύπτονται από το ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο της επιχείρησης, το νοµικό τµήµα υποβάλλει την επιστολή 

αποζηµιώσεων και την ενισχυτική τεκµηρίωση (δηλ. ανάλυση των δαπανών, 

των τιµολογίων κλπ....) στην ασφαλιστική εταιρεία. Η σηµείωση 

πίστωσης/επιβεβαίωσης που παραλαµβάνεται από τη λέσχη (P&I Club)/το 

µεσίτη διαβιβάζεται στο τµήµα πληρωµών για λόγους ελέγχου.  



 34 

Κατά την παραλαβή των αποζηµιώσεων το νοµικό τµήµα κλείνει το αρχείο 

της αξίωσης.   

 

Οι καταχωρήσεις σχετικά µε τις πληρωµές/εισπρακτέα ποσά ανακοινώνονται 

από τον εξουσιοδοτηµένο λογιστή βασισµένο στις επιβεβαιώσεις τραπεζών.    

 

10)  Ανθρώπινοι πόροι και µισθοδοσία 

10.1 ∆ιατήρηση του κύριου αρχείου υπαλλήλων  

 

Πρόσληψη  υπαλλήλων  

 

Όταν ένας νέος υπάλληλος προσλαµβάνεται, πρέπει να παρέχει στο τµήµα 

ανθρώπινου δυναµικού (HRD) το αντίγραφο του βιογραφικού σηµειώµατός 

του, τον αριθµού ταυτότητας, του αριθµού κοινωνικής ασφάλισης και 

αντίγραφα των βεβαιώσεων/διπλωµάτων. Τα προαναφερθέντα έγγραφα, 

καθώς επίσης και τα αντίγραφα της σύµβασης απασχόλησης κρατιούνται στο 

τµήµα ανθρώπινου δυναµικού. Οι συµβάσεις απασχόλησης παρέχουν τις 

πληροφορίες για τα οφέλη, ποσά αµοιβής και ωρών απασχόλησης, ανάλογα 

µε τον εφαρµόσιµο νόµο.  

 

Μόλις ληφθεί µια απόφαση για πρόσληψη, ένα εσωτερικό υπόµνηµα 

στέλνεται από το τµήµα προσωπικού στο τµήµα λογιστηρίου που δείχνει τις 

λεπτοµέρειες της αµοιβής και την ηµεροµηνία έναρξης του νέου υπαλλήλου. 

Το εσωτερικό υπόµνηµα υποβάλλεται επίσης στο τµήµα πληροφορικής για τη 

δηµιουργία του χρήστη και την παροχή της πρόσβασης στα συστήµατα 

πληροφοριών της επιχείρησης. Ο κύριος λογιστής είναι αρµόδιος για να 

εισαγάγει τα σωστά στοιχεία βασισµένα στο εξουσιοδοτηµένο εσωτερικό 

υπόµνηµα στο σύστηµα όπως η εκπαίδευση του προσωπικού, η οικογενειακή 

κατάσταση, η ηµεροµηνία έναρξης, ο αριθµός τραπεζικού λογαριασµού, ο 

αριθµός κοινωνικής ασφάλισης, ο αριθµός παιδιών, το ποσό αµοιβής κ.λπ.  

 

Ο κύριος λογιστής έχει έναν µοναδικό κωδικό πρόσβασης στο κύριο αρχείο 

υπαλλήλων µέσα στο σύστηµα µισθοδοτικών καταστάσεων προκειµένου να 

γίνουν οι αλλαγές στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά προσωπικού.  
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Οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές στα τυποποιηµένα πρόσθετα επιδόµατα 

αποζηµιώσεων προσωπικού γραφείων π.χ., αυξήσεις αµοιβών/µειώσεις, 

κοινοποιούνται στο τµήµα του λογιστηρίου από το τµήµα προσωπικού µέσω 

ενός εσωτερικού υποµνήµατος. 

   

Μετά από τις αλλαγές στο σύστηµα µισθοδοτικών καταστάσεων ή την 

δηµιουργία στοιχείων ενός νέου υπαλλήλου, ο κύριος λογιστής τυπώνει µια 

έκθεση από το σύστηµα µισθοδοτικών καταστάσεων και την στέλνει στον 

εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο τµήµατος προσωπικού για την αναθεώρηση της 

πληρότητας και την ακρίβεια των στοιχείων.  

 
Λήξη της σύµβασης απασχόλησης 

 

Όποτε µια απασχόληση ενός υπαλλήλου στην εταιρεία ολοκληρώνεται ένα 

εσωτερικό υπόµνηµα στέλνεται από το τµήµα προσωπικού στο λογιστήριο 

που υποβάλλει το όνοµα του υπαλλήλου και την ηµεροµηνία της λήξης 

απασχόλησης προκειµένου να εγκριθεί η αφαίρεσή του/της από τον κατάλογο 

µισθοδοτικών καταστάσεων. Το εσωτερικό υπόµνηµα υποβάλλεται επίσης 

στο τµήµα πληροφορικής για τη λήξη  της πρόσβασης του συγκεκριµένου 

χρήστη.  

 

10.2 Επεξεργασία µισθοδοτικών καταστάσεων  

 

Η διαδικασία µισθοδοτικών καταστάσεων πραγµατοποιείται σε κάθε τέλος 

µήνα από το εξουσιοδοτηµένο ` προσωπικό του λογιστηρίου. Η µηνιαία 

πληρωµή µισθοδοτικών καταστάσεων υπολογίζεται αυτόµατα από το 

σύστηµα µισθοδοτικών καταστάσεων βασισµένο στις εγκεκριµένες και 

ελεγµένες εισαγωγές στο σύστηµα.   

 

Στο τέλος κάθε µήνα το σύστηµα ο λογιστής τρέχει το πρόγραµµα και παράγει 

την έκθεση µισθοδοτικών καταστάσεων. Η έκθεση µισθοδοτικών 

καταστάσεων που έχει παραχθεί από το σύστηµα διαβιβάζεται µηνιαία από το 

τµήµα λογιστηρίου στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του HRD, το οποίο την 

αναθεωρεί για τη λογική ενάντια στον προγενέστερο µήνα και την εγκρίνει 
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ανά υπογραφή που έχει εισαγάγει στις νέες µισθώσεις, τις τροποποιήσεις, και 

τα στοιχεία λήξης. 

 

Μετά από την έγκριση από το τµήµα προσωπικού, η έκθεση µισθοδοτικών 

καταστάσεων στέλνεται στο τµήµα λογιστηρίου και κρατιέται σε στο σχετικό 

αρχείο. Ένα αντίγραφο της εγκεκριµένης έκθεσης µισθοδοτικών καταστάσεων 

διαβιβάζεται στο τµήµα πληρωµών για να αρχίσει την επεξεργασία πληρωµής.   

 

Το σύστηµα µισθοδοτικών καταστάσεων υπολογίζει το φόρο, άδειες και ο 

καθαρός µισθός και αυτοί οι υπολογισµοί ελέγχονται στη βάση δειγµάτων από 

τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο. 

 

 

 

 

10.3 Πληρωµή και καταγραφή µισθοδοτικών καταστάσεων  

 

Η µισθοδοτική κατάσταση πληρώνεται µέσω µετρητών, επιταγών, και άµεση 

κατάθεση.   

 

Για τις επιταγές και την άµεση κατάθεση, το τµήµα πληρωµών προετοιµάζει 

τις επιταγές ή τα άµεσα αιτήµατα κατάθεσης βασισµένες στην έκθεση 

µισθοδοτικών καταστάσεων που εξάγεται από το σύστηµα. Ένα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο υπογράφει τις επιταγές ή τα άµεσα αιτήµατα 

κατάθεσης. 

Για τις πληρωµές σε µετρητά, ο υπάλληλος του τµήµατος πληρωµών, 

συλλέγει τα χρήµατα από την τράπεζα µε µια επιταγή που υπογράφεται από 

την επιχείρηση στο όνοµά του. 

 

Οι υπάλληλοι που πληρώνονται µε επιταγή ή µετρητά υπογράφουν τις 

παραλαβές. 
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Η εισφορά κοινωνικής ασφάλισης και φόρου καταβάλλεται σύµφωνα µε τον 

ελληνικό νόµο όπου µπορεί να εφαρµοστεί. Οι φορολογικές συνεισφορές 

είναι συµπεριλαµβανόµενες στο µηνιαίο πρόγραµµα πληρωµής και 

ελεγχόµενες από τον εξουσιοδοτηµένο λογιστή, για να αποφύγουν 

οποιεσδήποτε καθυστέρηση ή ελλείπουσες πληρωµές. 

 

Ο εξουσιοδοτηµένος λογιστής, βασισµένος στις εξουσιοδοτηµένες µηνιαίες 

εκθέσεις µισθοδοτικών καταστάσεων, πληρωµής µετρητών/επιταγών και 

άµεσης κατάθεσης, ζητά προετοιµάζει και τοποθετεί τις σχετικές 

καταχωρήσεις στο σχετικό πρόγραµµα.   

 

Οι πληρωµές στην κοινωνική ασφάλιση και τις οικονοµικές αρχές 

αποσπώνται από τον εξουσιοδοτηµένο λογιστή σε σχέση µε τις επιβεβαιώσεις 

πληρωµής που παρέχονται από το τµήµα πληρωµών.   

 

Οι αυξήσεις µισθοδοτικών καταστάσεων δεν είναι µέρος της κανονικής ροής 

διαδικασίας, όπως οι µισθοί πληρώνονται  για τον προηγούµενο µήνα (δηλ. οι 

µισθοί Ιανουαρίου πληρώνονται την 31 Ιανουαρίου).   

 

Ο τριµηνιαίος, κύριος λογιστής συµφιλιώνει τους σχετικούς απολογισµούς 

προκειµένου να εξασφαλιστούν η πληρότητα και η ακρίβεια των εγγραφών. Η 

συµφιλίωση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία στους 

απολογισµούς που διατηρούνται στο αρχείο του κλεισίµατος του λογιστηρίου. 

 
 

10.4 Επιδόµατα στους υπαλλήλους  

 

Τα επιδόµατα στους υπαλλήλους, ενδεχοµένως, καθορίζονται ετησίως από τον 

Οικονοµικό ∆ιευθυντή και το νοµικό τµήµα. Η σχετική ανακοίνωση 

υποβάλλεται στο τµήµα προσωπικού. και το λογιστήριο για λόγους 

προετοιµασιών προϋπολογισµών και εγγραφών αντίστοιχα. Τα επιδόµατα 

στους υπαλλήλους πληρώνονται σε ετήσια βάση. 

 

Οι προβλέψεις των δαπανών των επιδοµάτων ανανεώνονται και εγγράφονται 

από τον κύριο λογιστή σε µηνιαία βάση. Στο τέλος του έτους, µε την πληρωµή 

επιδοµάτων, οι προβλέψεις αντιστρέφονται.  
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Οι σχετικοί απολογισµοί συµφιλιώνονται τριµηνιαία ενάντια στο 

προϋπολογισµένο ποσό από τον ελεγκτή χρηµατοδότησης. Η συµφιλίωση 

αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία στους απολογισµούς 

που διατηρούνται στο αρχείο κλεισίµατος του τµήµατος λογιστικής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Κεντρικός λογαριασµός πλοιάρχου και µισθοδοσία πληρωµάτων 

 

11.1 Αποδοχή  Κεντρικού Λογαριασµού Πλοιάρχου (MGA) 

 

Παραλαβή MGA  

 

Στο τέλος κάθε µήνα τα MGA υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο τµήµα 

πληρωµάτων και το λογιστήριο.  

Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του MGA ενηµερώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο 

υπάλληλο του τµήµατος πληρωµάτων στο σχετικό πρόγραµµα.    

 

Οι δαπάνες µισθών του πληρώµατος υπολογίζονται στο σχετικό φύλλο 

εργασίας του MGA. Όλα τα σχετικά στοιχεία ενηµερώνονται από τον 

Πλοίαρχο σύµφωνα µε την ενισχυτική τεκµηρίωση (συµβάσεις, πρόοδοι, 

διανοµές, πρόσθετοι κατάλογοι υπερωριών, πίνακες υπολογισµού συµβολής 

κ.λπ.). Οι κλειδωµένοι τύποι και τα προστατευµένα κελιά εξασφαλίζουν την 

ακρίβεια των υπολογισµών. Η πρόσβαση είναι περιορισµένη στο διευθυντή 

του τµήµατος Operations. 

 

Οι πίνακες υπολογισµού σχετικοί µε τις συνεισφορές και τους φόρους του 

ΝΑΤ (εφαρµόσιµους µόνο για το ελληνικό πλήρωµα), ενηµερώνονται ετησίως 

στον υπολογισµό µε λογιστικό φύλλο του MGA από το διευθυντή του 
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τµήµατος Operations, βασισµένο στις πληροφορίες που παρέχονται από τον 

εξουσιοδοτηµένο λογιστή. Οι πληροφορίες παραλαµβάνονται µέσω των 

ενηµερωµένων πινάκων φορολογικής παρακράτησης που παρέχονται από την 

Ελληνική νοµοθεσία και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι κλειδωµένοι τύποι και 

τα προστατευµένα κελιά εξασφαλίζουν ακρίβεια των υπολογισµών. 

 

11.2 Επεξεργασία του MGA 

 

Μετρητά από τον Καπετάνιο  

 

Τα αιτήµατα µετρητών υποβάλλονται από τον Πλοίαρχο του σκάφους στο 

τµήµα πληρωµάτων. Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος 

πληρωµάτων αναθεωρεί το αίτηµα µετρητών για τη λογική και παρέχει την 

αρχική έγκριση. Το αίτηµα µετρητών διαβιβάζεται στον επικεφαλή του 

τµήµατος ελέγχου για την τελική έγκριση. Οι εγκρίσεις αποδεικνύονται κατά 

την υπογραφή και την ηµεροµηνία. Το εγκεκριµένο αίτηµα µετρητών 

διαβιβάζεται στο τµήµα πληρωµών για λόγους πληρωµής.    

 

Στοιχεία του MGA   

 

Το πλήρωµα που δηλώνεται εν πλω και ελέγχεται από το τµήµα πληρωµάτων 

ενάντια στο κύριο αρχείο του πληρώµατος. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται 

κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία στο αντίγραφο σε χαρτί του MGA.  

 

Τα ποσά των µισθών του πληρώµατος (που είναι βασισµένα στις εγκεκριµένες 

συµβάσεις που υπογράφονται µεταξύ του µέλους του πληρώµατος και του 

εξουσιοδοτηµένου ανώτερου υπαλλήλου ή του σχετικού πράκτορα που 

εγκρίνεται για να ενεργήσει εξ ονόµατος της εταιρείας), αναθεωρούνται 

επίσης από το τµήµα πληρωµάτων.  

  

Οι πληρωµές για τις πρόσθετες εργασίες ή και τα πρόσθετα επιδόµατα 

αναθεωρούνται από το τµήµα πληρωµάτων που βασίζεται στις προγενέστερες 

γραπτές εγκρίσεις του διευθυντή του τµήµατος Operations  ή του τεχνικού 

διευθυντή, ανάλογα µε την εργασία που εκτελείται. 
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Οι ισοτιµίες της πληρωµής για την πρόσθετη εργασία πληρωµάτων 

καθορίζονται µέσω της επίσηµης πολιτικής της επιχείρησης που 

καθιερώνονται από τη ∆ιεύθυνση και που αναθεωρούνται ετησίως µε την 

υπογραφή και ηµεροµηνία από τους διευθυντές του Operations, του Τεχνικού 

και τέλος από τον Πρόεδρο της εταιρείας. 

Τα αιτήµατα εµβασµάτων υποβάλλονται από τον Πλοίαρχο του σκάφους στο 

τµήµα πληρωµάτων. Το τµήµα πληρωµάτων διαβιβάζει έπειτα το αίτηµα για 

έµβασµα στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του λογιστηρίου, το οποίο 

αναθεωρεί το αίτηµα για τη λογική (µε τον έλεγχο του εναποµείναντος 

οικονοµικού αποθέµατος) και παρέχει την έγκριση. Η έγκριση αποδεικνύεται 

κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία. Κατόπιν κατά την ηµεροµηνία 

πληρωµής σύµφωνα µε την πολιτική της σχετικής επιχείρησης.    

 

Επιπλέον κατά την παραλαβή της ηλεκτρονικής µορφής του MGA, ο 

υπάλληλος του τµήµατος λογιστηρίου, αναθεωρεί τη συµφιλίωση του 

τµήµατος πληρωµάτων και προχωρά σε αναθεώρηση της ακρίβειας των 

προβλέψεων που έγιναν τον προηγούµενο µήνα (όπως δηλώνεται στα 

συγκεκριµένα έντυπα MGA, δηλ. δήλωση µετρητών και συνοπτικός 

απολογισµός του Πλοιάρχου) και ελέγχει τη συµφωνία των συνολικών 

χρεώσεων και της πίστωσης (όπως δηλώνεται στο συνοπτικό απολογισµό του 

Πλοιάρχου) ενάντια στα συνηµµένα σχετικά έγγραφα.    

 

Σε περιπτώσεις οι ρυθµίσεις απαιτούνται ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης 

του τµήµατος πληρωµάτων και του λογιστηρίου, ο Πλοίαρχος του σκάφους 

ειδοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να ρυθµίσει τις 

διαφορές για το MGA του επόµενου µήνα και οι σχετικές καταχωρήσεις 

ρύθµισης τοποθετούνται άµεσα από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο 

λογαριασµού. Η αναθεώρηση του τµήµατος λογιστηρίου αποδεικνύεται κατά 

την υπογραφή και την ηµεροµηνία στο αντίγραφο σε χαρτί MGA.   

 
 
11.3 Πληρωµές των MGA   
 
Μεταφορά των µετρητών στον Πλοίαρχο 

 

Η πληρωµή υποβάλλεται σε επεξεργασία από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό 

του σχετικού τµήµατος. Ανάλογα µε τον τρόπο της πληρωµής (δηλ. µετρητά ή 
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µέσω της τράπεζας), τα στοιχεία της επιβεβαίωσης παραλαβής/επιβεβαίωση 

τραπέζης και το εγκεκριµένο αίτηµα µετρητών του Πλοιάρχου 

προσκοµίζονται στο τµήµα λογιστηρίου για λόγους αναπροσαρµογών στο 

λογιστικό πρόγραµµα. Η σχετική εισαγωγή των εγγραφών τοποθετείται από 

τον εξουσιοδοτηµένο λογιστή.    

 

 

 

 

Εµβάσµατα 

 

Το τµήµα πληρωµών παραλαµβάνει από το λογιστικό πρόγραµµα τις καρτέλες 

των εµβασµάτων και προετοιµάζουν τις εντολές πληρωµής που εγκρίνονται 

από τους σχετικούς εξουσιοδοτηµένους υπογράφοντες των αντίστοιχων 

τραπεζικών λογαριασµών, κατόπιν αφότου διαβιβάζεται η τεκµηρίωση 

(επιβεβαιώσεις τράπεζας/παραλαβές των πληρωµών) στο τµήµα λογιστηρίου 

για λόγους αναπροσαρµογών στο λογιστικό πρόγραµµα. Η σχετική εισαγωγή 

των εγγραφών πραγµατοποιείται από τον εξουσιοδοτηµένο λογιστή. 

 
 
Πληρωµή των φόρων του ΝΑΤ   

 

Η πληρωµή του ΝΑΤ υποβάλλεται σε επεξεργασία τριµηνιαία από το τµήµα 

πληρωµών. Ο εξουσιοδοτηµένος λογιστής υπολογίζει τις απαραίτητες 

συνεισφορές βασισµένες στα εφαρµόσιµα ποσοστά ανά το σκάφος/µέλος του 

πληρώµατος και συµφιλιώνει ενάντια στις µηνιαίες αφαιρέσεις όπως 

δηλώνονται στο MGA. Το σχετικό λογιστικό φύλλο (spreadsheet) 

διαβιβάζεται στο τµήµα πληρωµών. 

 

Η πληρωµή των σχετικών φόρων υποβάλλεται σε επεξεργασία ανά εξάµηνο 

από το τµήµα πληρωµών. Ο εξουσιοδοτηµένος λογιστής υπολογίζει τις 

απαραίτητες φορολογικές συνεισφορές βασισµένες στις αφαιρέσεις που 

δηλώνονται σε σχέση µε τις µειώσεις που υπολογίστηκαν στο σχετικό 

υπολογισµό µε λογιστικό φύλλο (spreadsheet) της περιόδου του MGA και στο 

τµήµα πληρωµών, 
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Οι επιβεβαιώσεις της τράπεζας διαβιβάζονται στο τµήµα λογιστηρίου για 

λόγους αναπροσαρµογών στο σχετικό πρόγραµµα. Η σχετική εισαγωγή 

καταχωρήσεων πραγµατοποιείται από τον εξουσιοδοτηµένο λογιστή.    

 
11.4 Παραλαβή του πρωτότυπου MGA  
 

Η  παραλαβή του πρωτότυπου MGA πραγµατοποιείται µέχρι το τέλος του 

επόµενου µήνα και επιπλέον περιλαµβάνει:   

α.  οι δηλώσεις απολογισµού αµοιβών πληρώµατος (που αναλύουν τον 

καθαρό υπολογισµό µισθών) υπογράφονται από το αντίστοιχο µέλος 

του πληρώµατος ως στοιχεία της συµφωνίας µε τον καθαρό µισθό. 

Όλα τα φύλλα εργασίας υπογράφονται από τον Πλοίαρχο του σκάφους 

ως στοιχεία της πληρότητας και ακρίβεια των δηλωµένων στοιχείων.    

β.  τα τιµολόγια/οι βεβαιώσεις παραλαβής που αφορούσαν τις αγορές/ 

δαπάνες που εκτελούνται από τον Πλοίαρχο και που περιλαµβάνονται 

στον υπολογισµό των λογιστικών φύλλων (spreadsheet) του MGA.   

Όλα τα φύλλα εργασίας του MGA υπογράφονται από τον Πλοίαρχο του 

σκάφους ως στοιχεία της πληρότητας και ακρίβειας των δηλωµένων 

στοιχείων του MGA.  Κατά την παραλαβή του πρωτότυπου MGA, ο 

εξουσιοδοτηµένος λογιστής ελέγχει τα στοιχεία της αναθεώρησης του 

Πλοιάρχου και συµφιλιώνει τα τιµολόγια/ παραλαβές ενάντια στις αγορές/ 

δαπάνες που δηλώνονται στο MGA .  

 

Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του λογιστηρίου διατηρεί τον πίνακα ελέγχου 

προκειµένου να ελεγχθεί η πλήρης παραλαβή ηλεκτρονικού και πρωτότυπου 

MGA. Ο πλοίαρχος ενηµερώνεται εάν είναι απαραίτητο. Σε περιπτώσεις µη-

παραλαβών κατά το τέλος της περιόδου, ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος θα 

προβεί σε λογιστική πρόβλεψη βασισµένη στον προηγούµενο µήνα και 

παίρνοντας στοιχεία του ηλεκτρονικού MGA. 

 

Τριµηνιαία, ο εξουσιοδοτηµένος λογιστής συµφιλιώνει τις προβλέψεις του 

λογιστικού προγράµµατος σχετικά µε τα MGA ανά σκάφος ενάντια στις 

προκειµένου να εξασφαλιστούν η πληρότητα και η ακρίβεια των 

καταχωρήσεων. Η συµφιλίωση αναθεωρείται από τον κύριο λογιστή όπως 

αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία. 
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11.5 Συντήρηση του αρχείου πληρώµατος  

 

Οι συµβάσεις της απασχόλησης για τα µέλη του πληρώµατος διατηρούνται 

από το τµήµα πληρωµάτων. Οι συµβάσεις εγκρίνονται εξ ονόµατος της 

επιχείρησης από τον εξουσιοδοτηµένο ανώτερο ή εγκρίνονται από τον 

εξουσιοδοτηµένο πράκτορα που ενεργεί εξ ονόµατος της επιχείρησης. Η 

σύµβαση απασχόλησης συνοδεύεται από ένα αντίγραφο των προσωπικών 

πιστοποιητικών του υπαλλήλου και του διαβατηρίου του. Τα αντίγραφα των 

συµβάσεων κρατούνται από τον Πλοίαρχου του σκάφους. 

 

Όλα τα σχετικά έγγραφα του πληρώµατος αρχειοθετούνται στο σχετικό τµήµα 

πληρωµάτων της εταιρείας. Η πρόσβαση είναι περιορισµένη στο 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Η αξιολόγηση του πληρώµατος εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από 

τον Πλοίαρχο και τον Πρώτο  Μηχανικό του σκάφους. Οι σχετικές µορφές 

αξιολόγησης υποβάλλονται στο τµήµα πληρωµάτων και ενηµερώνονται στο 

σχετικό πρόγραµµα. Ο Πλοίαρχος και ο Πρώτος Μηχανικός αξιολογούνται 

από τον επικεφαλή του τµήµατος πληρωµάτων των αρχιµηχανικό του στόλου 

και τον Τεχνικό ∆ιευθυντή αντίστοιχα.  

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των συµβάσεων ελέγχονται από το τµήµα 

πληρωµάτων.  Κατά την αποβίβαση του πληρώµατος από το καράβι, ο 

Πλοίαρχος υποβάλλει τη σχετική ανακοίνωση στο τµήµα πληρωµάτων.  

 

12) Τµήµα πληρωµών 

 

12. 1 ∆ιαχείριση µετρητών 
 
 

Μεταφορά Κεφαλαίων    

 

Οι µεταφορές των κεφαλαίων µεταξύ των λογαριασµών της επιχείρησης είναι 

βασισµένες στους καταλόγους εκταµιεύσεων που διαβιβάζονται από το τµήµα 

πληρωµών και είναι εγκεκριµένοι από τον επικεφαλή του τµήµατος ελέγχου.   
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Μηνιαία, οι προϋπολογισµένες µορφές εκταµίευσης υποβάλλονται από το 

τµήµα πληρωµών σχετικά µε τις λίστες των ποσών που οφείλονται για τον 

επόµενο µήνα.   

 

Σε σχέση µε το µηνιαίο προϋπολογισµό, οι εβδοµαδιαίοι κατάλογοι 

εκταµιεύσεων προετοιµάζονται από το τµήµα και ζητά τα απαραίτητα 

κεφάλαια. Οι πληρωµές σχετικές µε τις δραστηριότητες ναύλωσης που 

δηλώνονται στους καταλόγους εκταµίευσης αναθεωρούνται από τον 

επικεφαλή του τµήµατος ενάντια στις πληρωµές/τους καταλόγους συλλογών 

που υποβάλλονται από το τµήµα συλλογής χρηµάτων ναύλων. Οι πληρωµές 

σχετικές µε άλλες δαπάνες εγκρίνονται από τον επικεφαλή του τµήµατος 

ελέγχου. Οι αναθεωρήσεις αποδεικνύονται κατά την υπογραφή και την 

ηµεροµηνία στους καταλόγους εκταµίευσης.    

 

Οι κατάλογοι εκταµιεύσεων που προετοιµάζονται σε εβδοµαδιαία βάση από 

το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος βασισµένη στα εγκεκριµένα 

τιµολόγια και τα αιτήµατα πληρωµών αναθεωρούνται και εγκρίνονται από τον 

επικεφαλή του τµήµατος.    

 

Η πρόσβαση και η έγκριση για τη µεταφορά κεφαλαίων είναι περιορισµένη 

στους εξουσιοδοτηµένους υπογράφοντες ανάλογα µε τη µέθοδο µεταφοράς 

(κατάθεση µέσω του διαδικτύου, επιταγές, διαταγή πληρωµής). 

 

Οι επιβεβαιώσεις µεταφοράς κεφαλαίων (ανάλογα µε τη µέθοδο µεταφοράς: 

επιβεβαιώσεις τραπεζών, διαταγές πληρωµής, αντίγραφα των επιταγών κ.λπ.) 

αναθεωρούνται από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος, ως 

στοιχεία της ακριβούς µεταφοράς κεφαλαίων.  

Οι σχετικές καταχωρήσεις πραγµατοποιούνται από τον εξουσιοδοτηµένο 

λογιστή βασισµένο στην εγκεκριµένη ενισχυτική τεκµηρίωση.   

 

Επενδύσεις µετρητών   

 

Οι επενδύσεις µετρητών της επιχείρησης εγκρίνονται από τον επικεφαλή του 

τµήµατος Πληρωµών. 
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Οι εντολές υποβάλλονται στις τράπεζες από τον επικεφαλή του τµήµατος. Με 

βάση τις επιβεβαιώσεις τραπεζών, το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του 

τµήµατος ενηµερώνει τις δραστηριότητες µε το σχετικό λογιστικό φύλλο 

(spreadsheet), που διατηρείται στο αρχείο του τµήµατος. Το εγκεκριµένο 

λογιστικό φύλλο (spreadsheet) και οι σχετικές επιβεβαιώσεις τραπεζών 

διαβιβάζονται στο τµήµα λογιστηρίου για λόγους αναπροσαρµογών στο 

σχετικό πρόγραµµα.  

 

Οι προβλέψεις των επιτοκίων  καταχωρούνται σύµφωνα µε τους 

υπολογισµούς των λογιστικών φύλλων (spreadsheet) από τον 

εξουσιοδοτηµένο λογιστή. Οι τύποι που υπολογίζουν το αποδεκτό εισόδηµα 

των επιτοκίων και το εισπρακτέο επιτόκιο είναι κλειδωµένοι. 

 

Στο τέλος του µήνα ο επικεφαλής του τµήµατος πληρωµών συµφιλιώνει τα 

υπολογιστικά λογιστικά φύλλα (spreadsheet) ενάντια στις δηλώσεις τραπεζών 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακριβής απόδοση της δραστηριότητας των 

επενδύσεων.  

 

Τριµηνιαία, ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής της εταιρείας αναθεωρεί τα 

αποτελέσµατα των λογιστικών φύλλων  ενάντια στον ισολογισµό (επενδύσεις 

εµπορικού εγγράφου, εισόδηµα επιτοκίων και εισπράξεις επιτοκίων) 

προκειµένου να εξασφαλιστούν η πληρότητα και η ακρίβεια των 

καταχωρήσεων και της συµµόρφωσης µε την πολιτική επένδυσης της 

επιχείρησης. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την 

ηµεροµηνία στα αντίγραφα σε χαρτί απολογισµών που διατηρούνται στο 

τελικό αρχείο κλεισίµατος του λογιστηρίου.     

 

 

Έξοδα µικρής αξίας 

 

Τα όρια εξόδων µικρής αξίας έχουν καθοριστεί από την ανώτερη διοίκηση της 

εταιρείας και έχουν κοινοποιηθεί στο τµήµα πληρωµών. Τα υπάρχοντα όρια 

έχουν τεθεί σε 10.000 Ευρώ και 10.000  USD.     

 

Οι συναλλαγές µικρών ποσών ενηµερώνονται στου υπολογισµούς των 

λογιστικών φύλλων από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τµήµατος 

πληρωµών για λόγους ελέγχου. Οι επιβεβαιώσεις τράπεζας/τα αντίγραφα 
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επιταγών διαβιβάζονται στο λογιστήριο για λόγους αναπροσαρµογών στο 

λογιστικό πρόγραµµα.   

Οι µηνιαίες, αριθµήσεις των µικρών εξόδων εκτελούνται από τον ανεξάρτητο 

υπάλληλο ενάντια στα µικρά ποσά που αναγράφονται στο λογιστικό φύλλο, ο 

οποίος πρέπει να είναι κάποιος χωρίς το δικαίωµα καταχώρησης στους 

απολογισµούς  µετρητών.  

Η αρίθµηση των ποσών αυτών αποδεικνύεται στα υπολογιστικά λογιστικά 

φύλλα, που υπογράφονται από το ανεξάρτητο υπάλληλο και τον υπάλληλο 

του τµήµατος πληρωµών και  αρχειοθετείται στο τµήµα πληρωµών.  

Κάθε τρίµηνο, τα ποσά αυτά συµφιλιώνονται ενάντια στα ποσά που έχουν 

αναγραφεί στα υπολογιστικά λογιστικά φύλλα και το λογιστικό πρόγραµµα. Η 

συµφιλίωση αποδεικνύεται µε την υπογραφή από το ανεξάρτητο λογιστή και 

τον υπάλληλο του τµήµατος πληρωµών. 

Τα µετρητά/οι επιταγές διατηρούνται σε κλειδωµένο χρηµατοκιβώτιο που 

τοποθετείται στο γραφείο του τµήµατος πληρωµών. Η πρόσβαση είναι 

περιορισµένη στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό  του τµήµατος πληρωµών.  

 
 

12.2 Πληρωµές  
 

Οι πληρωµές ελέγχονται µέσω των καταλόγων ή και των πληροφοριών 

εκταµιεύσεων που παρέχονται από τα διάφορα τµήµατα.    

 

Οι πληρωµές που σχετίζονται µε την κανονική πορεία της επιχείρησης 

εγκρίνονται από τον επικεφαλή του τµήµατος ελέγχου. Η έγκριση 

αποδεικνύεται στο αντίγραφο τις παραγγελίας, τα τιµολόγια και τις εντολές 

πληρωµής µε την υπογραφή και την ηµεροµηνία. Συγκεκριµένες πληρωµές 

(δηλ. επιστροφές δανείου, πληρωµές µερισµάτων κ.λπ.) εγκρίνονται από τους 

εξουσιοδοτηµένους υπογράφοντες  και η έγκριση αποδεικνύεται στο 

αντίγραφο της παραγγελία τα τιµολόγια και τις εντολές πληρωµής.  

 

Η πρόσβαση / άδεια για την επεξεργασία των πληρωµών είναι περιορισµένη 

στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ανάλογα µε τη µέθοδο πληρωµής (κατάθεση 

µέσω διαδικτύου, εντολές πληρωµής, επιταγές, µετρητά). Μια επίσηµη 

πολιτική έχει καθιερωθεί και έχει συµπεριληφθεί στο διάγραµµα της 

επιχείρησης. 
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Μετά την πληρωµή, τα τιµολόγια και οι αρχικές εντολές πληρωµής 

χαρακτηρίζονται ως ''πληρωµένα'' από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό 

τµήµατος πληρωµών προκειµένου να εξασφαλιστεί ακρίβεια της 

επεξεργασµένης πληρωµής. Οι πληρωµές µετρητών/επιταγών υποστηρίζονται 

µε τις παραλαβές µετρητών. Όλα τα έγγραφα διαβιβάζονται στο λογιστήριο 

για λόγους αναπροσαρµογών του λογιστικού προγράµµατος.    

Οι σχετικές καταχωρήσεις πραγµατοποιούνται από τον εξουσιοδοτηµένο 

λογιστή.   

 
 

 
 
12.3 Συλλογή Χρηµάτων 

 

Η αναµενόµενη συλλογή χρηµάτων από τη  δραστηριότητα των ναυλώσεων 

ελέγχεται µέσω του καταλόγου συλλογών που προετοιµάζεται από τα 

τµήµατα συλλογών χρηµάτων ναύλωσης (Freight Collection Department – 

FCD) και που υποβάλλεται µηνιαία στο τµήµα πληρωµών.  Τα τιµολόγια που 

εκδίδονται από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του FCD διαβιβάζονται 

ηλεκτρονικά στο τµήµα πληρωµών, το οποίο ενηµερώνει τα σχετικά 

λογιστικά υπολογιστικά φύλλα και που δηλώνει τις πραγµατικές 

αναµενόµενες συλλογές χρηµάτων από τους ναύλους.  

 

Κατά την ηµεροµηνία λήξης των πληρωµών, ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος 

του τµήµατος πληρωµών αναθεωρεί τις επιβεβαιώσεις τραπεζών, προκειµένου 

να εξασφαλιστούν η πληρότητα και η ακρίβεια των αναµενόµενων συλλογών 

χρηµάτων. Σε περιπτώσεις που η καταβολή των οφειλών λαµβάνεται κατά το 

αναµενόµενο, το FCD ενηµερώνεται για τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες. 

Οι επιβεβαιώσεις τράπεζας διαβιβάζονται στο FCD για λόγους ελέγχου. 

 
 

12.4 Συµφωνία  τραπεζικών λογαριασµών 

 

Στο τέλος του µήνα, οι τραπεζικοί λογαριασµοί συµφιλιώνονται από τον 

ανεξάρτητο λογιστή ενάντια στις δηλώσεις των τραπεζών, προκειµένου να 

εξασφαλιστούν η πληρότητα και η ακρίβεια των εγγραφών µε τις σχετικές 

πληρωµές/ συλλογές χρηµάτων/τις µεταφορές (για τους τραπεζικούς 

λογαριασµούς αντίστοιχα). Τα στοιχεία συµφιλίωσης που προσδιορίζονται 
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ερευνώνται και οι απαραίτητες καταχωρήσεις στο λογιστικό πρόγραµµα 

πραγµατοποιούνται από τους εξουσιοδοτηµένους λογιστές.   

Οι µηνιαίες συµφιλιώσεις τραπεζών αναθεωρούνται από τον κύριο λογιστή 

(ανάλογα µε τον τραπεζικό λογαριασµό).   

Οι αναθεωρήσεις αποδεικνύονται στα σχετικά αντίγραφα σε χαρτί 

απολογισµών που διατηρούνται στο τελικό αρχείο κλεισίµατος του 

λογιστηρίου.    

 

  
13) Οικονοµικό κλείσιµο τριµήνων και έτους 

 

13.1 Κλείσιµο  ισοζυγίου  

 

Κατά την περίοδο του κλεισίµατος τα τµήµατα ενηµερώνονται µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον κύριο λογιστή σχετικά µε την 

ηµεροµηνία λήξη της προθεσµίας που απαιτείται να διευθετηθούν τα 

σηµαντικά ζητήµατα και να συνεχίσει µε το κλείσιµο των υπό κατηγοριών και 

την υποβολή όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Τα αρµόδια τµήµατα 

επιβεβαιώνουν το κλείσιµο των εκκρεµοτήτων του στα σχετικά προγράµµατα 

που χρησιµοποιούν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και η επιβεβαίωση 

αυτή υποβάλλεται στον κύριο λογιστή για περεταίρω έλεγχο.  

 

Οι απαραίτητες καταχωρήσεις για το κλείσιµο πραγµατοποιούνται από τον 

κύριο λογιστή και αναθεωρούνται τριµηνιαία από τον ελεγκτή 

χρηµατοδότησης. Η αναθεώρηση είναι ενάντια στην ενισχυτική τεκµηρίωση 

και αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία στο σχετικό 

απολογισµό, που αρχειοθετείται στα αρχεία του κλεισίµατος του λογιστηρίου.  

 

Ο ελεγκτής χρηµατοδότησης ελέγχει την πληρότητα των καταχωρήσεων του 

κλεισίµατος µε τον έλεγχο και την ενηµέρωση του τριµηνιαίου πίνακα 

ελέγχου. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την 

ηµεροµηνία. 

 

Ο κύριος λογιστής ξεκινά τη διαδικασία και τρέχει το ισοζύγιο στο λογιστικό 

πρόγραµµα παράλληλα µε την έκθεση κατανοµής προκειµένου να 
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εξασφαλιστούν ότι δεν υπάρχει καµία εκκρεµότητα ή και απόκλιση και ότι 

όλες οι ενότητες είναι κλειστές. Η κάθε λογιστική περίοδος είναι κλειδωµένο 

προς επεξεργασία στο σχετικό λογιστικό πρόγραµµα. Οι συστηµατικοί 

έλεγχοι περιορίζουν τις συναλλαγές καταχωρίσεων-εγγραφών στην 

προηγούµενη λογιστική περίοδο.  

 

Το ισοζύγιο προετοιµάζεται σε παγιωµένη βάση. Οι απαραίτητες 

καταχωρήσεις σταθεροποίησης αποβάλλονται αυτόµατα από το σχετικό 

λογιστικό πρόγραµµα.  

 

Μετά την ολοκλήρωση του ισοζυγίου ο αρχι λογιστής ενηµερώνει προφορικά 

τον ελεγκτή χρηµατοδότησης. Ο ελεγκτής χρηµατοδότησης αναθεωρεί το 

ισοζύγιο ως προς τη λογική και εκτελεί τις απαραίτητες συµφιλιώσεις. Όλες οι 

συµφιλιώσεις αποδεικνύονται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία. Η 

ενισχυτική τεκµηρίωση διατηρείται στο αρχείο κλεισίµατος του λογιστηρίου.   

 
 

13.2 ∆ιαφορές συναλλαγµατικής ισοτιµίας  
 

Εβδοµαδιαίως, ο εξουσιοδοτηµένος λογιστής ενηµερώνει τα ποσοστά 

συναλλάγµατος στο σχετικό λογιστικό πρόγραµµα βασισµένος στις 

πληροφορίες που παρέχονται από τον Οικονοµικό Τύπο. Η πρόσβαση στα 

ποσοστά αναπροσαρµογών είναι περιορισµένη στο εξουσιοδοτηµένο 

προσωπικό του λογιστηρίου. Η ενισχυτική τεκµηρίωση αρχειοθετείται στο 

τµήµα λογιστηρίου. Μηνιαίως, ο κύριος λογιστής εξάγει τα ποσοστά 

συναλλάγµατος όπως ενηµερώνονται στο λογιστικό πρόγραµµα και προχωρά 

στις σχετικές αναθεωρήσεις ενάντια στην ενισχυτική τεκµηρίωση. Η 

αναθεώρηση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία στην 

ενισχυτικά έγγραφα.   

 

Τριµηνιαίως, κύριος λογιστής τρέχει το σχετικό πρόγραµµα, προκειµένου να 

προσδιοριστούν οι πραγµατοποιηµένες και απραγµατοποίητες διαφορές 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας.   

 

Οι πραγµατοποιηµένες και απραγµατοποίητες διαφορές συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας υπολογίζονται αυτόµατα και προετοιµάζονται για εγγραφή στο 

λογιστικό πρόγραµµα. Ο κύριος  λογιστής ελέγχει τις σχετικές εκθέσεις 
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συναλλαγµατικής ισοτιµίας προκειµένου να διαπιστωθεί η λογική του 

ισολογισµού που µεταφράζεται από το τοπικό νόµισµα σε ∆ολάρια ΗΠΑ, 

καθώς επίσης ελέγχεται και η  συναλλαγµατική ισοτιµία και η ακρίβεια της 

εκκρεµούς εισαγωγής των εγγραφών στο λογιστικό πρόγραµµα. Η 

αναθεώρηση εκτελείται µέσω των ποσοστών συναλλάγµατος που 

αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία.  

 

Μετά από την αναθεώρηση, οι εγγραφές που εκκρεµούν καταχωρούνται από 

τον κύριο λογιστή. Οι σχετικοί απολογισµοί που εκδίδονται από το λογιστικό 

πρόγραµµα τυπώνονται, υπογράφονται και χρονολογούνται από τον κύριο 

λογιστή.  Κατά τι διάρκεια της τριµηνιαίας αναθεώρησης, ο ελεγκτής 

χρηµατοδότησης ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των 

πραγµατοποιηµένων και απραγµατοποίητων συναλλαγών συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την 

ηµεροµηνία. 

 

Στην αρχή του επόµενου µήνα οι καταχωρήσεις που εισάγονται για να 

καταγράψουν τις απραγµατοποίητες διαφορές συναλλάγµατος αντιστρέφονται 

από τον κύριο λογιστή.   

 
 

13.3 Προετοιµασία οικονοµικών δηλώσεων  
 
 

Το υπεύθυνο προσωπικό του τµήµατος χρηµατοδότησης εξάγει το 

οριστικοποιηµένο και παγιωµένο ισοζύγιο χρησιµοποιώντας λογιστικά 

υπολογιστικά φύλλα έτσι ώστε να προετοιµάσει τις οικονοµικές δηλώσεις. Οι 

απολογισµοί χαρτογραφούνται στα σχετικά πεδία οικονοµικών δηλώσεων του 

λογιστικού προγράµµατος. Το προσωπικό χρηµατοδότησης ελέγχει:   

α. Την πληρότητα των απολογισµών που εξάγονται µέσα από τα λογιστικά 

φύλλα.  

β. Το ισοζύγιο ισούται µε µηδέν   

Η πρόσβαση είναι περιορισµένη στον κύριο λογιστή και οι τροποποιήσεις των 

απολογισµών εγκρίνονται προφανώς από τον ελεγκτή χρηµατοδότησης . 

 

Το προσωπικό τµήµατος χρηµατοδότησης αναθεωρεί τα αποτελέσµατα 

δήλωσης εισοδήµατος ενάντια στα προϋπολογισµένα αποτελέσµατα, σε 
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τριµηνιαία βάση. Τα αποτελέσµατα των ισολογισµών αναθεωρούνται ενάντια 

στο προηγούµενο έτος για τη λογική σε µια ετήσια βάση. Η αναθεώρηση 

αποδεικνύεται στον προϋπολογισµό σε σχέση µε το πραγµατικό φύλλο 

εργασίας.  

 

Η δήλωση ισολογισµού και εισοδήµατος παράγεται αυτόµατα µε βάση τους 

υπολογισµούς των λογιστικών φύλλων µε τη µορφή οικονοµικών δηλώσεων. 

Ο ελεγκτής του τµήµατος χρηµατοδότησης προχωρά σε αναθεώρηση των 

οικονοµικών δηλώσεων το οποίο αποδεικνύεται µε την υπογραφή στο 

τυπωµένο αντίτυπο στο οποίο αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης 

προκειµένου να εξασφαλιστούν η πληρότητα και η ακρίβεια των 

αποτελεσµάτων.  

 

Οι κοινοποιήσεις στις οικονοµικές δηλώσεις προετοιµάζονται από τον 

ελεγκτή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του SEC (Securities and 

Exchange Commission) και του οργανισµού GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles in the United States), µε βάση τον ισολογισµό και τα 

προγράµµατα και τις πληροφορίες που παρέχονται από τα σχετικά τµήµατα. Ο 

ελεγκτής χρηµατοδότησης διατηρεί τον πίνακα ελέγχου κοινοποίησης 

συµπεριλαµβανοµένων των περισσότερων πρόσφατων απαιτήσεων του SEC. 

Ο πίνακας ελέγχου κοινοποίησης υποβάλλεται και εγκρίνεται από τον 

Οικονοµικό ∆ιευθυντή σε τριµηνιαία βάση. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των οικονοµικών δηλώσεων και των απαραίτητων 

αναθεωρήσεων, ο ελεγκτής χρηµατοδότησης υποβάλλει τις σχετικές 

οικονοµικές κοινοποιήσεις στο Οικονοµικό ∆ιευθυντή και την ανώτερη 

διοίκηση για λόγους αναθεώρησης. Η αναθεώρηση είναι βασισµένη στο 

ισοζύγιο, τα προϋπολογισµένα και προηγούµενα αποτελέσµατα των σχετικών 

περιόδων, τα ενισχυτικά έγγραφα τεκµηρίωσης και τον πίνακα ελέγχου 

κοινοποιήσεων. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται µέσω της επικοινωνίας µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  

Οι οικονοµικές δηλώσεις και οι κοινοποιήσεις υποβάλλονται στους 

δικηγόρους της επιχείρησης για λόγους αναθεώρησης. Οι απαραίτητες 

τροποποιήσεις κοινοποιούνται στον ελεγκτή χρηµατοδότησης. Οι 

τροποποιηµένες δηλώσεις διαβιβάζονται στον CFO της εταιρείας και την 
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ανώτερη διοίκηση. Οι οικονοµικές κοινοποιήσεις και οι κοινοποιήσεις που 

δηµοσιεύονται αναθεωρούνται από τον CFO και την ανώτερη διοίκηση.  

 
 

13. 4 Αποδοχές ανά µέρισµα  

 

Οι αποδοχές ανά µέρισµα υπολογίζονται τριµηνιαία από τον ελεγκτή 

χρηµατοδότησης µε βάση τον υπολογισµό µε λογιστικό φύλλο (spreadsheet). 

Η αναθεώρηση εκτελείται από τον CFO και αποδεικνύεται µε την έγκριση 

των οικονοµικών δηλώσεων.  

 
 

Οι βασικές αποδοχές ανά µέρισµα υπολογίζονται µε τη διαίρεση του 

καθαρού εισοδήµατος από το µέσο αριθµό  µετοχών κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που παρουσιάζεται.    

Οι προσαρµοσµένες αποδοχές ανά µέρισµα απεικονίζουν την πιθανή 

προσαρµογή που θα εµφανιζόταν εάν ασκούνταν οι τίτλοι ή άλλες συµβάσεις 

για να εκδοθούν οι µετοχές.    Η προσαρµογή έχει υπολογιστεί µε τη µέθοδο 

όπου οι προσαρµοσµένοι τίτλοι όλης της επιχείρησης (τα εντάλµατα) 

υποτίθεται ότι ασκήθηκαν και οι εισπράξεις που χρησιµοποιούνται για να 

ανακτήσουν τις κοινές µετοχές στη µέση τιµή αγοράς των µετοχών της 

επιχείρησης κατά τη διάρκεια των σχετικών περιόδων.    Οι αυξητικές µετοχές 

(η διαφορά µεταξύ του αριθµού µετοχών υποτιθέµενων και του αριθµού 

µετοχών υποτιθέµενων που αγοράζονται) θα περιληφθούν στον παρονοµαστή 

των προσαρµοσµένων αποδοχών ανά υπολογισµό µεριδίου.  

 
 

13.5 Σηµαντικές Κοινοποιήσεις  

 

Οι νέες λογιστικέ δηλώσεις ελέγχονται µε συνέπεια από τον ελεγκτή 

χρηµατοδότησης µέσω του σχετικού ενηµερωτικού δελτίου που 

παραλαµβάνεται τακτικά από τους εξωτερικούς συνεργάτες και τις πηγές. 
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Επόµενα γεγονότα    

 

Οι πληροφορίες σχετικές µε τα επόµενα γεγονότα παρέχονται από την 

ανώτερη διοίκηση επάνω στην τριµηνιαία αναθεώρηση των οικονοµικών 

δηλώσεων και των κοινοποιήσεων. Τα επόµενα γεγονότα κοινοποιούνται στον 

ελεγκτή χρηµατοδότησης και περιλαµβάνονται στη σχετική σηµείωση. Η 

ενισχυτική τεκµηρίωση διατηρείται στα αρχεία κλεισίµατος του λογιστηρίου. 

 

 

Υποβολή έκθεσης τµήµατος  

 

Η υποβολή έκθεσης τµήµατος απεικονίζει το εισόδηµα της επιχείρησης από 

τη γεωγραφική περιοχή. Η σχετική σηµείωση προετοιµάζεται από τον ελεγκτή 

χρηµατοδότησης βασισµένη στις πληροφορίες που παρέχονται από το λογιστή 

που είναι υπεύθυνος για τα έσοδα/έξοδα των που έχουν σχέση µε τα ταξίδια 

των πλοίων.   

Ο λογιστής ταξιδιών υπολογίζει ότι το εισόδηµα ανά γεωγραφική περιοχή µε 

βάση το λογιστικό φύλλο (spreadsheet) βασισµένο στις πληροφορίες που 

παρέχονται από το λογιστικό πρόγραµµα (εισόδηµα από την έκθεση πελατών) 

και σε συνεργασία µε το τµήµα συλλογής χρηµάτων από τα ναύλα των 

πλοίων. Ο υπολογισµός µε λογιστικό φύλλο (spreadsheet) Excel αναθεωρείται 

από τον ελεγκτή χρηµατοδότησης για τη λογική και περιλαµβάνεται στη 

σχετική σηµείωση. Η ενισχυτική τεκµηρίωση διατηρείται στα αρχεία  

κλεισίµατος του λογιστηρίου.   

 
 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις και απρόβλεπτα έξοδα    

 

Οι πληροφορίες σχετικές µε τις ανοικτές νοµικές περιπτώσεις που καταλήγουν 

στις ρυθµιστικές καταχωρήσεις και τις υποχρεώσεις καθώς και τα απρόβλεπτα 

έξοδα παρέχονται από το νοµικό τµήµα επάνω στην τριµηνιαία αναθεώρηση 

των οικονοµικών δηλώσεων και των κοινοποιήσεων στο λογιστήριο και τον 

ελεγκτή χρηµατοδότησης. Η σχετική σηµείωση κοινοποίησης προετοιµάζεται 

από τον ελεγκτή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τα ενισχυτικά έγγραφα 
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τεκµηρίωσης και αναθεωρείται επάνω στην τριµηνιαία αναθεώρηση που 

εκτελείται από τον CFO και την ανώτερη διοίκηση.  Τα ενισχυτικά έγγραφα 

τεκµηρίωσης διατηρούνται στα αρχεία  κλεισίµατος του λογιστηρίου.    

Συναλλαγές συµβαλλόµενου µέρους    

 

Η επιχείρηση έχει καθιερώσει ορισµένες διαδικασίες για να εξασφαλίσει ότι 

όλα τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν προσδιοριστεί και οι κατάλληλες 

κοινοποιήσεις έχουν γίνει στις οικονοµικές δηλώσεις, όπως απαιτείται από τις 

παροχές  του FAS 571. 

Σύµφωνα µε την ενσωµάτωση των άρθρων της επιχείρησης όλες οι 

συναλλαγές µεταξύ της επιχείρησης και οποιουδήποτε συµβαλλόµενου 

µέρους που θεωρείται ότι έχει σχέση, προ-εγκρίνονται από το διοικητικό 

συµβούλιο. 

 

Ετησίως, το νοµικό τµήµα ειδοποιεί µέσω του εσωτερικού υποµνήµατος το 

BoD και τα µέλη της ανώτερης διοίκησης που ζητούν τις γραπτές 

επιβεβαιώσεις σχετικά µε τις σχετικές συναλλαγές συµβαλλόµενων µερών. Το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του νοµικού τµήµατος ενηµερώνει όλες τις 

απαντήσεις στο σχετικό κατάλογο συµβαλλόµενων µερών και παρέχει τις 

πληροφορίες στον ελεγκτή χρηµατοδότησης.    

 

Ο ελεγκτής χρηµατοδότησης αναθεωρεί τον κατάλογο που υποβάλλεται από 

το νοµικό τµήµα ενάντια στα πληρωτέα ποσά και τους αποδεκτούς 

καταλόγους που εξάγονται από το σχετικό πρόγραµµα προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η πληρότητα των σχετικών συµβαλλόµενων µερών που 

αναγράφονται. Η αναθεώρηση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την 

ηµεροµηνία. 

 

Η σχετική σηµείωση κοινοποίησης προετοιµάζεται από τον ελεγκτή 

χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τα έγγραφα ενισχυτικής τεκµηρίωσης και 

επανεξετάζεται επάνω στην τριµηνιαία αναθεώρηση που εκτελείται από τον 

CFO και την ανώτερη διοίκηση. 

 
 

                                                 
1
Statement of Financial Accounting Standards No 57 – Related Party Disclosures   
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14) Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

14.1 Εύλογη αξία, απόσβεση και αποµείωση υπεραξίας 
 
 

Υπολογισµός εύλογης  αξίας   

 

Η εύλογη αξία των άυλων στοιχείων και οι κατ' εκτίµηση χρησιµότητα 

καθορίζονται από ανεξάρτητους εκτιµητές, που διορίζονται από το BoD. Η 

αξιολόγηση εκτελείται σύµφωνα µε τους κανονισµούς του US. GAAP. 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι:   

�  καλή θέληση  

�  εµπορικό φίρµα  

�  ευνοϊκοί όροι µισθώσεων  

�  ανεκτέλεστα στοιχεία νέων παραγγελιών & υποχρεώσεις (που 

καλύπτονται από τη διαδικασία αποκτήσεων σκαφών).  

 

Υπολογισµός της απόσβεσης  

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σε µια βάση ευθειών γραµµών 

κατά τη διάρκεια της κατ' εκτίµησης χρήσιµης ζωών τους, όπως καθορίζονται 

κατά την αρχική αναγνώριση.   

 

Τα αρχικά προγράµµατα απόσβεσης ανά κατηγορία των άυλων στοιχείων 

προετοιµάζονται από τον κύριο λογιστή βάση των αξιολογήσεων από 

ανεξάρτητους εκτιµητές. Τα αρχικά προγράµµατα αναθεωρούνται και 

εγκρίνονται µέσω της υπογραφής και της ηµεροµηνίας από τον ελεγκτή 

χρηµατοδότησης και διατηρούνται στο µόνιµο αρχείο του λογιστηρίου.  

 

Οι αναπροσαρµογές/ αλλαγές στα προγράµµατα απόσβεσης (δηλ. λόγω της 

αποµείωσης ή την άσκηση επιλογής αγορών) εκτελούνται από τον κύριο 

λογιστή βάση των ενισχυτικών εγγράφων τεκµηρίωσης και που εγκρίνεται 

προφανώς από τον οικονοµικό ελεγκτή.    
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Τα προγράµµατα απόσβεσης διατηρούνται στο σχετικό αρχείο υπολογιστών 

του λογιστηρίου και η πρόσβαση σε αυτά είναι περιορισµένη στον κύριο 

λογιστή.  

 

Η άσκηση των  επιλογών αγοράς εγκρίνεται από το BoD.  

 
∆οκιµές αποµείωσης υπεραξίας   

 

Η καλή θέληση δεν αποσβένεται. Ετησίως, ο ελεγκτής χρηµατοδότησης 

εκτελεί τη σχετική δοκιµή αποµείωσης και εάν το ποσό µεταφοράς υπερβαίνει 

την κατ' εκτίµηση δίκαιη αξία, η διαφορά γράφεται ενάντια στην 

εισοδηµατική δήλωση της περιόδου.  

Οι επιλογές αγορών σκαφών, που περιλαµβάνονται στους ευνοϊκούς όρους 

µισθώσεων δεν αποσβένονται και θα θεωρούνταν αποµειωµένες εάν η αξία 

µεταφοράς µιας επιλογής, όταν προστίθεται στην τιµή επιλογής του σκάφους, 

υπερέβαινε τη δίκαιη αγοραστική αξία του σκάφους.  

 

Ετησίως, ο ελεγκτής χρηµατοδότησης αξιολογεί τις σχετικές περιστάσεις ή τα 

γεγονότα προκειµένου να προσδιοριστεί η ανάγκη για την απόδοση των 

δοκιµών αποµείωσης. Η αξιολόγηση αναθεωρείται από το CFO της εταιρείας. 

 

Εάν συνάγεται το συµπέρασµα ότι απαιτείται, οι δοκιµές αποµείωσης να 

εκτελούνται και τα σχετικά άυλα στοιχεία έχουν αποµειωθεί εάν η δίκαιη 

αγοραστική αξία τους δεν θα µπορούσε να ανακτηθεί στο µέλλον σε σχέση µε 

ροές µετρητών που συνδέθηκαν µε το στοιχείο αυτό.  

 

Η τεκµηρίωση της δοκιµής αποµείωσης προετοιµάζεται από τον ελεγκτή 

χρηµατοδότησης και προφανώς εγκρίνεται από τον CFO της επιχείρησης.  

 

14.2  Καταχωρήσεις αποσβέσεων 
 

Με βάση τα εγκεκριµένα προγράµµατα απόσβεσης, ο κύριος λογιστής 

καταχωρεί τις τιµές των άυλων στοιχείων και κάθε µήνα πραγµατοποιεί τις 

σχετικές καταχωρήσεις απόσβεσης της περιόδου.   

Κάθε τρίµηνο ο ελεγκτής χρηµατοδότησης συµφιλιώνει την αξία των άυλων 

στοιχείων, την περίοδο και το ισολογισµό των αποσβέσεων ενάντια στα 

προγράµµατα απόσβεση και ελέγχει τη συνέπεια της µεθόδου απόσβεσης. Η 
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συµφιλίωση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την ηµεροµηνία και 

αρχειοθετείται στο σχετικό αρχείο του λογιστηρίου. 

 

Εάν υπάρχουν ζητήµατα αποµείωσης, ο κύριος λογιστής βασισµένος στην 

εγκεκριµένη τεκµηρίωση δοκιµής αποµείωσης, τοποθετεί τις σχετικές 

καταχωρήσεις για να απολογίσει τα άυλα στοιχεία στο ανακτήσιµο ποσό τους.   

Τριµηνιαία, ο ελεγκτής χρηµατοδότησης αναθεωρεί τις σχετικές 

καταχωρήσεις µε τη συµφιλίωση των ισοζυγίων ενάντια στις δοκιµές 

αποµείωσης . Η αναθεώρηση αποδεικνύεται κατά την υπογραφή και την 

ηµεροµηνία και αρχειοθετείται στο σχετικό αρχείο του λογιστηρίου. 

 
 
 

14.3 Κοινοποιήσεις Οικονοµικών ∆ηλώσεων 

 

Τριµηνιαία, οι πληροφορίες σχετικά µε την αναγνώριση των άυλων στοιχείων 

και η αξιολόγηση ανακοινώνονται. Οι σχετικές κοινοποιήσεις 

προετοιµάζονται από τον ελεγκτή χρηµατοδότησης και αναθεωρούνται από 

τον CFO. 

 

 

 

 

 

 

15)  Απόθεµα λιπαντικών επι πλοίων 

 

15.1 Απόθεµα λιπαντικών 

 

Στο τέλος των τριµήνων, το σκάφος στέλνει µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου την σχετική στην επιχείρηση που διευκρινίζει τις ποσότητες και 

τους τύπους για όλα τα λιπαντικά που παραµένουν στο πλοίο. Ο υπεύθυνος 

αγοράς των λαδιών ελέγχει για τη λογική (συµφιλίωση αποθεµάτων στην 

αρχή και στο τέλος της περιόδου συν τις ενδεχόµενες επιπλέων αγορές) τις 

εναποµένουσες ποσότητες που αναφέρονται από το σκάφος και εισάγει τις 

ποσότητες στο σχετικό πρόγραµµα υπολογισµού.  
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Μόλις εισαχθούν αυτές οι πληροφορίες στο σχετικό πρόγραµµα, συντάσσεται 

αυτόµατα η έκθεση υπολογισµού αποθεµάτων. Οι τιµές που χρησιµοποιούνται 

από το σύστηµα για τον υπολογισµό της αξίας των αποθεµάτων λαµβάνονται 

αυτόµατα από το σχετικό πρόγραµµα που χρησιµοποιείται και βασισµένο στις 

επιβεβαιώσεις παράδοσης ή τα τιµολόγια που τα στοιχεία τους έχουν εισαχθεί 

στο πρόγραµµα επίσης. Οι περαιτέρω έλεγχοι εξασφαλίζουν ότι οι σωστές 

τιµές χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των αποθεµάτων.  

 

Οι ποσότητες ελέγχονται για τη λογική και για την ακρίβεια από τον ελεγκτή 

δαπανών βασισµένο στο προαναφερθέν ηλεκτρονικό µήνυµα που στέλνεται 

από το πλοίο και την έκθεση υπολογισµού αποθεµάτων που συντάσσεται 

αυτόµατα από το σύστηµα. Τα στοιχεία αυτής της αναθεώρησης 

επιβεβαιώνονται µε την υπογραφή και την ηµεροµηνία στην έκθεση 

υπολογισµού αποθεµάτων που αρχειοθετείται έπειτα µαζί µε το ηλεκτρονικό 

µήνυµα που στέλνεται από το πλοίο. 

 

Κάθε τέλος τριµήνου, το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του τεχνικού τµήµατος 

υποβάλλει ηλεκτρονικά το κόστος των αποθεµάτων µέσω του σχετικού 

προγράµµατος.     

Ο εντεταλµένος λογιστής προχωρά στη συνέχεια µε την αναθεώρηση του 

κόστους των αποθεµάτων σε σχέση µε τη λογική τους και δέχεται στα 

εισερχόµενα του λογιστικού προγράµµατος τις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις. 

Οι συστηµατικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν την πληρότητα και την ακρίβεια των 

απολογισµών αποθεµάτων.  

 

Εάν προκύψουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις, ο λογιστής ενηµερώνει γραπτώς το 

τεχνικό τµήµα προκειµένου να επιλύσει ή να δικαιολογήσει τις διαφορές. Για 

οποιεσδήποτε τέτοιες περιπτώσεις ένα εκτυπωµένο αρχείο του ανακριβούς 

κόστους των καταναλώσεων είναι τυπωµένο, υπογεγραµµένο και 

αρχειοθετηµένο από τον κύριο λογιστή. Κατόπιν η εισαγωγή των εγγραφών 

γίνεται πάλι όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. 

 

Επιπλέον, ο λογιστής προχωρά σε συµφωνία των ακόλουθων εκθέσεων: η 

καρτέλα εγγραφών (που παρουσιάζει τους τελειωτικούς καταλόγους των 

απογραφών) και το κόστος της κατανάλωσης αυτών.  Η έκθεση του κόστους 
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των καταναλώσεων παρουσιάζει: την αρχική απογραφή συν τις αγορές του 

τρέχοντα µήνα µείον την απογραφή στο τέλος του µήνα (το οποίο ισούται µε 

την κατανάλωση του τριµήνου). Η έκθεση συντάσσεται από σχετικό 

πρόγραµµα.  

 

16) Κατανάλωση πετρελαίου και απόθεµα επι πλοίου 

 

Ναυλωµένα και υπο-ναυλωµένα πλοία  

 

Όταν η επιχείρηση αγοράζει καύσιµα, ο operator του πλοίου είναι αρµόδιος 

για την αγορά αυτών στο ναυλωµένο πλοίο.  

 

Ο Πλοίαρχος, επικοινωνεί και συµφωνεί µε τον operator σχετικά µε τις 

ποσότητες καυσίµου που χρειάζεται να παραδοθούν στο πλοίο. Τα στοιχεία 

της συµφωνίας είναι εγγράφως, κρατηµένα και αρχειοθετηµένα από τον 

operator.  

 

Ο operator ζητά προσφορά από δύο προ-εγκεκριµένους από την ανώτατη 

διοίκηση µεσίτες καυσίµων. Η λίστα των εγκεκριµένων µεσιτών καυσίµων, 

παρέχεται και αποδεικνύεται από την πολιτική της επιχείρησης.  

 

Μόλις ο operator παραλάβει τις προσφορές, αξιολογούνται µε βάση τη φήµη 

του προµηθευτή και της τιµής που δίνει και η καλύτερη προσφορά επιλέγεται. 

Ο operator ενηµερώνει τον διευθυντή του τµήµατος σχετικά µε τη συµφωνία 

ποσότητας (µεταξύ του operator και του Πλοιάρχου). Ο διευθυντής του 

τµήµατος υπογράφει την επιλεγµένη προσφορά ως απόδειξη της έγκρισης 

καθώς επίσης και το ότι ο προ-εγκεκριµένος µεσίτης έχει επιλεχτεί.  

 

Με την έγκριση από το διευθυντή του τµήµατος, ο operator του πλοίου δίνει 

την εντολή αγοράς στον προ-εγκεκριµένο µεσίτη προφορικά. Ένα 

ηλεκτρονικό στέλνεται από το µεσίτη και ο διευθυντής του τµήµατος 

υπογράφει την επιβεβαίωση ως στοιχείο έγκρισης των ποσοτήτων και των 

τιµών που αγοράστηκαν.  
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Ο operator ενηµερώνει το πλοίο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (που 

ειδοποιεί για τον προµηθευτή, τη ακριβή θέση της τροφοδότησης µε καύσιµα 

και την ποσότητα).  

 

Όταν τα καύσιµα παραδίδονται στο σκάφος, µια γραπτή επιβεβαίωση (Fax/e-

mail/telex) παραλαµβάνεται, επιβεβαιώνοντας την παράδοση.   

 

Όταν η παραγγελία αυτή πρόκειται να πληρωθεί, ο operator προετοιµάζει µια 

εντολή πληρωµής την οποία και στέλνει στο τµήµα πληρωµών. Αυτή περιέχει 

τις πληροφορίες σχετικά µε τις ποσότητες, τις τιµές και  τον χρόνο της 

παράδοσης προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι σχετικές καταχωρήσεις στο 

σχετικό πρόγραµµα. 

 

Ο operator λαµβάνει σε εύθετο χρόνο την υπογεγραµµένη έκθεση παράδοσης 

καυσίµων (BDR) (που υπογράφεται από τον Πλοίαρχο ή τον Πρώτο 

Μηχανικό του σκάφους ως ένδειξη της παραλαβής των καυσίµων) και το 

σχετικό τιµολόγιο. Ο operator συµφωνεί την τιµή και τις ποσότητες που 

τιµολογούνται µε το υπογεγραµµένο BDR. Κατόπιν ο operator υπογράφει την 

εντολή πληρωµής ως στοιχείο της έγκρισης και το διαβιβάζει στο λογιστήριο 

για την καταχώρησή του στο λογιστικό πρόγραµµα. 

 

 

17) Εξαγορά εταιρειών 

 

17.1 Έγκριση αγοράς καινούριας επιχείρησης  

 

Η απόκτηση µιας νέας επιχείρησης εγκρίνεται από το BoD. Οι εγκεκριµένοι 

εµπορικοί όροι και οι εξουσιοδοτηµένοι ανώτεροι υπάλληλοι που διορίζονται 

για να ενεργήσουν εξ ονόµατος της επιχείρησης είναι τεκµηριωµένοι στα 

πρακτικά του BoD.    

 

Η επίσηµη συµφωνία απόκτησης/η σύµβαση και άλλα τελικά έγγραφα 

αναθεωρούνται ενάντια στους εγκεκριµένους όρους και υπογράφονται από 

τους εξουσιοδοτηµένους ανώτερους υπαλλήλους όπως ορίζεται από το BoD. 

Η συµφωνία αγοράς περιλαµβάνει τους όρους αγοράς, τιµολόγησης και τους 
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όρους πληρωµής,  την επίσηµη τεκµηρίωση εξουσιοδοτήσεων κ.λπ. 

αρχειοθετούνται στο νοµικό τµήµα και το λογιστήριο. 

 

 

17.2 Πληρωµή  

 

Κατά την περάτωση της συµφωνίας, το νοµικό τµήµα προετοιµάζει και 

διαβιβάζει το εσωτερικό υπόµνηµα στο λογιστήριο συµπεριλαµβανοµένων 

των λεπτοµερειών πληρωµής. Το εσωτερικό υπόµνηµα προετοιµάζεται σε 

σχέση µε την επίσηµη συµφωνία. Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του 

λογιστηρίου προετοιµάζει και διαβιβάζει την εντολή πληρωµής στο τµήµα 

πληρωµών που προετοιµάζεται σε σχέση µε το εσωτερικό υπόµνηµα.    

Η εντολή πληρωµής εγκρίνεται από τους εξουσιοδοτηµένους υπογράφοντες 

της επιχείρησης όπως καθορίζεται στο διάγραµµα της αρχής της επιχείρησης 

και υποβάλλεται στην τράπεζα από το τµήµα πληρωµών.  

 

17.3 ∆απάνες      

 

Οι δαπάνες που προέρχονται από την απόκτηση νέων επιχειρήσεων (δηλ. 

νοµικές, συµβουλευτικές αµοιβές κ.λπ.) κεφαλαιοποιείται ως τµήµα του 

κόστους της απόκτησης. Τα σχετικά τιµολόγια εγκρίνονται από το νοµικό 

τµήµα και διαβιβάζονται στα λογιστήριο και το τµήµα πληρωµών. Ο λογιστής 

ενηµερώνει τα τιµολόγια στον κατάλογο δαπανών αποκτήσεων. Ο κατάλογος 

δαπανών αποκτήσεων διαβιβάζεται στον ελεγκτή χρηµατοδοτήσεων.    

 

Η εισαγωγή εγγραφών που αφορούν τις δαπάνες αποκτήσεων στο κόστος 

αποκτήσεων εισάγονται στο λογιστικό πρόγραµµα από τον εξουσιοδοτηµένο 

λογιστή.   

Στο τέλος του τριµήνου, οι σχετικοί λογιστικοί λογαριασµοί του ισοζυγίου 

ελέγχονται από τον ελεγκτή χρηµατοδότησης σε σχέση µε το τελικό κόστος 

απόκτησης  που παράγεται από τις δαπάνες τιµών αγοράς και αποκτήσεων. Η 

αναθεώρηση αποδεικνύεται στη σχετικά ενισχυτικά έγγραφα τεκµηρίωσης 

που διατηρούνται στα τελικά αρχεία κλεισίµατος του λογιστηρίου. 

 
 

17.4 Κατανοµή αγοραστικής αξίας 
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Ο υπολογισµός της εύλογης αξίας της επίκτητης επιχείρησης εκτελείται από 

ανεξάρτητο εκτιµητή που διορίζεται από την επιχείρηση. Η έκθεση της 

εύλογης αξίας που υποβάλλεται στην επιχείρηση περιλαµβάνει τη δίκαιη αξία 

των περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται και υπολογίζει την χρόνο 

ζωής τους. 

 

Η τιµή αγοράς διατίθεται στην έκθεση του ανεξάρτητου εκτιµητή και οι 

επίκτητες οικονοµικές δηλώσεις της εταιρείας ρυθµίζονται αναλόγως από τον 

ελεγκτή χρηµατοδότησης και αναθεωρούνται από τον CFO. Η αναθεώρηση 

εκτελείται ενάντια στην έκθεση του ανεξάρτητου εκτιµητή και αποδεικνύεται 

µε την υπογραφή και την ηµεροµηνία. 

 

 
17.5  Απόσβεση 
 

Με βάση την εύλογη αξία το εντεταλµένο προσωπικό του τµήµατος 

χρηµατοδότησης προετοιµάζει τις λογιστικές και οικονοµικές  δηλώσεις, 

προκειµένου να υπολογιστεί η δαπάνη απαξίωσης και απόσβεσης.   

Η δαπάνη απαξίωσης και απόσβεσης εγγράφεται στις αναλόγως ρυθµισµένες 

οικονοµικές δηλώσεις της επίκτητης επιχείρησης από τον υπεύθυνο υπάλληλο 

του τµήµατος χρηµατοδότησης για λόγους σταθεροποίησης.  

 

17.6 Κοινοποιήσεις οικονοµικών δηλώσεων 

 

Οι κοινοποιήσεις των οικονοµικών δηλώσεων οι οποίες έχουν σχέση µε τις 

απόκτηση νέων επιχειρήσεων προετοιµάζονται ανά τρίµηνο από τον ελεγκτή 

χρηµατοδότησης σε σχέση µε την κατανοµή των τιµών αγοράς σε επίπεδο 

σταθεροποίησης. Οι κοινοποιήσεις ελέγχονται από τον οικονοµικό διευθυντή. 

 

 
18) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

 

18.1 Έγκριση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου  
 

Οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου εγκρίνονται από το BoD. Ο αριθµός των 

µετοχών που πρόκειται να εκδοθούν, οι ασφαλιστές και οι εξουσιοδοτηµένοι 
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ανώτεροι υπάλληλοι που διορίζονται για να ενεργήσουν εξ ονόµατος της 

επιχείρησης είναι τεκµηριωµένοι στα πρακτικά  του BoD.  

 

Οι τελικοί όροι εγκρίνονται από τους εξουσιοδοτηµένους ανώτερους 

υπαλλήλους. Οι τελικοί όροι περιλαµβάνουν το συνολικό κύριο ποσό και 

άλλους όρους τιµολόγησης των µετοχών, συµπεριλαµβανοµένων 

οποιωνδήποτε εκπτώσεων ή/και ασφαλιστικών αµοιβών.   

 

Τα επίσηµα έγγραφα ελέγχονται σε σχέση µε τους εγκεκριµένους όρους και 

υπογράφονται από τους εξουσιοδοτηµένους ανώτερους υπαλλήλους. 

 
 

18.2 Αύξηση των κεφαλαίων 

 

Η δήλωση ροής των κεφαλαίων που παραλαµβάνεται από τους ασφαλιστές 

ελέγχεται σε σχέση µε τους εγκεκριµένους όρους και την επιβεβαίωση των 

τραπεζών από τον κύριο λογιστή προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια της 

αύξησης των κεφαλαίων. Η σχετική εισαγωγή εγγραφών πραγµατοποιείται 

από έναν ανεξάρτητο λογιστή σύµφωνα µε την επιβεβαίωση τραπεζών. Όλα 

τα έγγραφα αρχειοθετούνται στα σχετικά αρχεία του λογιστηρίου. 

 
 
 

18.3 ∆απάνες αύξησης κεφαλαίου  

 

Οι δαπάνες που προέρχονται από την αύξηση των κεφαλαίων 

χαρακτηρίζονται ως αναβληθέντα και καταγράφονται ενάντια στα 

συλλεγόµενα κεφάλαια. Όλα τα σχετικά τιµολόγια εγκρίνονται από το νοµικό 

τµήµα και διαβιβάζονται στο λογιστήριο και το τµήµα πληρωµών. Τα 

αντίγραφα των αρχικών τιµολογίων αρχειοθετούνται στο νοµικό τµήµα.   

 

Οι δαπάνες αύξησης κεφαλαίου ελέγχονται από τον κύριο λογιστή. Ένας 

κατάλογος δαπανών αύξησης κεφαλαίου διατηρείται συµπεριλαµβανοµένου 

των τιµολογηµένων και µη τιµολογηµένων δαπανών (π.χ. ασφάλιση, 

συµβουλευτικές και νοµικές αµοιβές, µεταφορικά έξοδα κ.λπ.). Τα 

τιµολογηµένα στοιχεία ενηµερώνονται σε σχέση µε τα εγκεκριµένα τιµολόγια 

που παραλαµβάνονται από το νοµικό τµήµα.    Οι πληροφορίες σχετικά µε τα 



 64 

µη-τιµολογηµένα στοιχεία παρέχονται από το νοµικό τµήµα. Με την 

ολοκλήρωση, ο κατάλογος δαπανών αύξησης κεφαλαίου διαβιβάζεται στο 

νοµικό τµήµα. Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του νοµικού τµήµατος 

επιβεβαιώνει την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων. Η έγκριση 

αποδεικνύεται µε  την υπογραφή και την ηµεροµηνία. 

 

Οι αναβεβληµένες εγγραφές δαπανών καταχωρούνται από τον 

εξουσιοδοτηµένο λογιστή βάσει του εγκεκριµένου  καταλόγου δαπανών 

αύξησης κεφαλαίου.  

 

Στο τέλος της περιόδου, ο ελεγκτής χρηµατοδότησης ελέγχει τους 

λογαριασµούς ισοζυγίου ενάντια στον εγκεκριµένο κατάλογο δήλωσης 

αύξησης δαπανών και κεφαλαίου ροής προκειµένου να εξασφαλιστούν η 

πληρότητα και η ακρίβεια των καταχωρήσεων στο λογιστικό πρόγραµµα. Όλα 

τα έγγραφα αρχειοθετούνται στα αρχεία κλεισίµατος του λογιστηρίου.  

 

Οι πληρωµές των δαπανών υποβάλλονται σε επεξεργασία από το τµήµα 

πληρωµών. Οι εντολές πληρωµής που υποβάλλονται στην τράπεζα 

εγκρίνονται σε σχέση µε τα τιµολόγια και τους συµφωνηθέντες όρους από 

τους εξουσιοδοτηµένους υπογράφοντες της επιχείρησης όπως καθορίζονται 

στο διάγραµµα αρχής της επιχείρησης. 

 
 
 

18.4 Κοινοποιήσεις οικονοµικών δηλώσεων 

 

Κάθε τρίµηνο, γίνεται η ανακοίνωση των πληροφοριών σχετικά µε την 

αύξηση κεφαλαίου. Οι σχετικές κοινοποιήσεις προετοιµάζονται από τον 

ελεγκτή χρηµατοδότησης, σε σχέση µε τις τους λογαριασµούς λογιστικών 

ισοζυγίων και τα έγγραφα ενισχυτικής τεκµηρίωσης και ελέγχονται από τον 

CFO.   
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Κεφάλαιο 4 

Αναγνώριση Σηµείων Ελέγχου και Κινδύνων 

 

4.1 Σχετιζόµενοι  κίνδυνοι ανά διαδικασία 

Η εταιρεία για να µπορέσει να θέσει τα σηµεία ελέγχου των διαφόρων 

διαδικασιών, πρέπει να εξετάσει τους συνδεδεµένους κινδύνους στην κάθε 

διαδικασία:  

- Ασφάλειες: εξετάζεται εάν τα πλοία της επιχείρησης έχουν ασφαλιστεί µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

- Αγορές πλοίων:  εξετάζεται και βεβαιώνεται  η αποφυγή  προσωπικών 

κερδών.   

- Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες: στόχος είναι η αποφυγή δανείων µε 

υψηλά επιτόκια όπως επίσης και η αποφυγή υπερχρεώσεων από τις τράπεζες 

είτε από λάθος είτε από δόλο. 

- Τµήµα εφοδιασµού: εξετάζεται και βεβαιώνεται  η αποφυγή  προσωπικών 

κερδών και παρακολουθούνται τα έξοδα αποφεύγοντας τις σπατάλες µε βάση 

των προϋπολογισµό. 

- Υποναυλώσεις: αποφυγή κλεισίµατος συµφωνιών µε υψηλό ναύλο καθώς 

επίσης και η αποφυγή πληρωµών περισσότερου ναύλου.  

- Ναυλώσεις: αποφυγή κλεισίµατος συµφωνιών µε χαµηλό ναύλο. 

- Απόδοση µερισµάτων: αποφυγή λανθασµένων οικονοµικών καταστάσεων 

και κατά συνέπεια λανθασµένο υπολογισµό µερισµάτων 

- ∆εξαµενισµός: εξάλειψη ρίσκου υπερβολικού κόστους δεξαµενισµού καθώς 

και  αποφυγή άσκοπων επισκευών. 

- Απαιτήσεις από και προς τρίτους: παρακολούθηση και αποφυγή 

καθυστερηµένων εισπράξεων από απαιτήσεις προς τρίτους. Άµεση 

τακτοποίηση  οφειλών προς τρίτους για αποφυγή υπερχρεώσεων. 

- Τµήµα προσωπικού: πρόσληψη υπαλλήλων µε αξιοκρατικό τρόπο. 
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-  Συντήρηση του αρχείου πληρώµατος: σωστή ενηµέρωση του αρχείου 

σύµφωνα µε τα συµβόλαια των πληρωµάτων. Έλεγχος στα εµβάσµατα και τα 

µετρητά που ζητά καθώς και στα έξοδα που κάνει ο Πλοίαρχος .  

- Τµήµα πληρωµών: αποφυγή άσκοπων πληρωµών , και υπεξαίρεση 

χρηµάτων. ∆ιασφάλιση µετρητών στις τράπεζες , σωστή επένδυση µετρητών 

(χρηµατικές ροές). Τα µετρητά που κρατούνται στο γραφείο της επιχείρησης 

πρέπει να είναι περιορισµένα. Έγκαιρη και έγκυρη είσπραξη 

χρηµάτων/πληρωµών. Τα ταµειακά διαθέσιµα πρέπει να συµφωνούν µε τις 

τράπεζες. 

- Κλείσιµο τριµήνου και έτους: σωστές εγγραφές και αποφυγή παρουσίασης 

λανθασµένων αποτελεσµάτων – παραπληροφόρηση. 

- Εύλογη αξία, απόσβεση και αποµείωση υπεραξίας: σωστή αξιολόγηση 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και σωστός υπολογισµός απόσβεσης. 

Πραγµατοποίηση του ελέγχου αποµείωσης, όποτε είναι εφικτό. 

- Απογραφή λιπαντικών: σωστές εγγραφές στο σχετικό πρόγραµµα. Αποφυγή 

προσωπικού κέρδους από λανθασµένα αποτελέσµατα απογραφής από το 

πλοίο. 

- Απογραφή πετρελαίων: Αποφυγή προσωπικού κέρδους από λανθασµένα 

αποτελέσµατα απογραφής από το πλοίο. 

- Εξαγορά επιχειρήσεων: έλεγχος αγοράς για την συµφέρουσα τιµή 

απόκτησης καθώς και εξέταση των οικονοµικών της στοιχείων σε σχέση µε το 

την αύξηση των κερδών µελλοντικά.  

- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου: διασφάλιση ότι η ανώτατη διοίκηση της 

επιχείρησης αποφασίζει για το τί θα δαπανηθεί για την αύξηση του µετοχικού 

της κεφαλαίου. Αποφυγή παρέκκλισης από τις αποφάσεις που έχει λάβει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιου σχέση µε αυτά που αναγράφονται στα επίσηµα 

έγγραφα. Αποφυγή υπέρογκων δαπανών για την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου (π.χ. νοµικά, ασφαλιστικά έξοδα). 
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4.2 Αναγνώριση σηµείων Ελέγχου 

Η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να αξιολογήσει εάν έχει εφαρµόσει τους 

ελέγχους που θα επιτύχουν τους στόχους που θα παρέχουν τη λογική 

διαβεβαίωση σχετικά µε την αξιοπιστία της υποβολής των οικονοµικών 

εκθέσεων. Η αξιολόγηση αρχίζει µε τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση 

των κινδύνων για την αξιοπιστία της υποβολής των οικονοµικών εκθέσεων 

(δηλαδή το πόσο ακριβής και αξιόπιστες είναι οι οικονοµικές καταστάσεις), 

συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών στους συγκεκριµένους κινδύνους. Η 

διοίκηση της εταιρείας έπειτα αξιολογεί εάν έχει θέσει σε λειτουργία ελέγχους 

που σχεδιάστηκαν για να εξετάσουν επαρκώς εκείνους τους κινδύνους. Η 

διοίκηση της εταιρείας συνήθως θα εξέταζε τα επίπεδα ελέγχου της 

επιχείρησης και την αξιολόγηση των κινδύνων για τον προσδιορισµό ποιοί 

έλεγχοι εξετάζουν επαρκώς τους κινδύνους. 

Η προσέγγιση αξιολόγησης που περιγράφεται στη συγκεκριµένη περίπτωση,  

επιτρέπει στη διοίκηση της εταιρίας να προσδιορίσει τους ελέγχους και να 

διατηρήσει τον ενισχυτικό χαρακτήρα του επιπέδου ελέγχου της µε τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε να προσαρµόζεται στους κινδύνους υποβολής οικονοµικών 

εκθέσεων της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, οι έλεγχοι που η διοίκηση 

προσδιορίζει και τα έγγραφα  που ελέγχονται είναι εκείνα που είναι 

σηµαντικά στην επίτευξη του στόχου της, δηλαδή την αξιοπιστία της 

υποβολής των οικονοµικών της εκθέσεων. Αυτοί οι έλεγχοι υπόκεινται έπειτα 

στις διαδικασίες για να αξιολογήσουν τα στοιχεία της λειτουργικής τους 

αποτελεσµατικότητας. 

 

4.3 Έλεγχος εφαρµογής και αποτελεσµατικότητας σηµείων ελέγχου 

Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα του σχεδίου των 

ελέγχων καθορίζοντας εάν οι έλεγχοι αυτοί ικανοποιούν τους στόχους 

ελέγχου της επιχείρησης και µπορούν να αποτρέψουν ή να ανιχνεύσουν τα 

λάθη ή την τυχόν απάτη που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε  λανθασµένες 

διατυπώσεις στις οικονοµικές δηλώσεις. 
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Σηµείωση: Μια µικρότερη, λιγότερο σύνθετη επιχείρηση µπορεί να επιτύχει 

τους στόχους ελέγχου της κατά τρόπο διαφορετικό από µια µεγαλύτερη, πιο 

σύνθετη οργάνωση. Παραδείγµατος χάριν, στη µικρότερη, λιγότερο σύνθετη 

επιχείρηση η οποία µπορεί να έχει λιγότερους υπαλλήλους στο λογιστικό της 

τµήµα, περιορίζεται η ευκαιρία να διαχωριστούν τα καθήκοντα και να οδηγεί 

την επιχείρηση στην εφαρµογή εναλλακτικών ελέγχων για να επιτύχει τους 

στόχους της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει εάν 

εκείνοι οι εναλλακτικοί έλεγχοι είναι αποτελεσµατικοί. 

Οι διαδικασίες που ο ελεγκτής εκτελεί για να εξετάσει την 

αποτελεσµατικότητα σχεδίου έλεγχου περιλαµβάνουν ένα µίγµα της έρευνας 

του κατάλληλου προσωπικού, παρατήρηση των διαδικασιών της επιχείρησης, 

και επιθεώρηση της σχετικής τεκµηρίωσης. Οι έλεγχοι που περιλαµβάνουν 

αυτές τις διαδικασίες είναι συνήθως επαρκείς για να αξιολογήσουν την 

αποτελεσµατικότητα του σχεδίου. 

Ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα ενός 

ελέγχου καθορίζοντας εάν ο έλεγχος λειτουργεί όπως σχεδιάζεται και εάν το 

πρόσωπο που εκτελεί τον έλεγχο κατέχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση και 

την ικανότητα για να εκτελέσει τον έλεγχο αποτελεσµατικά. 

Σηµείωση: Σε µερικές καταστάσεις, ιδιαίτερα στις µικρότερες επιχειρήσεις, 

µια επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει έναν τρίτο για να παρέχει βοήθεια 

στην υποβολή εκθέσεων  σε ορισµένες οικονοµικές  λειτουργίες. Κατά την 

αξιολόγηση της ικανότητας του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την 

υποβολή οικονοµικών εκθέσεων καθώς και των σχετικών ελέγχων, ο ελεγκτής 

µπορεί να λάβει υπόψη του τη συνδυασµένη ικανότητα του προσωπικού της 

επιχείρησης και άλλων συµβαλλόµενων µερών που βοηθούν µε σχετικές 

λειτουργίες στην υποβολή των οικονοµικών εκθέσεων. 

Για τον κάθε έλεγχο που επιλέγεται να εξεταστεί,  τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα να εξετάσει ο ελεγκτής προκειµένου να πειστεί ότι ο έλεγχος είναι 

αποτελεσµατικός, εξαρτώνται από τον κίνδυνο που συνδέεται µε το 

συγκεκριµένο πεδίο ελέγχου. 

Ο κίνδυνος που συνδέεται µε ένα πεδίο ελέγχου αποτελείται από τον κίνδυνο 

ότι ο έλεγχος ίσως να µην είναι αποτελεσµατικός και σε περίπτωση που δεν 
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θεωρηθεί αρκετά αποτελεσµατικός, τότε θα εξεταστεί η σηµαντικότητα του 

κινδύνου που µπορεί να προκαλέσει.. 

Σηµείωση: Παρόλο που ο ελεγκτής πρέπει να λάβει τα στοιχεία για την 

αποτελεσµατικότητα των πεδίων ελέγχου για κάθε σχετικό ισχυρισµό, ο 

ελεγκτής δεν είναι αρµόδιος στο να υποστηριχθεί η αποτελεσµατικότητα του 

κάθε µεµονωµένου ελέγχου. Απεναντίας, ο στόχος του ελεγκτή είναι να 

εκφράσει µια άποψη σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο της επιχείρησης και 

την υποβολή οικονοµικών της εκθέσεων συνολικά. Αυτό επιτρέπει στον 

ελεγκτή να ζητά διαφορετικά τα στοιχεία τεκµηρίωσης σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα των µεµονωµένων ελέγχων που επιλέγει να τεστάρει 

βάσει του κινδύνου που συνδέεται µε το µεµονωµένο πεδίο ελέγχου. 

 

4.4 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων ελέγχου 

Προκειµένου να καθοριστεί εάν µια ανεπάρκεια στο σύστηµα ελέγχου ή ο 

συνδυασµός ανεπαρκειών στα σηµεία ελέγχου, ότι είναι µια σηµαντική 

αδυναµία ή λάθος, η διοίκηση αξιολογεί τη σηµαντικότητα της κάθε 

ανεπάρκειας ελέγχου που έρχεται στην προσοχή της. Οι ανεπάρκειες ελέγχου 

που θεωρούνται σαν αδυναµία του επιπέδου ελέγχου της, πρέπει να 

γνωστοποιηθούν στην ετήσια διοικητική έκθεση, στην αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Οι ανεπάρκειες του ελέγχου 

που θεωρούνται σηµαντικές, αναφέρονται στην επιτροπή εσωτερικού ελέγχου 

της επιχείρησης καθώς και στον εξωτερικό ελεγκτή .  

Η διοίκηση µπορεί να µην αποκαλύψει ότι έχει αξιολογήσει ένα πεδίο ελέγχου 

εάν µια ή περισσότερες ανεπάρκειες στα σηµεία ελέγχου αποτελούν µια 

σηµαντική αδυναµία. Ως τµήµα της αξιολόγησης εσωτερικού ελέγχου, η 

διοίκηση εξετάζει εάν η κάθε ανεπάρκεια, µεµονωµένα ή συνδυασµένη, είναι 

µια σηµαντική αδυναµία κατά το τέλος του οικονοµικού έτους. Οι πολλαπλές 

ανεπάρκειες ελέγχου που έχουν επιπτώσεις στο ίδιο ποσό των οικονοµικών 

δηλώσεων, αυξάνουν την πιθανότητα της λανθασµένης διατύπωσης και 

µπορούν, σε συνδυασµό, να αποτελέσουν µια σηµαντική αδυναµία εάν 

υπάρχει µια λογική πιθανότητα όπου µια σηµαντική λανθασµένη διατύπωση 

των οικονοµικών δηλώσεων δεν θα αποτρεπόταν ή θα ανιχνευόταν κατά 

τρόπο έγκαιρο, ακόµα κι αν τέτοιες ανεπάρκειες µπορούν ξεχωριστά να είναι 
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λιγότερο σοβαρές. Εποµένως, η διοίκηση πρέπει να αξιολογήσει τις επιµέρους 

ανεπάρκειες ελέγχου που έχουν επιπτώσεις στο ίδιο ποσό των οικονοµικών 

δηλώσεων ή το στοιχείο του εσωτερικού ελέγχου, για να καθορίσει εάν 

οδηγούν συλλογικά σε µια σηµαντική αδυναµία. 

Η αξιολόγηση της δριµύτητας µιας ανεπάρκειας ελέγχου πρέπει να 

περιλαµβάνει και τους ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες. Η διοίκηση 

αξιολογεί τη δριµύτητα µιας ανεπάρκειας του εσωτερικού ελέγχου, µε την 

εξέταση εάν υπάρχει µια λογική δυνατότητα ότι ο εσωτερικός έλεγχος της 

επιχείρησης θα αποτύχει να αποτρέψει ή να ανιχνεύσει µια λανθασµένη 

διατύπωση των οικονοµικών δηλώσεων και το µέγεθος της πιθανής 

λανθασµένης διατύπωσης ως αποτέλεσµα της ανεπάρκειας ή των 

ανεπαρκειών. Η δριµύτητα µιας ανεπάρκειας δεν εξαρτάται από το εάν µια 

λανθασµένη διατύπωση πραγµατικά έχει εµφανιστεί αλλά µάλλον εάν υπάρχει 

µια λογική δυνατότητα ότι ο εσωτερικός έλεγχος της επιχείρησης θα αποτύχει 

να αποτρέψει ή να ανιχνεύσει µια λανθασµένη διατύπωση εγκαίρως.  

 
 
Προτάσεις 
 

Προκειµένου οι επιχειρήσεις να βρίσκονται µέσα σε ασφαλή πλαίσια και να 

αποφεύγουν τη «µη συµµόρφωση» µε τους κανονισµούς του κώδικα  

Sarbanes – Oxley, παρατίθενται οι ακόλουθες προτάσεις: 

 

1. ∆ιατήρηση µιας εµφανής και δραστήριας επιτροπής εσωτερικού ελέγχου 

που θα συνεργάζεται µε τους εξωτερικούς ελεγκτές 

2. Ανάπτυξη αποτελεσµατικών δικτύων επικοινωνίας και καταγραφής όλων 

των παραµέτρων/πληροφοριών µέσα στην επιχείρηση 

3.   Προσοχή στην λεπτοµέρεια 

4.  ∆ιατήρηση των αµοιβών των στελεχών σε λογικά πλαίσια µε 

αιτιολογηµένο τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο δίνονται 

5.   Καταγραφή κάθε παραπόνου ή καταγγελίας που γίνεται από τους 

υπαλλήλους 

6. Επένδυση σε χρήσιµα εργαλεία πληροφοριακών συστηµάτων – 

διευκολύνεται η καθηµερινή λειτουργία/συµµόρφωση και καταδεικνύει 

αφοσίωση/συστηµατικότητα για τους εσωτερικούς ελέγχους 
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7. ∆ιαχείριση του όγκου των δεδοµένων που συγκεντρώνονται (πρέπει να 

υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική αξιολόγησης και επεξεργασίας τους) 

8. Άµεση ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για τα σηµαντικά γεγονότα που 

εµφανίζονται (εξαγορές, λήξεις συµβολαίων, αναθεωρήσεις οικονοµικών 

αποτελεσµάτων) 

9. Προσοχή στην εκχώρηση συµφερόντων (η διεύθυνση πρέπει να προσέχει 

πότε εξουσιοδοτεί ή αφήνει άλλους να λαµβάνουν αποφάσεις για ορισµένα 

θέµατα) 
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