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1. Περίληψη

Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να προσεγγίσει την αξιολόγηση της
ποιότητας του ελέγχου χρησιμοποιώντας ένα δείγμα εισηγμένων στο
χρηματιστήριο, εταιρειών, ελληνικών αλλά και ξένων στις οποίες
παρατηρήθηκε τουλάχιστον ένα Βασικό Θέμα Ελέγχου (ΒΕΘ).
Μέχρι στιγμής, στη βιβλιογραφία, η προσέγγιση της ποιότητας του ελέγχου
γινόταν χρησιμοποιώντας μεταβλητές όπως το μέγεθος της ελεγκτικής
εταιρείας, η γνώμη του ελεγκτή, η απόδοση των κερδών στα επενδυμένα
κεφάλαια και ούτω καθεξής. Στην παρούσα έρευνα εισάγεται μια επιπλέον
μεταβλητή, αυτή των βασικών θεμάτων ελέγχου, τα λεγόμενα ΒΕΘ (KAMs).
Το ζητούμενο στη δική μας έρευνα είναι να εξετάσουμε σε τι βαθμό μπορεί να
επηρεάσει ο αριθμός των βασικών θεμάτων ελέγχου, που εντοπίστηκαν από
τον ελεγκτή, την ποιότητα του ελέγχου.
Για την ανάλυση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος εκτίμησης
ελαχίστων τετραγώνων. Τα ευρήματά μας έδειξαν ότι η μεταβλητή των ΒΕΘ,
δεν είναι στατιστικά σημαντική σε συνάρτηση με την ποιότητα του ελέγχου.
Μια εταιρεία με υψηλά επίπεδα διαφάνειας και καθαρές οικονομικές
καταστάσεις, δεν αφήνει περιθώρια σε έναν ελεγκτή να βρει ψεγάδια στη
συμμόρφωση της με τα Πρότυπα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση ο
ελεγκτής σημειώνει ελάχιστα ή μηδενικά θέματα ελέγχου, όχι από αδυναμία
εντοπισμού περισσότερων, αλλά επειδή δεν συντρέχει λόγος καταγραφής
μεγαλύτερου αριθμού.
Οι μεταβλητές ελέγχου που εξετάστηκαν παράλληλα με τα ΒΕΘ, αποκάλυψαν
ότι εκτός από την αποδοτικότητα κεφαλαίου, όλες οι άλλες μεταβλητές που
εξετάστηκαν έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με την ποιότητα του ελέγχου.
Η εργασία ολοκληρώνεται με παρουσίαση των αποτελεσμάτων και σχολιασμό,
ενώ παράλληλα δίνονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2. Εισαγωγή

Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Ο ελεγκτής
πρέπει να διακρίνεται για την επίδειξη αντικειμενικότητας, αμεροληψίας,
ανεξαρτησίας και ποιότητας του έργου του. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
αποτελούν τη βάση για την άντληση των επενδυτικών αποφάσεων, και επομένως
η ευθύνη της γνώμης του εξωτερικού ελεγκτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και
αποτελεί πρόκληση για το επάγγελμα.
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να διασαφηνίσει την έννοια της ποιότητας του
εξωτερικού ελέγχου, να εξετάσει τους παράγοντες που την επηρεάζουν, να
περιγράψει το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ποιότητα του εξωτερικού
ελέγχου, τους παράγοντες που ενδεχομένως να τον νοθεύσουν και τέλος, μέσα
από έρευνα να παρουσιάσει τη σχέση του με τα βασικά θέματα ελέγχου.Σε γενικές
γραμμές, το θέμα της ποιότητας του ελέγχου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
«αχανές» μολονότι από πολλούς μελετητές έχουν γίνει προσπάθειες να το
οριοθετήσουν και να δώσουν έναν ακριβή ορισμό.
Για την παρούσα ανάλυση αντλήθηκαν στοιχεία από τη βάση δεδομένων Audit
Analytics και την DATASTREAM. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη
χρησιμοποιήθηκε για συλλογή δεδομένων όπως τα Βασικά Θέματα Ελέγχου
(KAMs) , αμοιβές του ελέγχου (Audit Fees), ελεγκτική γνώμη και μέγεθος
ελεγκτικής εταιρείας (Big4 / Non-Big4). Παράλληλα, η δεύτερη χρησιμοποιήθηκε
για τα δεδομένα που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις (ROE, ROA,
Leverage, lnAssets).
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3. Εννοιολογικό πλαίσιο
3.1 Ορισμός ελέγχου1

Προκειμένου να συζητήσουμε την ποιότητα του ελέγχου, είναι απαραίτητο
πρώτα να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο έλεγχος. Ο έλεγχος είναι μια
επαγγελματική υπηρεσία που παρέχεται ως απάντηση στις οικονομικές και
ρυθμιστικές απαιτήσεις.
Είναι αρκετά τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν έναν έλεγχο.
Πρώτον, η ζήτηση για έλεγχο πηγάζει από τους οικονομικούς κινδύνους,
επομένως αυτό το κίνητρο, έχει ισχυρή επιρροή στη ζήτηση του.
Δεύτερον, ένας έλεγχος είναι μια συστηματική διαδικασία που χρησιμοποιείται
για την απόκτηση εύλογης διασφάλισης, άρα η διαδικασία του ελέγχου είναι
σημαντική.
Τρίτον, λόγω των διαφοροποιήσεων στα χαρακτηριστικά των πελατών, των
ομάδων ελέγχου και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων, κάθε έργο ελέγχου
είναι μοναδικό, επομένως η ιδιότυπη φύση των εργασιών έχει σημασία.
Τέλος, η επιτυχής εκτέλεση ενός ελέγχου απαιτεί επαγγελματίες ελεγκτές , με
ανεπτυγμένη ικανότητα κρίσης, επαρκείς γνώσεις και εξειδίκευση.

3.2 Ρόλος του ελεγκτή

Σύμφωνα με τη θεωρία της αντιπροσώπευσης, μια σχέση αντιπροσώπευσης θα
υπάρχει κανονικά όταν υπάρχει μια σύμβαση στην οποία ένα μέρος που
καλείται, ο αντιπρόσωπος, ενεργεί και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό ενός
άλλου μέρους που ονομάζεται εντολέας. Όποτε προκύπτει σύγκρουση
συμφερόντων μεταξύ του αντιπροσώπου και του εντολέα, ο αντιπρόσωπος
μπορεί να μην ενεργεί προς το συμφέρον του εντολέα. Επομένως, για να

1

W. R. Knechel, L. B. Shefchik, in The Routledge Companion to Auditing (Taylor and Francis, 2014),
pp. 130–147.

9

αποφευχθεί κάτι τέτοιο, συνήθως καλείται τρίτος να μεσολαβήσει. Αυτό το
τρίτο μέρος είναι ο εξωτερικός ελεγκτής (Barzegar και Salehi, 2008). 2
Προκειμένου να λειτουργεί σωστά ως φύλακας, ο ελεγκτής αναμένεται να
διαθέτει και να επιδεικνύει την απαιτούμενη δεξιότητα, επιμέλεια και φροντίδα
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, που μεταξύ πολλών είναι να εκφράσει
γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις των πελατών του, όπως
παρουσιάζονται από τη διοίκηση. Η γνώμη όπως εκφράζεται στην έκθεσή του
επηρεάζει τις αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Ο
τρόπος και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ελεγκτής για τη συλλογή αποδεικτικών
στοιχείων για τη γνώμη του, μπορεί επίσης να επηρεάσει πολύ την ποιότητα
της έκθεσής του, που ευρέως αναφέρεται ως ποιότητα ελέγχου.
Σύμφωνα με τα Γενικά Αποδεκτά Πρότυπα Ελέγχου, τα πρότυπα που θα πρέπει
να τηρεί κάθε ελεγκτής κατά την εκτέλεση της εργασίας του, χωρίζονται σε
τρεις ενότητες, αυτά που αφορούν τα χαρακτηριστικά και τη φύση των
ελεγκτών, τα πρότυπα επιτόπιας εργασίας που αφορούν τη διεξαγωγή του
ελέγχου και τα πρότυπα αναφοράς που αφορούν την αντιμετώπιση και τον
τρόπο κοινοποίησης των ευρημάτων και της γνώμης του ελεγκτή (AICPA
1996). Σύμφωνα με τους Woodland και Reynolds (2003), αυτά τα τρία μαζί
περιγράφουν τις ελάχιστες απαραίτητες απαιτήσεις για την ποιότητα του
ελέγχου. Επομένως, συνάγεται ότι η ικανότητα του ελεγκτή να εφαρμόζει αυτά
τα πρότυπα κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα επηρεάσει την ποιότητα
της ελεγκτικής γνώμης που διατυπώνει.3
Άλλος ένας παράγοντας που λαμβάνουμε από την μέχρι τώρα βιβλιογραφία,
είναι ο επαγγελματικός σκεπτικισμός, ο οποίος φαίνεται να συσχετίζεται σε
μεγάλο βαθμό με την ποιότητα του ελέγχου (Chen et al., 2009).4
Μπορεί απλά να οριστεί ως ένας τρόπος να μην αποδέχεται κανείς αυτούσια
και δίχως βούληση τα όσα ακούει από τον πελάτη και τα σχετικά έγγραφα του.
2

Barzegar B, Salehi M (2008). Re-emerging of Agency Problem: Evidences from Practicing Non-audit
Services by Independent Auditors. J. Audit Pract., 5(2): 55-66.
3
Woodland, A. M., & Kenneth Reynolds, J. (2003). Restatements and audit quality. Working paper,
Louisiana State University
4
Chen, Q., K. Kelly, and S. Salterio. 2009. Do Audit Actions Consistent With Increased Auditor
Skepticism Deter Potential Management Malfeasance? Working paper, Carleton University,
University of Waterloo, and Queen’s University
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Αντίθετα, χρησιμοποιώντας την επαγγελματική κρίση του, αξιολογεί και να
κατανοεί την κρυμμένη αλήθεια πίσω από κάθε ύποπτη συναλλαγή και
δραστηριότητα (Johnson, 2016). Για παράδειγμα, εάν ένας ελεγκτής διεξάγει
μια διαδικασία ελέγχου με εφαρμογή περισσότερων ελεγκτικών διαδικασιών
και δραστηριοτήτων για τον εντοπισμό ουσιωδών ανακρίβειων και
παραβιάσεις, αυτό θα δημιουργούσε επιπρόσθετα και αξιόπιστα στοιχεία
ελέγχου που θα αυξήσουν την ποιότητα του.
Ταυτόχρονα, εάν ο ίδιος ελεγκτής φαίνεται να είναι πρόθυμος να κατανοήσει
και να αποδεχτεί εύκολα την οπτική γωνία των πελατών και τα παρεχόμενα
ελεγκτικά τεκμήρια, δεν θα είναι χρήσιμο το έργο του στην ανίχνευση απάτης
και ουσιώδους ανακρίβειας καθώς η στάση του ελεγκτή δεν είναι αρκετά
επαγγελματική για να τα αποκαλύψει.
Η επαγγελματική πείρα είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει την
ποιότητα του ελέγχου (Mednick, 1990).5
Πριν από την ένταξή του σε μια ελεγκτική εταιρεία, ένας ελεγκτής απαιτείται
να περάσει διάφορες τεχνικές εξετάσεις και άλλες δοκιμές απαραίτητες για τη
δοκιμή και τη βελτίωση της τεχνικής επάρκειας και του επαγγελματικού
επιπέδου του. Για παράδειγμα, το CPA και άλλες σχετικές πιστοποιήσεις
αποτελούν παραδείγματα που τονίζουν τη σημασία των επαγγελματικών
γνώσεων και προσόντων.

Η επαγγελματική εμπειρία είναι ένα άλλο πολύτιμο στοιχείο που είναι
απαραίτητο για τη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου (Saha και Roy, 2017). 6
Μετά την απόκτηση προσόντων σχετικά με τον έλεγχο, απαιτείται από έναν
ελεγκτή να διενεργήσει διάφορους ελέγχους όπου εφαρμόζει όλα τα θεωρητικά
και εννοιολογικά του πλαίσια για την κατανόηση και την αξιολόγηση της
απόδοσης των εσωτερικών ελέγχων και άλλων συναλλαγών και
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κίνδυνο επίσης.

5

Mednick, R. (1990). Independence: Let’s get back to basics‖, Journal of Accountancy, 169(1): 86-93
Saha, S.S. and Roy, M.N. (2017). Quality control procedures for statutory financial audit: An
empirical study. Bingley: Emerald Publishing
6
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Ωστόσο, στην αρχή, σπάνια είναι δυνατό να εφαρμοστεί και να εντοπιστεί
ουσιώδες σφάλμα επειδή ο ελεγκτής απαιτεί την υποστήριξη της πείρας του
ώστε να βελτιώσει τις εκτιμήσεις και τις κρίσεις του που σχετίζονται με τον
έλεγχο. Επιπροσθέτως, το περιβάλλον εργασίας του πελάτη, η συμμόρφωσή
του με τους νόμους και τους κανονισμούς είναι μερικοί από τους πρόσθετους
παράγοντες που είναι εξαιρετικά σημαντικοί για να κατανοήσει σωστά ο νέος
ελεγκτής πριν πάει να εφαρμόσει τις δοκιμές και τις διαδικασίες ελέγχου
(Suyono, 2012).
Ως αποτέλεσμα, μετά από λίγα χρόνια, ο ελεγκτής βελτιώνει τις επιδόσεις του
στον έλεγχο καθώς η ελεγκτική εμπειρία έχει βελτιωθεί σημαντικά και
ενθαρρύνει τον ελεγκτή να κατανοήσει πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τις
λογιστικές και άλλες διοικητικές τους δραστηριότητες για να συμμορφωθούν
με τους εγχώριους και τους διεθνείς κανονισμούς. Αυτό το επίπεδο κατανόησης
είναι κρίσιμο, καθώς βελτιώνει την ποιότητα του ελέγχου και την
επαγγελματική απόδοση του ελεγκτή.
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4. Διαφορετικές προσεγγίσεις του ορισμού της ποιότητας ελέγχου

Σε μια διαδικτυακή συνέντευξη του, ο Roger Simnett, νυν προέδρος του
Συμβουλίου Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης της Αυστραλίας, ανέφερε το
εξής :
‘’Δεν υπάρχει πραγματικός ορισμός της ποιότητας του ελέγχου εκεί έξω, έτσι ο
καθένας έχει τη δική του αντίληψη για το τι είναι η ποιότητα του ελέγχου. Για
μένα σημαίνει ότι εάν σκεφτώ την ποιότητα του ελέγχου των οικονομικών
καταστάσεων, τότε η οικονομική κατάσταση αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την
οικονομική πραγματικότητα του οργανισμού και αυτό φυσικά εξαρτάται από
την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται εκεί και την
ποιότητα του συστήματος. Επομένως, η υψηλότερη ποιότητα του ελέγχου είναι
κάτι που θα προσφερθεί με την αύξηση της ποιότητας των οικονομικών
πληροφοριών που προέρχονται από τον οργανισμό. Με τον όρο «σύστημα»
αναφέρομαι στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου συν την ποιότητα της διοίκησης
και όλων των άλλων που προετοιμάζουν τις πληροφορίες.’’ 7
Από νωρίς, η ποιότητα του ελέγχου έχει οριστεί ως αποτέλεσμα που εξαρτάται
από την παρουσία ορισμένων ιδιοτήτων των ελεγκτών. Ο ευρέως
χρησιμοποιούμενος ορισμός από τον DeAngelo (1981) ορίζει την ποιότητα του
ελέγχου ως εξής ''Η αγορά αξιολόγησε από κοινού την πιθανότητα ότι ένας
δεδομένος ελεγκτής θα ανακαλύψει μια παραβίαση στο λογιστικό σύστημα
ενός πελάτη και θα αναφέρει την παράβαση.'' Αυτός ο ορισμός συχνά
ερμηνεύεται ως κατακερματισμός της ποιότητας του ελέγχου σε δύο
συνιστώσες.
Η πρώτη είναι η πιθανότητα ο ελεγκτής να ανακαλύψει υπάρχουσες
ανακρίβειες και η δεύτερη, ο ελεγκτής να ενεργεί κατάλληλα μετά την
ανακάλυψη τους.
Το πρώτο στοιχείο συνδέεται με την ικανότητα και το επίπεδο της
προσπάθειας ενός ελεγκτή, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με την
7

https://www.youtube.com/watch?v=qEqJEEWq0Sk&t=183s
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αντικειμενικότητα, τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και την ανεξαρτησία του.
Αυτά τα δύο στοιχεία υποδηλώνουν επίσης ότι οι διαφορετικές πτυχές του
ελέγχου μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική ποιότητα του. Η ανακάλυψη
μιας ανακρίβειας απαιτεί την αποτελεσματική χρήση των κατάλληλων πόρων
στη διαδικασία του ελέγχου (δηλ. εισροές και διαδικασία), ενώ η αναφορά μιας
ανακρίβειας απαιτεί από τον ελεγκτή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, δεδομένου
του τρέχοντος πλαισίου, στο τέλος του ελέγχου (δηλαδή, αποτελέσματα και
πλαίσιο).
Από αυτόν τον ορισμό προκύπτουν τα ακόλουθα προβλήματα. Πρώτον, δεν
είναι συμβατός με το μοντέλο κινδύνου ελέγχου, το οποίο χρησιμοποιείται για
την καθοδήγηση του ελέγχου και αντανακλά τις αντιλήψεις του ελεγκτή και
δεύτερον η αντίληψη των συμμετεχόντων στην αγορά μπορεί να είναι
εσφαλμένη. Πέρα από αυτούς τους περιορισμούς, ο ορισμός της ποιότητας του
ελέγχου του DeAngelo (1981) προσδιορίζει δύο σημαντικά στοιχεία της
ποιότητας του.8
Επομένως, σύμφωνα με τον ορισμό του DeAngelo (1981), η ποιότητα του
ελέγχου είναι συνάρτηση της ικανότητας του ελεγκτή να ανίχνευση ουσιώδης
ανακρίβειες (τεχνικές δυνατότητες) και την αναφορά των σφαλμάτων
(ανεξαρτησία ελεγκτή).
Ο Palmrose (1988) ορίζει την ποιότητα του ελέγχου ως προς το επίπεδο της
διασφάλισης. Δεδομένου ότι ο σκοπός ενός ελέγχου είναι να παρέχει
διασφάλιση για τις οικονομικές καταστάσεις, η ποιότητα του ελέγχου είναι η
πιθανότητα οι οικονομικές καταστάσεις να μην περιέχουν ουσιώδεις
ανακρίβειες. Στην πραγματικότητα, αυτός ο ορισμός χρησιμοποιεί τα
αποτελέσματα του ελέγχου, δηλαδή την αξιοπιστία των ελεγχόμενων
οικονομικών καταστάσεων, για να αντικατοπτρίσει την ποιότητα του ελέγχου.
Ο ορισμός του Palmrose παρουσιάζει την πραγματική ποιότητα του ελέγχου.
Εφόσον η πραγματική ποιότητα του ελέγχου είναι μη παρατηρήσιμη πριν και
κατά τη διάρκεια της διενέργειας του, απαιτείται έγκυρη μεταβλητή κατά τη
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της πραγματικής ποιότητας του ελέγχου και

8

DeAngelo, L. (1981). Auditor size and audit quality, Journal of Accounting and Economics, 183-199
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άλλων παραγόντων. Με βάση τις οδηγίες που αναφέρονται στα ΔΠΕ, η
συμμόρφωση με το πρότυπο εκλαμβάνεται ως υψηλή ποιότητα ελέγχου.9

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της ποιότητας του ελέγχου στη βιβλιογραφία που
αναφέρονται στις ευθύνες του ελεγκτή όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου ή
τον στόχο του ελέγχου. Για παράδειγμα, το Κυβερνητικό Γραφείο Λογοδοσίας
(GAO 2003) ορίζει την ποιότητα του ελέγχου σύμφωνα με τα Γενικά Αποδεκτά
Ελεγκτικά Πρότυπα (GAAS) για την παροχή εύλογης διασφάλισης. Δηλαδή ότι
οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις
παρουσιάζονται σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP)
και δεν παρουσιάζουν ουσιώδη ανακρίβεια είτε λόγω σφαλμάτων είτε λόγω
απάτης.
Οι ουσιώδεις αποκλίσεις από τα πρότυπα θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν
κακή ποιότητα ελέγχου. Αυτή η άποψη είναι συνεπής και με τη βιβλιογραφία
κάποιων επαγγελματιών, άλλοι εστιάζουν στον εντοπισμό σφαλμάτων και στο
αποτέλεσμα των οικονομικών καταστάσεων, προτείνοντας ότι ένας ελεγκτής
υψηλής ποιότητας θα εντοπίσει σφάλματα στα αναφερόμενα κέρδη και θα
ενισχύσει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, άλλοι
υποδεικνύουν ότι η ποιότητα του ελέγχου συνδέεται άμεσα με τον όγκο του
ελεγκτικού έργου. Ακόμη και με αυτές τις διαφορετικές απόψεις, ένας κοινός
σύνδεσμος είναι η ιδέα ότι η ποιότητα του ελέγχου υπάρχει σε μια συνέχεια
όπου πάντα τα «περισσότερα» θεωρείται ότι είναι καλύτερα από τα
«λιγότερα».
Oρισμένοι ερευνητές επικεντρώνονται στον ορισμό ''κακή ποιότητα ελέγχου''
με τον εντοπισμό δυσμενών αποτελεσμάτων από έναν έλεγχο (π.χ. Peecher και
Piercey 2008). Ο καθορισμός της ποιότητας του ελέγχου ως προς την αποτυχία

9
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είναι ελκυστικός επειδή είναι εύκολο να λειτουργήσει ο ορισμός. Παρόλα
αυτά, υπάρχουν σχετικά λίγες περιπτώσεις ανιχνεύσιμων αποτυχιών ελέγχου.10

Έναν ευρύτερο ορισμό της ποιότητας ελέγχου δίδεται από τους Myers et al.
(2003), σύμφωνα με τους οποίους η ποιότητα του ελέγχου δεν αντλείται μόνο
από την τήρηση ή μη των γενικά αποδεκτών κανόνων λογιστικής αλλά
στηρίζεται στην προσωπικότητα, στον σκεπτικισμό και την αμεροληψία του
ελεγκτή. Υψηλή ποιότητα ελεγκτικού έργου σημαίνει ότι ο ελεγκτής μπορεί να
θέτει περιορισμούς στις ακραίες επιδιώξεις της διοίκησης σχετικά με την
χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης.11
Οι Titman και Truman (1986) προσδιορίζουν την ποιότητα από τη πλευρά της
χρηματοπιστωτικής αγοράς. Σύμφωνα με το δικό τους ορισμό, η ποιότητα του
εξωτερικού ελέγχου ορίζεται ως το επίπεδο της ακρίβειας που ο ελεγκτής θέλει
να μεταφέρει στους επενδυτές μέσα από τις δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν την αγοραία αξία της
επιχείρησης με μεγαλύτερη ακρίβεια.12
Τέλος κατά τον Wallace (1980) η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου θα
μπορούσε να οριστεί ως το μέτρο της ικανότητας του ελεγκτή να μειώσει το
θόρυβο και τη μεροληψία και να βελτιώσει την καθαρότητα των λογιστικών
δεδομένων που παρατίθενται και δημοσιεύονται. 13
Συνοπτικά, δεν υπάρχει επί του παρόντος ενοποιημένος ορισμός της ποιότητας
του ελέγχου. Ως αποτέλεσμα, η ανάπτυξη ενός πλαισίου μπορεί να είναι η
10

Peecher, M.E. and Piercey, M.D. (2008) Judging Audit Quality in Light of Adverse Outcomes:
Evidence of Outcome Bias and Reverse Outcome Bias. Contemporary Accounting Research, 25, 243274.
11
Myers et al. (2003), “Exploring the term of the Auditor- Client relationship and the quality of
earnings: A case for mandatory auditor rotation?”, Accounting Review, vol.78, No. 3, pp.779-799.
12
Titman, S., and Trueman, B., (1986), “Information quality and the valuation of new issues”, Journal
of Accounting and Economics, 8, pp. 159-172.
13
Watkins Α et al.,, (2004), “Αudit quality: a synthesis of theory and empirical evidence”, Journal of
Accounting Literature, Vol.23, pp.153-194.
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καλύτερη εναλλακτική λύση για τη μέτρηση της συνολικής ποιότητας του
ελέγχου.
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5. Βασικά θέματα ελέγχου
5.1 Ιστορική Αναδρομή
Ως αποτέλεσμα όλων των ερευνών για τα ΔΠΕ (Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου), του
εγγράφου διαβούλευσης, των σχολίων και των συναντήσεων, στη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου (Ιούνιος, 2012), εγκρίθηκε έγγραφο
διαβούλευσης με τίτλο «Πρόσκληση για Σχόλια: Βελτίωση της Έκθεσης
Ελεγκτή (ITC)», που απεικονίζει με σαφήνεια τις προτεινόμενες βελτιώσεις της
μελλοντικής έκθεσης ελέγχου.
Εκείνη τη στιγμή, η IAASB κατέληξε σε γενική συμφωνία για μια σειρά από
βελτιώσεις, όπου οι πιο σημαντικές είναι η προσθήκη του λεγόμενου "σχόλιο
ελεγκτή", η παράγραφος που θα απαιτείται για τις οντότητες δημοσίου
συμφέροντος, καθώς και το "συμπέρασμα ελεγκτή", που σχετίζεται με τη
χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.14
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της
συμπερίληψης του "σχολίου ελεγκτή", σχετίζεται με την αναγκαιότητα της
διατήρησης των παραγράφων «Έμφαση του θέματος» και «Άλλα Θέματα»
στην έκθεση ελέγχου. Το IAASB σκόπευε να αντικαταστήσει αυτά τα δύο
στοιχεία με το «Σχόλιο Ελεγκτή» , που θα παρείχε διαφάνεια στις πληροφορίες
για θέματα που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις και τον ίδιο τον
έλεγχο.
Οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με αυτό το θέμα ήταν ιδιαίτερα
χρήσιμες.15
Σε λιγότερο από τέσσερις μήνες (21 Ιουνίου – 08 Οκτωβρίου), 165
ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν τις απαντήσεις τους επί του θέματος, οι οποίες
συμπεριλάμβαναν και υποστηρικτικών και μη σχετικά με την προσθήκη του
"σχολίου ελεγκτή" στην έκθεση. Το αποτέλεσμα έδειξε πως η πλειοψηφία
υποστήριξε την ιδέα της προσθήκης αυτής της νέας παραγράφου και το IAASB

14

Segal, M.: ISA 701: Key Audit Matters - An exploration of the rationale and possible unintended
consequences in a South African, Journal of Economic and Financial Sciences, 10(2) 2017, pp. 376-391
15
IAASB (2012) Invitation to Comment: Improving the Auditor’s Report (ITC)
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αποφάσισε να την υλοποιήσει.16 (IAASB, Ατζέντα Συνεδριάσεων, 6Α,
Δεκέμβριος 2012, σελ.11).
Στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου 2013, μεταξύ άλλων θεμάτων, το IAASB
υποστήριξε την αλλαγή του όρου "Σχόλιο Ελεγκτή" (Auditor Commentary
(AC)) σε "Βασικά Θέματα Ελέγχου" (ΒΕΘ) (Key Audit Matters (ΚΑΜs)).
Τα προσχέδια της έκθεσης ήταν ανοιχτά για σχολιασμό, από τους
ενδιαφερόμενους, από τις 25 Ιουλίου 2013 έως τις 22 Νοεμβρίου 2013. Οι
Cordos & Fülöpa (2015) διεξήγαγαν μια ανάλυση των ληφθέντων σχολίων
σχετικά με την έννοια των ΒΕΘ.17
Μετά τη συζήτηση των σχολίων σχετικά με τα προσχέδια έκθεσης, το Μάρτιο
του 2014, η συμφωνία επιτυγχάνεται στη συνεδρίασή τον Ιούνιο του ίδιου
έτους. Τον Σεπτέμβριο του 2014 εγκρίθηκαν τα νέα και αναθεωρημένα
πρότυπα αναφοράς νόμιμων ελεγκτών, τα οποία κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο
του 2015 και τέθηκε σε ισχύ για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων για
περιόδους που λήγουν από την 15η Δεκεμβρίου 2016 και έπειτα.
Εν κατακλείδι, τα βασικά θέματα ελέγχου (ΒΕΘ) αναπτύχθηκαν από τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο Διασφάλισης (IAASB) με
σκοπό να ανταποκριθούν στην πρόκληση των ενδιαφερομένων για βελτίωση
της διαφάνειας και της σαφήνειας των εκθέσεων ελέγχου.18
5.2 Φύση ΒΕΘ
Το ISA 701 περιλαμβάνει ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων που βοηθάει τους
ελεγκτές να αποφασίσουν ποια θέματα μπορούν να θεωρηθούν ως ΒΕΘ.
Ειδικότερα, θα πρέπει να εξετάζουν τα θέματα που απαιτούν «σημαντική
προσοχή ελεγκτή», δηλαδή τους τομείς όπου ενδέχεται να υπάρχει υψηλότερος
κίνδυνος ουσιώδους ανακρίβειας και εκείνους στους οποίους εμπλέκεται
σημαντικά η κρίση της διοίκησης ή των ελεγκτών.

16

IAASB (2012) Meeting Agenda, 6A, December 2012
Cordos, George-Silviu; Fülöpa, Melinda-Timea.Accounting and Management Information Systems;
Bucharest Vol. 14, Iss. 1, (Mar 2015): 135
18
Professional insight report 13 March 2018 Key audit matters: unlocking the secrets of the audit,
ACCA author Andrew Gambier
17

19

Η φύση ενός ΒΕΘ θα ποικίλλει επίσης ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο
δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η αναγνώριση εσόδων είναι πιθανό να είναι ένα
ΒΕΘ για εταιρείες λογισμικού και τηλεπικοινωνιών, για παράδειγμα, επειδή
έχουν πολύπλοκες πολιτικές αναγνώρισης εσόδων. Οι εταιρείες εξόρυξης, από
την άλλη, μπορεί να έχουν δικαιώματα άδειας εξόρυξης ενός συγκεκριμένου
εδάφους, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο για αυτές να καθορίσουν την αξία
αυτής της άδειας, καθώς θα εξαρτηθεί από τις ταμειακές ροές που θα
δημιουργήσει το ορυχείο στο μέλλον. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος είναι πιθανό να
επικεντρωθεί στενά στις απομειώσεις αδειών.
Ένας τομέας που πιθανότατα θα αποτελέσει ΒΕΘ για τις περισσότερες
εταιρείες, σε όποιον κλάδο και αν δραστηριοποιούνται, είναι η φορολογία.
Είναι επίσης ένας τομέας όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός δικαστικών διαφορών,
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ φορολογικών αρχών και εταιρειών,
επομένως συχνά απαιτεί σημαντική προσοχή από τον ελεγκτή.19
5.3 Παραδείγματα ΒΕΘ
Τα πιο συνηθισμένα βασικά θέματα ελέγχου τα οποία εντοπίζουν και
ασχολούνται οι ελεγκτές παρατίθενται ονομαστικά παρακάτω.
Λογαριασμοί/δάνεια εισπρακτέα, πρόβλεψη για πιστωτικές απώλειες,
απόσυρση περιουσιακών στοιχείων και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις,
δωροδοκία και διαφθορά, μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς,
αναβαλλόμενες και κεφαλαιοποιημένες δαπάνες, διορθώσεις σφαλμάτων,
αλλαγές πολιτικής καθώς και υιοθέτηση έκτακτων στοιχείων και μέτρων εκτός
GAAP, συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, αβέβαιες φορολογικές θέσεις,
εκπτώσεις πωλητή/προμηθευτών, υποχρεώσεις εγγύησης.
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6. Κώδικας Δεοντολογίας και ηθικής

6.1 Εισαγωγή
Τα δημοσιευθέντα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα δεν περιλαμβάνουν κανόνες
επαγγελµατικής δεοντολογίας των ελεγκτών λογιστών. Μέχρι τη διαμόρφωση
και υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου Κώδικα ∆εοντολογίας, συνεχίζουν να
ισχύουν οι κανόνες ∆εοντολογίας που προδιαγράφονται από τον Κανονισµό
Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας των µελών του Σ.Ο.Ε.Λ.
(Φ.Ε.Κ. 364 Β’/7-5-1997) κατά την έκταση που το περιεχόμενο του
Κανονισµού αυτού δεν είναι αντίθετο µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κανονισµού Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας ο
Ορκωτός Ελεγκτής και κάθε άλλο µέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. οφείλει:
i. Να συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια έναντι των ελεγχόµενων, των
συναδέλφων µελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και των µελών των θεσµοθετηµένων
οργάνων του Σ.Ο.Ε.Λ. και να διαβιώνει ως τίµιος και συνετός οικογενειάρχης.
ii. Να µην αναλαµβάνει την οποιαδήποτε ανατιθέµενη σ’ αυτόν εργασία, αν
δεν είναι βέβαιος ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες
που προβλέπονται από τον νόµο, και τον Κανονισµό, τις αποφάσεις και οδηγίες
του Εποπτικού Συµβουλίου, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες του
ελεγκτικού φορέα του οποίου είναι µέλος.
iii. Να παρέχει τις επαγγελµατικές υπηρεσίες του και να προβαίνει στις
επιβαλλόµενες γνωστοποιήσεις, µε τρόπο αντικειµενικό, ακολουθώντας
πάντοτε τα εγκεκριµένα από Εποπτικό συµβούλιο πρότυπα και οδηγίες.
iv. Να τηρεί επιµελώς όλους τους κανόνες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία
του έναντι των ελεγχόµενων.
v. Να µη χρησιµοποιεί την ιδιότητα του Ορκωτού Ελεγκτή για την
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων του ιδίου ή προκείµενου σ’ αυτόν
προσώπου.
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vi. Να µην αρνείται, να µην αναβάλλει ή εγκαταλείπει χωρίς δικαιολογηµένο
λόγο οποιαδήποτε ανατεθείσα σ’ αυτόν εργασία.
vii. Να µην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε
ελεγχόµενους και τρίτους, καθώς και στα θεσµικά ή εντεταλµένα όργανα του
Σ.Ο.Ε.Λ.
viii. Να µη δυσφηµεί, απειλεί, προσβάλλει ή εκβιάζει ελεγχόµενους,
συναδέλφους, ελεγκτικούς φορείς ή όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ.
ix. Να µην ανταγωνίζεται µε τρόπο αθέµιτο άλλα µέρη του Σ.Ο.Ε.Λ. ή
ελεγκτικούς φορείς και να µην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση
εργασιών µε διαφανή µέσα.
x. Να προστατεύει το κύρος του θεσµού του Σ.Ο.Ε.Λ. και των οργάνων του,
καθώς και των αποφάσεων και οδηγιών του Εποπτικού Συµβουλίου και να µην
συγκαλύπτει οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισμού που περιήλθε
εις γνώσει του. 20
6.2 Εννοιολογική Ανάλυση των Κανόνων Συμπεριφοράς
1. Ακεραιότητα : Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την
εμπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης τους.
2. Αντικειμενικότητα : Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο
επίπεδο επαγγελματικής αντικειμενικότητας κατά τη συγκέντρωση,
αξιολόγηση και κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη
διαδικασία που εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε μια
ισορροπημένη εκτίμηση όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν
επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα δικά τους συμφέροντα, ή τα συμφέροντα
άλλων, κατά το σχηματισμό των κρίσεων.
3. Εμπιστευτικότητα : Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την
κυριότητα της πληροφόρησης που λαμβάνουν και δεν κοινοποιούν
πληροφορίες χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν υπάρχει νομική ή
επαγγελματική υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο.
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4. Επάρκεια : Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις εμπειρίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου.
6.3 Κανόνες συμπεριφοράς21
1. Ακεραιότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές θα εκτελούν την εργασία τους με εντιμότητα, επιμέλεια
και υπευθυνότητα, θα τηρούν τους νόμους και θα προβαίνουν στις
κοινοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία και το επάγγελμα. Δεν θα
εμπλέκονται συνειδητά, ως μέρη, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα,
ούτε θα εμπλέκονται σε πράξεις ατιμωτικές για το επάγγελμα του εσωτερικού
ελεγκτή ή για τον οργανισμό. Θα σέβονται και θα συμβάλλουν στους νόμιμους
και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού.
2. Αντικειμενικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή
θα συνάπτουν σχέσεις που ενδέχεται να βλάψουν ή να θεωρείται ότι βλάπτουν
την αμερόληπτη εκτίμησή τους. Συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες ή οι
σχέσεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα του
οργανισμού.
Δεν θα αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει
την επαγγελματική τους εκτίμηση, κοινοποιούν όλες τις σημαντικές
πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται και ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν
δεν κοινοποιηθούν, την έκθεση των υπό έλεγχο δραστηριοτήτων.
3. Εμπιστευτικότητα
Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι συνετοί στη χρήση και προστασία των
πληροφοριών που αποκτούν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους,
δεν χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά τρόπο αντίθετο
με τη νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς
σκοπούς του οργανισμού.
4. Επάρκεια
21
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Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες για τις
οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. Παρέχουν
υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου και βελτιώνουν συνεχώς
την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.
6.4 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας22
Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής εκτός από τις εξειδικευµένες γνώσεις του πάνω
στα αντικείµενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής και του ∆ικαίου πρέπει να
συµµορφώνεται προς τον Κώδικα Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας. Το ∆ιεθνές
Ελεγκτικό Πρότυπο 200 και το αντίστοιχο Ελληνικό Πρότυπο 2200 ορίζουν ότι
ο ελεγκτής πρέπει να προσαρµόζεται στις εξής αρχές :
i. Ανεξαρτησία έκφρασης γνώµης
ii. Ακεραιότητα, ήθος, οξεία και ταχεία αντίληψη,
iii. Αντικειµενική κρίση, παρατηρητικότητα,
iv. Μεθοδικότητα και επιµέλεια στην εργασία, επιµονή και υποµονή,
v. Ευγένεια, διακριτικότητα και επαγγελµατική συµπεριφορά
vi. Εχεμύθεια και σεβασµό των εμπιστευτικών πληροφοριών που γίνονται
γνωστές κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
vii. Τεχνικά πρότυπα
(Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 1990).

6.5 Δεοντολογικά Διλήμματα & Παραβιάσεις των Αρχών και των Κανόνων του
Κώδικα Δεοντολογίας
Δεοντολογικά διλήμματα μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ελεγκτής όταν για μια
απόφαση, δύο ή περισσότερες λύσεις είναι δυνατές και νόμιμες είτε υπάρχει
δυνατότητα επιλογής διαφορετικού τρόπου δράσης, όπου ανάλογα με την
απόφαση που θα ληφθεί, θα υπάρξουν διαφορετικές συνέπειες. Μια άλλη
22
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περίπτωση είναι όταν έχει αμφιβολίες σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο
διαχείρισης μιας κατάστασης, άρα υπάρχει σύγκρουση με τις δικές του ηθικές
αξίες ή έχει αμφιβολίες ή δυσκολίες σχετικά με την ερμηνεία του κανόνα ή της
αρχής που ισχύει για κάθε περίπτωση.23
Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου νοθεύεται όταν συντρέχουν δύο από τα
παρακάτω γεγονότα. Πρώτον, όταν εμφανίζονται περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης του ελεγκτή προς τους γενικούς κανόνες λογιστικής. Η τάση
αυτή αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «αποτυχία εφαρμογής των γενικά
αποδεκτών αρχών της λογιστικής». Το δεύτερο γεγονός συνδέεται με την
αδυναμία του ελεγκτή να δημοσιεύσει μία κατάλληλη έκθεση ελέγχου ανάλογα
με τις εκάστοτε συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για «αποτυχία
δημοσιευμένης έκθεσης ελέγχου». Και στις δύο περιπτώσεις, οι ελεγχόμενες
οικονομικές καταστάσεις είναι πιθανότατα αντικείμενα εξαπάτησης των
χρηστών.24

7. Νόμος Sarbanes Oxley25
Το Κογκρέσο ψήφισε τον νόμο Sarbanes-Oxley του 2002 για να καλύψει τις
αδυναμίες των λογιστικών κανονισμών. Μέρος των αλλαγών που προέκυψαν
ρητά, απαγόρευσε σε μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί τον εξωτερικό της
ελεγκτή για εσωτερικό έλεγχο. Ο νόμος υπογράμμισε τη σημασία του
συμψηφισμού των λογαριασμών ως μορφή προληπτικού ελέγχου και
προστασίας από την απάτη.
Η απαγόρευση των εξωτερικών ελεγκτών αναγκάζει τις εταιρείες να
αντικαταστήσουν τις διαβουλεύσεις ελεγκτών με άλλους εσωτερικούς
ελέγχους. Από το 2002, η επικέντρωση στη συμφωνία συμφερόντων είναι το
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D.pdf
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κύριο εργαλείο για τον εντοπισμό και τον καθορισμό των λογιστικών
σφαλμάτων πριν από την υποβολή αιτήσεων SEC.
Ο εσωτερικός έλεγχος των εταιρειών που διαπραγματεύονται στο κοινό
αναφέρεται στα άρθρα 404 και 409 του νόμου Sarbanes - Oxley. Οι κανονισμοί
αυτοί τονίζουν τη σημασία του ισολογισμού και, ειδικότερα, την ποιότητα των
πληροφοριών που εγγράφονται στον ισολογισμό.
Ο νόμος που θέσπισε το Συμβούλιο Εποπτείας Λογιστικών Υπηρεσιών της
Δημόσιας Εταιρείας για την εγγραφή δημόσιων λογιστικών εταιρειών που
ελέγχουν εισηγμένες εταιρείες. Αυτό το συμβούλιο έχει την εξουσία να
επιβάλλει κανόνες σχετικά με τις τεχνικές ελέγχου, την εταιρική δεοντολογία
και τον ποιοτικό έλεγχο.
Οι εν λόγω κανονισμοί δεν επηρεάζουν μόνο την οικονομική λογιστική, η
λειτουργική διαχείριση ρυθμίζει μέχρι και τον τρόπο αποθήκευσης και
παρακολούθησης του αποθέματος. Ο νόμος απαγορεύει την «υλική αδυναμία»
του εσωτερικού ελέγχου, έναν ευρύ και αόριστο όρο. Οποιαδήποτε πιθανή
υλική αδυναμία πρέπει να δημοσιοποιείται μαζί με τους χρηματοοικονομικούς
λογαριασμούς.
Η αδυναμία των υλικών εντοπίζεται σε τρεις βασικούς τομείς: τον διαχωρισμό
των καθηκόντων, τα θέματα τεχνολογίας και το συμψηφισμό λογαριασμών. Ο
νόμος Sarbanes-Oxley υπογραμμίζει ότι ο συμψηφισμός των λογαριασμών
πρέπει να περιλαμβάνει συχνό αριθμό απογραφών και ανασκοπήσεις μεθόδων
αποτίμησης αποθεμάτων. Οι ρυθμιστικές αρχές αναμένουν επίσης από τις
εταιρείες να διατηρούν τεχνολογία ικανή να υποστηρίξει μια διαδικασία
ταχέως συμψηφισμού.
Σε μια συνέντευξη του στην Καθημερινή, ο Paul Sarbanes, αναφέρει μεταξύ
άλλων πως η ανάγκη για δημιουργία του νόμου Sarbanes-Oxley, προέκυψε με
αφορμή την κρίση του σκανδάλου Enron.
Με το σκάνδαλο Enron, αλλά και στη συνέχεια πολλές άλλες περιπτώσεις,
αποδείχτηκε ότι εταιρείες ακολουθούσαν πρακτικές εξαπάτησης για να
διογκώνουν τα αποτελέσματά τους στις λογιστικές καταστάσεις. Η Enron ήταν
η μεγαλύτερη χρεωκοπία στην αμερικανική ιστορία, αλλά μόλις έξι μήνες
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αργότερα η υπόθεση WorldCom την έκανε να φαίνεται μικρή.
Στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας, της οποίας ήταν πρόεδρος, εξετάστηκε
τι πήγε στραβά και πώς μπορούν να διορθώσουν την κατάσταση. Διαπίστωσαν
λοιπόν, ότι συχνά εταιρείες δημοσίευαν αποτελέσματα και ισολογισμούς, που
ήταν εντελώς ανακριβείς και μέχρι τότε δεν υπήρχε δημόσια αρχή αρμόδια να
εποπτεύει τους ορκωτούς ελεγκτές.
Το πρόβλημα ήταν ότι οι ορκωτοί ελεγκτές αναλάμβαναν για τους ίδιους
πελάτες και εργασίες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, που ήταν περισσότερο
προσοδοφόρες. Για να πάρουν αυτές τις δουλειές ήταν χαλαροί στους
λογιστικούς ελέγχους.
Πιο συγκεκριμένα, δεν υπήρχε υποχρέωση ανακοίνωσης των συναλλαγών στις
μετοχές που έκαναν οι μάνατζερ των εταιρειών. Έτσι, ο διευθύνων σύμβουλος
της Enron, μπορούσε να λέει στους εργαζόμενους ότι η μετοχή της εταιρείας
ήταν εξαιρετική συνιστώντας να την αγοράσουν και ταυτόχρονα ο ίδιος να την
πουλάει. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι χρηματιστηριακοί αναλυτές έγραφαν
εκθέσεις που συνιστούσαν την αγορά μιας μετοχής, ενώ την ίδια ώρα
αντάλλασσαν ηλεκτρονικά μηνύματα με τα οποία την χαρακτήριζαν σκουπίδι.
Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) δεν είχε επαρκή χρηματοδότηση.
Οι μεγαλύτερες αλλαγές που έφερε η νομοθεσία Sarbanes-Oxley, όπως τις
συνοψίζει ο ίδιος ο Sarbanes, ήταν οι παρακάτω.
Κατ’ αρχήν δημιουργήθηκε η Αρχή Λογιστικής Εποπτείας Εισηγμένων
Εταιρειών (PCAOB), που ελέγχει τους ορκωτούς ελεγκτές, και παράλληλα
αυξήθηκε η χρηματοδότηση της SEC.
Επιπλέον, απαγορεύτηκε η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους
ορκωτούς ελεγκτές ενώ η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας γίνεται πλέον από
την Επιτροπή Ελέγχου της κάθε εισηγμένης εταιρείας, που απαρτίζεται από
ανεξάρτητα μέλη, και όχι από τη διοίκηση της εταιρείας.
Συνεπώς, η διοίκηση δεν μπορεί πλέον να απολύσει την ελεγκτική εταιρεία που
δεν είναι της αρεσκείας της. Περιόρισε τη δυνατότητα να γίνονται συναλλαγές
που δεν αποτυπώνονται στον ισολογισμό της εταιρείας, ώστε να είναι οι
λογιστικές καταστάσεις όσο το δυνατόν ακριβέστερες, και, οι διοικήσεις των
εταιρειών υπογράφουν πλέον για την ακρίβεια των λογιστικών καταστάσεων
27

και είναι προσωπικά υπεύθυνοι γι’ αυτό. Δεν δικαιούνται πλέον να
επικαλεστούν άγνοια της κατάστασης. Με την τωρινή νομοθεσία τα στελέχη
είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό εντός 48 ωρών για τις
χρηματιστηριακές συναλλαγές που κάνουν επί μετοχών της εταιρείας τους.
Είναι λιγότερο πιθανόν πλέον ότι θα υπάρχουν καταχρηστικές συμπεριφορές.
Φυσικά κανείς δε μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν καθόλου, αλλά
τουλάχιστον θα αποκαλυφθούν πιο έγκαιρα και θα τιμωρηθούν αυστηρότερα οι
υπεύθυνοι. Βεβαίως, οι αυστηρές ποινές λειτουργούν αποτρεπτικά, αλλά , η
ουσία είναι να προληφθεί η ζημιά.26

7.1 Δοκιμές Sarbanes
Οι εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο πραγματοποιούν
δοκιμές για να ελέγξουν την ετοιμότητά τους για έναν έλεγχο Sarbanes-Oxley.
Αυτό αναφέρεται μερικές φορές στους λογιστικούς κύκλους ως "δοκιμή
Sarbanes". Ένα αποτελεσματικό τεστ Sarbanes περιλαμβάνει την εναρμόνιση
των εγγράφων προέλευσης και την παροχή τεκμηρίωσης για όλες τις εισροές
και τις εκροές, τους οφειλόμενους και τις απαιτήσεις ή άλλα στοιχεία του
βιβλίου. Αυτό είναι πιο δύσκολο και πιο απαραίτητο για επιχειρήσεις με
σύνθετα, αλληλένδετα λογιστικά βιβλία και επιχειρήσεις.

26

https://www.kathimerini.gr/world/291641/to-skandalo-epson-kai-i-nomothesia-sarbanes/
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8. Πιθανοί παράγοντες νόθευσης του εξωτερικού ελέγχου
8.1 Εισαγωγή
Σημαντικό κομμάτι της έρευνας των μελετητών, αποτελούν οι παράγοντες οι
οποίοι πιθανολογούνται ότι παραβιάζουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή και
ελαττώνουν την ποιότητα του ελέγχου.
Ο όρος ανεξαρτησία, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, αναφέρεται στην
αντικειμενικότητα και την διενέργεια του με ακεραιότητα κατά την εκτέλεση
των ελεγκτικών καθηκόντων του. Σύμφωνα με τα παραπάνω εγγυάται η
εκτέλεση αντικειμενικού ελέγχου, ώστε να είναι αξιόπιστο το έργο των
εξωτερικών ελεγκτών και τα συμπεράσματα του ελέγχου να είναι ευρέως
αξιοποιήσιμα από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.
Η ανεξαρτησία του ελεγκτή απειλείται μέσω κάθε πράξης που πηγάζει από το
προσωπικό συμφέρον και το αποτέλεσμα αυτής είναι η απόκρυψη,
διαστρέβλωση και παράλειψη των συμπερασμάτων μιας έρευνας.
Καταλήγοντας, νόθευση θεωρείται η περίπτωση στην οποία ο ελεγκτής
καθορίζει την αμοιβή του ελέγχου ως συνάρτηση της ωραιοποίησης των
οικονομικών καταστάσεων.
8.2 Θητεία των ελεγκτών και η συχνότητα εναλλαγής τους
8.2.1 Εισαγωγή
Η υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτών, αναφέρθηκε πρώτη φορά, ύστερα από τον
ισχυρισμό της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, αναφέροντας πως όταν η
θητεία ενός ελεγκτή είναι πολυετής επηρεάζεται η κρίση και η
αντικειμενικότητα του.
8.2.2 Ανάλυση
Οι Davis et. al(2003), αναφέρουν πως η πολυετής θητεία επιδρά στην
αξιοπιστία και αντικειμενικότητα του ελέγχου, καθώς οι ελεγκτές
υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και δεν εντάσσουν στην έρευνα τα νέα στοιχεία
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ή τυχόν αλλαγές που προκύπτουν και αποκρύπτουν ενέργειες που πιθανώς
είναι αμφισβητούμενες.27
Ο Flint(1988) είχε την ίδια οπτική και μάλιστα ανέφερε ότι η μακροπρόθεσμη
θητεία ενός ελεγκτή πιθανότατα δημιουργεί συναισθηματικές σχέσεις μεταξύ
ελεγκτή και ελεγχόμενου, με τελική απόρροια να απουσιάζει η
αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία αυτού.28
Οι ανταγωνιστές της εναλλαγής, υποστηρίζουν την άποψη τους αναφερόμενοι
στο οικονομικό κόστος που προκύπτει από μια βραχυχρόνια θητεία. Σύμφωνα
με τους Myers et al 2003) το κόστος έναρξης είναι υψηλό και ένας νέος
ελεγκτής διαθέτει μικρό εύρος γνώσεων και εμπειρίας. 29
Ενα επιπλέον κόστος για την εταιρεία είναι η θυσία κάποιων πόρων για την
αρωγή του ελεγκτή. Οι Johnson et all (2002), μέσω έρευνας έδειξαν πως τα
πρώτα χρόνια που επέρχεται η αλλαγή του ελεγκτή η ποιότητα ελέγχου είναι
μικρότερη.30
Σύμφωνα με τον Davis 2000, μπορούν να προκύψουν άμεσα και έμμεσα κόστη
όταν γίνεται παροχή χαμηλής ποιότητας ελεγκτικής υπηρεσίας.31 Πιο
αναλυτικά το άμεσο κόστος συσχετίζεται με τον κίνδυνο δικαστικών αγωγών
και το έμμεσο με τη δυσφήμιση της εταιρείας.
8.2.3 Συμπέρασμα
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως το ζήτημα σχετικά με τα έτη
θητείας του ελεγκτή και την πραγματικά χρήσιμη συχνότητα εναλλαγής τους,
βρίσκεται ακόμα υπο διερεύνηση και οι σχετικές μελέτες δεν έχουν καταλήξει
πιο είναι εν τέλει η ορθή διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

27

Davis, R.L., et al., (2003), “Auditor tenure, auditor independence and Earnings
Management”, Working paper, Boston College, Boston, M.A.
28
Naser, et. al., (2006), “Auditor-client relationship: the case of auditor tenure and auditor
switching in Malaysia”, Managerial Auditing Journal, Vol.21, No.7, pp. 724-737.
29
Myers J, et al. (2003), “Exploring the term of the Auditor- Client relationship and the quality of
earnings: A case for mandatory auditor rotation?”, Accounting Review, vol.78, No. 3, pp. 779-799.
30
Johnson V, et al. (2002), “Audit firm tenure and the quality of financial report”,
Contemporary Accounting Research, (Winter) pp. 637-660
31
Davis, R.L., et al., (2000), “Auditor tenure, auditor independence and Earnings Management”,
September, pp. 1-42.
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8.3 Διοικητικά συμβούλια και επιτροπές ελέγχου
8.3.1 Εισαγωγή
Βάση των τελευταίως ερευνών, έχει συσχετισθεί η ποιότητα του ελέγχου με τα
διοικητικά συμβούλια, τις επιτροπές ελέγχου και τη σύνθεση τους. Τα
συμπεράσματα που προέκυψαν είναι πως η ποιότητα ελέγχου είναι υψηλότερη
όταν είναι ανεξάρτητες συνολικά ή μερικώς οι επιτροπές ελέγχου και τα
διοικητικά συμβούλια.
8.3.2 Ανάλυση
Η επιτροπή Blue Ribbon(1999) συνδέει τον όρο ‘ανεξάρτητες επιτροπές , με
τη συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων, των οποίων το εισόδημα προέρχεται
μόνο από τη συμμετοχή τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της
επιτροπής ελέγχου και από καμία άλλη σύνδεση με την εταιρεία. Οι εξωτερικοί
σύμβουλοι διαθέτουν μικρό ποσοστό μετοχών και δεν υπάρχει καμία
ενδεχόμενη, συγγενική σχέση μεταξύ αυτών και των υπολοίπων εργαζομένων (
Braiotta 2006).32
Με τον νόμο Sarbanes-Oxley (2002) ο ορισμό της ανεξαρτησίας διευρύνθηκε.
Ένα μέλος θεωρείται ανεξάρτητο εάν δεν αμοίβεται για συμβουλευτικές ή
άλλες υπηρεσίες και αν δεν είναι μέλος συνδεδεμένης ή θυγατρικής εταιρείας.
Η έρευνα των Carcello & Neal (2000),δείχνει πως όταν υπάρχουν ανεξάρτητα
διοικητικά συμβούλια, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να δημοσιεύσει
ένας ελεγκτής διαφοροποιημένη γνώμη αβεβαιότητας. 33
Τέλος, η παραποίηση των κερδών από τα διοικητικά στελέχη είναι μικρότερη
όταν τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών είναι ανεξάρτητα και ισχυρά και
αυτό αποδείχθηκε με έρευνα του Klein (2002).34

32

Braiotta L.Jr. and Zhou J., (2006), “An exploratory study of the effects of the SarbanesOxley Act, the SEC and United States stock exchange(s) rules on audit committee
alignment”, Auditing Journal, 21, 2, pp. 166-190
33
Carcello, J., Neal, T., (2000), “Audit committee composition and auditor reporting”, The Accounting
Review, (October), pp. 95-117.
34
Klein A., (2002), “Audit committee, board of director characteristics, and earnings management”,
Journal of Accounting and Economics, (August), pp. 375-400.
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8.3.3 Συμπέρασμα
Σαν συμπέρασμα στο σημείο αυτό, μπορούσε να διατυπώσου ότι η
ανεξαρτησία των μελών των διοικητικών συμβουλίων και επομένως η
αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση, συνδέεται άμεσα με την ποιότητα
του ελέγχου και την ανεξαρτησία των ελεγκτών, οι οποίοι εμφανίζουν
αυξημένη ικανότητα να εντοπίζουν λογιστικά και διαχειριστικά προβλήματα
ενώ ταυτόχρονα να ελέγχουν την στάση των στελεχών της διοίκηση ως προς τη
νόθευση των δημοσιευθέντων κερδών.
8.4 Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε πελάτες ελεγκτών
8.4.1 Εισαγωγή
Η αυξανόμενη εμφάνιση εταιρειών παροχής υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια,
προήλθε από την αυξανόμενη ζήτηση από τις επιχειρήσεις για εξειδικευμένες
συμβουλές που θα τις βοηθήσουν να επιτύχουν επιχειρηματικό πλεονέκτημα σε
μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.
Πολλές από αυτές τις συμβουλές ζητούνται από ελεγκτικά γραφεία, πρώτον
επειδή οι ελεγκτές είναι εκπαιδευμένοι να κατανοούν τη δυναμική μιας
επιχείρησης από εξωτερική προοπτική και επίσης επειδή η ανεξάρτητη άποψη
μπορεί συχνά να ρίξει φως σε προβλήματα που μπορεί να φαίνονται
δυσεπίλυτα μέσα από έναν οργανισμό.
Οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται από ελεγκτές στους πελάτες τους
εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες.
Πρώτον, υπηρεσίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία ή τη σύμβαση και
πρέπει να τις αναλάβουν οι ελεγκτές της επιχείρησης.
Δεύτερον, υπηρεσίες που είναι πιο αποτελεσματικό για τους ελεγκτές να
παρέχουν λόγω της υπάρχουσας γνώσης τους για την επιχείρηση ή επειδή οι
απαιτούμενες πληροφορίες είναι υποπροϊόν της διαδικασίας ελέγχου. Αυτές
περιλαμβάνουν υπηρεσίες, που οι ελεγκτές δεν υποχρεούνται από το νόμο να
αναλάβουν, αλλά όπου οι πληροφορίες προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τα
ελεγμένα οικονομικά αρχεία.
Και τρίτον, υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέχονται από διάφορες
εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, το γεγονός ότι η εταιρεία είναι ο ελεγκτής
είναι τυχαίο και γενικά θα επιλέγεται μόνο επειδή, για παράδειγμα, είχε
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κερδίσει μια διαδικασία διαγωνισμού. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι
η συμβουλευτική διαχείριση, οι φορολογικές συμβουλές και οι συμβουλευτικές
υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.
Όταν μια εταιρεία αποτυγχάνει, η ποιότητα του ελέγχου τίθεται συχνά υπό
αμφισβήτηση. Συνήθως, κατηγορείται ότι οι ελεγκτές επέτρεψαν ακατάλληλες
λογιστικές μεταχειρίσεις επειδή έχει τεθεί σε κίνδυνο η ανεξαρτησία τους, είτε
επειδή έχουν ‘πλησιάσει’ πολύ την εταιρεία που ελέγχουν (η απειλή της
«εξοικείωσης») είτε, πιο άμεσα, επειδή η αντικειμενικότητά τους
αμφισβητείται λόγω της εξάρτησης από το εισόδημα από μία μόνο πηγή. Όσοι
έχουν αυτήν την άποψη πιστεύουν ότι η μόνη λύση είναι να απαγορευθεί στους
ελεγκτές να παρέχουν οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες εκτός του ελέγχου, στους
πελάτες ελέγχου τους.35
8.4.2 Ανάλυση
Το ερώτημα εάν ένας ελεγκτής μπορεί να παρέχει διοικητικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτη στον οποίο παρέχει και ελεγκτικές
υπηρεσίες, έχει συζητηθεί εκτενώς.
Από τη μία, η μελέτη του προσωπικού της επιτροπής Metcalf (1976, σελ. 5052) 36&37 πρότεινε ότι η παροχή και των δύο υπηρεσιών μπορεί να
δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων,
ιδιαίτερα όταν μια εταιρεία προσλαμβάνει στελέχη ενός πελάτη της και έχει
υποχρέωση να διασφαλίσει την επιτυχία της ή όταν εγκαθιστά πληροφορίες
διαχείρισης συστημάτων και στη συνέχεια ελέγχει την αξιοπιστία και την
ακρίβειά της δικής της δουλειάς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενεργεί και ως ελεγκτής και ως σύμβουλος και
ενδέχεται να έχει κίνητρο να μην αναφέρει ελλείψεις συμβουλευτικής που
παρατήρησε κατά τον έλεγχο, αποφεύγοντας έτσι τη διάβρωση της
συμβουλευτικής δυναμικής της εταιρείας. Γενικά, κάθε κατάσταση που
35

https://www.icaew.com/technical/ethics/auditor-independence/provision-of-non-audit-servicesto-audit-clients
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SUBCOMMITTEE ON REPORTS, ACCOUNTING AND MANAGEMENT OF THE COMMISSION ON
GOVERNMENT OPERATIONS, U.S. SENATE (METCALF COMMITTEE). The Accounting
Establishment: A Staff Study. Washington, D.C., 1977
37
Οι συστάσεις της έκθεσης Metcalf
Τροποποίηση της νομοθεσίας περί χρεογράφων για να αποκατασταθεί το δικαίωμα των ατόμων να
μηνύσουν λογιστικά γραφεία για αμέλεια. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει
λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να ελέγξει τους ελεγκτές.
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αυξάνει την πιθανότητα ένας ελεγκτής να μην αναφέρει με ειλικρίνεια τα
αποτελέσματα της ελεγκτικής του έρευνας μπορεί να θεωρηθεί ως απειλή για
την ανεξαρτησία.
Μια αντίθετη άποψη για πιθανές απειλές της αληθινής αναφοράς από ελεγκτές
που ασχολούνταν με τις διοικητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελήφθη
από την Επιτροπή Cohen (1978, σελ. 97), η οποία ανέφερε ότι απέτυχε να βρει
κάποια σημαντική σχέση μεταξύ της παροχής διοικητικών υπηρεσιών και των
ελέγχων.38
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή τόνισε (1978, σελ. 95) ότι μπορεί να υπάρχουν
αποτελεσματικότητες που συνδέονται με την κοινή παροχή των δύο
υπηρεσιών.
Για παράδειγμα, όταν οι διοικητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να
παρασχεθούν από τον ελεγκτή μιας εταιρείας, τότε το κόστος αναζήτησης ενός
αξιόπιστος συμβούλου και άλλα έξοδα συναλλαγής, αναμένεται να μειώνονται.
Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να υπάρχει και μια εξωτερικής φύσεως
γνώση, που σχετίζεται με την παραγωγή
και τις δραστηριότητες της εταιρείας, τον κλάδο της κ.λπ., που βοηθούν με τη
σειρά τους το ελεγκτικό μέρος της υπόθεσης.
Επομένως σύμφωνα με τη επιτροπή Metcalf (1976) και Cohen (1978), αυτές οι
δύο απόψεις υποδηλώνουν ότι το ζήτημα μπορεί να περιοριστεί σε ένα απλό
κόστους/ αντιστάθμιση οφέλους. Δηλαδή ορισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
διαχείρισης ενδέχεται να απειλήσουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή, αλλά,
γενικά, η κοινή παραγωγή διοικητικών υπηρεσιών και ελεγκτικής είναι
πιθανόν, ορισμένες φορές, να είναι πιο αποτελεσματική.
8.4.3 Πώς οι υφιστάμενες ρυθμίσεις παρέχουν διασφαλίσεις έναντι της
παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία. 39
Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών
της Αγγλίας και Ουαλίας, απαγορεύει στους ελεγκτές να παρέχουν μη
ελεγκτικές υπηρεσίες σε πελάτες ελεγκτών, εάν αυτό αποτελεί απειλή για την
38

COMMISSION ON AUDITORS' RESPONSIBILITIES (COHEN COMMISSION). Report, Conclusions, and
Recommendations. New York: Commission on Auditors' Responsibilities, 1978.
39
https://www.icaew.com/technical/ethics/auditor-independence/provision-of-non-audit-servicesto-audit-clients
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ανεξαρτησία και δεν υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
η εταιρεία πρέπει είτε να παραιτηθεί από τη θέση του ελεγκτή είτε να αρνηθεί
την παροχή των μη ελεγκτικών υπηρεσιών. Ο κώδικας περιλαμβάνει
παραδείγματα συγκεκριμένων δραστηριοτήτων όπου δεν υπάρχουν αποδεκτές
διασφαλίσεις - για παράδειγμα η προώθηση των μετοχών πελατών ελεγκτών οι οποίες, ουσιαστικά απαγορεύονται.
Βάση των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η ελεγκτική
επιτροπή, ως εκπρόσωπος των μετόχων, υποχρεούται να επιβλέπει τη σχέση με
τους ελεγκτές και να ελέγχει τη φύση και την έκταση των μη ελεγκτικών
υπηρεσιών. Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν διακυβεύεται η
ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα του ελεγκτή.
Αυτό το σημαντικό καθήκον υποστηρίζεται από τα Ελεγκτικά Πρότυπα του
Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία ορίζουν αυστηρώς ότι, για τις εισηγμένες
εταιρείες, οι εταίροι ανάθεσης ελέγχου στην εταιρεία που είναι υπεύθυνοι για
τον έλεγχο της πρέπει να γνωστοποιούν εγγράφως στην επιτροπή ελέγχου όλες
τις σχέσεις μεταξύ του ελεγκτικού γραφείου και του πελάτη που μπορεί εύλογα
να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία της εταιρείας και την
αντικειμενικότητα του εταίρου και του προσωπικού της ανάθεσης ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της διατήρησης της
ανεξαρτησίας σε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουν τεθεί σε λειτουργία και
επιβεβαιώνουν ότι, κατά την επαγγελματική τους κρίση, η εταιρεία είναι
ανεξάρτητη και ότι η αντικειμενικότητα του εταίρου και του προσωπικού
ελέγχου δεν επηρεάζεται.
Ο κώδικας δεοντολογίας διευκρινίζει ότι ένας έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται
αποδεκτός εάν ο πελάτης παρέχει, για οποιαδήποτε εργασία, ένα
αδικαιολόγητα μεγάλο ποσοστό του ακαθάριστου εισοδήματος μιας
επιχείρησης. Στην πράξη, συνήθως, οι ελεγκτές των εισηγμένων εταιρειών
βρίσκονται αρκετά εντός αυτού του ορίου.
Οι ίδιοι οι μέτοχοι είναι σε θέση να αξιολογήσουν την έκταση των μη
ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους ελεγκτές. Οι νόμοι περί
εταιρειών (Companies Act), απαιτούσαν για κάποιο έτος να γνωστοποιηθεί το
συνολικό ποσό των μη ελεγκτικών αμοιβών που καταβάλλονται στους
ελεγκτές. Το επικείμενο νομοσχέδιο για τις εταιρείες (Companies Bill),
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προτείνει πράγματι να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες, κάτι που
ζητήθηκε και καλωσορίστηκε από το Ινστιτούτο.
Σε πιο θεμελιώδες επίπεδο, η εξέταση προηγούμενων περιπτώσεων αποτυχίας
ελέγχου που οδήγησαν στην επιβολή κανονιστικών ή πειθαρχικών κυρώσεων
από το ICAEW, το Joint Diciplinary Scheme ή το FRC έδειξε ότι η παροχή μη
ελεγκτικών υπηρεσιών δεν ήταν άμεση αιτία της αποτυχίας του ελέγχου, ούτε
προέκυψε από αδικαιολόγητη εξάρτηση από μη ελεγκτικές αμοιβές. Το
"πρόβλημα" όπως αναφέρθηκε δεν υποστηρίζεται από στοιχεία και φαίνεται να
βασίζεται σε υποκειμενικές εντυπώσεις δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν
και όχι σε γεγονότα.
8.4.4 Συμπέρασμα
Οι επισκοπήσεις της ανεξαρτησίας των ελεγκτών από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Λογιστών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2001 περιλάμβαναν μια, εις βάθος,
εξέταση της πιθανής απειλής για την αντικειμενικότητα που προκύπτει από την
παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε πελάτες. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
μια ισορροπημένη προσέγγιση παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται στο
Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο καταλληλότερος τρόπος για να επιτευχθεί η
διασφάλιση έναντι της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που θέτουν σε
κίνδυνο την ανεξαρτησία.

8.5 Προηγούμενη θητεία ελεγκτή ως μάνατζερ στις επιχειρήσεις
8.5.1 Εισαγωγή
Κάθε φορά που οι ελεγκτές είχαν εκτίσει θητεία, παλαιότερα, ως ανώτερα στελέχη
των εταιριών που εξέταζαν, οι μελετητές εντόπιζαν περιπτώσεις εμφάνισης
ανεπαρκούς ποιότητας. Ο περιορισμός που έχει τεθεί από τον νόμο SarbanesOxley, σχετικά με την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ελεγκτή που εργαζόταν
τα προηγούμενα έτη στη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρίας, αποτελεί ενδεικτικό
της βαρύτητας του θέματος. Το ερώτημα που διερευνήθηκε, είναι αν η σχέση που
υπάρχει μεταξύ των ελεγκτών και των πρώην εργοδοτών τους επηρεάζει την
αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των ελεγκτών και άρα την ποιότητα του
εξωτερικού ελέγχου.
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8.5.2 Ανάλυση
Η δέσμευση του ελεγκτή με την ελεγχόμενη εταιρεία διακρίνεται σε τρείς τύπους
(Lennox, 2004).
Ο πρώτος τύπος αναφέρεται στην προηγούμενη επαγγελματική καριέρα του
ελεγκτή ως μάνατζερ της ελεγχόμενης εταιρίας. Η δεύτερη περίπτωση δέσμευσης
εμφανίζεται όταν ο μάνατζερ της ελεγχόμενης εταιρίας πείθει να οριστεί ως
ελέγκτρια εταιρία εκείνη στην οποία εργαζόταν παλαιότερα. Τέλος ο τρίτος τύπος
δέσμευσης εμφανίζεται εντελώς τυχαία, εξαιτίας της μεγάλης κινητικότητας ως
προς την εργασία που εμφανίζουν οι εργαζόμενοι.40
Επίσης οι Menon και Williams (2004) διαπίστωσαν ότι οι ελεγχόμενες εταιρίες
που απασχολούν ελεγκτές-πρώην στελέχη τους εμφανίζουν μεγαλύτερα μη
κανονικά κέρδη από ότι οι υπόλοιπες εταιρίες. Επομένως φαίνεται ότι στις
περιπτώσεις αυτές οι ελεγκτές είναι πιο επιεικής στην κατάδειξη προβλημάτων
και στη δημοσίευση σχολίων στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών-πρώην
εργοδοτών τους.41.
Άλλωστε προς αυτήν την κατεύθυνση πορεύθηκε και η πράξη Sarbanes-Oxley
(2002) κατά την οποία εκτέθηκαν τα ασυμβίβαστα των ελεγκτών.
8.5.3 Συμπέρασμα
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η συχνότητα των εταιριών που δεχόταν
«καθαρή γνώμη» από τον ελεγκτή εμφανίζεται μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που
υπάρχει προηγούμενη επαγγελματική σχέση, γεγονός που υποστηρίζει την
εξασθένιση της ποιότητας του ελέγχου
Εντούτοις, η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων απορρέει ως ένα βαθμό από την
εκτελούμενη εργασία, την έκταση των οποίων χρειάζεται να θέσει και να
περιορίσει ο εξωτερικός ελεγκτής στηριζόμενος στην προσωπική του ηθική.
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Lennox C. (2005), “Audit quality and executive officers affiliations with CPA firms”, Journal of
Accounting and Economics, vol.5, issue 2, pp. 201-231
41
Menon K. and Williams D. (2004), “Former Audit Partners and Abnormal Accruals”, The Accounting
Review vol. 79 No.4 pp. 1095-1180.
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8.6 Ίδιο συμφέρον
Πρόκειται για τον κίνδυνο λόγω προσωπικού, οικονομικού ή άλλου
συμφέροντος ο ελεγκτής να μην εφαρμόσει τη δέουσα επαγγελματική κρίση
και συμπεριφορά.
8.7 Αυτοανασκόπηση
Όταν ο ελεγκτής κληθεί να αξιολογήσει αποτελέσματα και κρίσεις που έγιναν
προγενέστερα από τον ίδιο ή συνάδελφο του στην ελεγκτική εταιρεία στην
οποία ανήκει, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην λάβει σωστές αποφάσεις και να μην
είναι αντικειμενικός στην κρίση του.
8.9 Εκφοβισμός
O κίνδυνος ο Ορκωτός Ελεγκτής να δέχεται πιέσεις και ως θύμα εκφοβισμού
να μην μπορέσει να λειτουργήσει αντικειμενικά και απρόσκοπτα στην άσκηση
των καθηκόντων του.

38

9. Εμπειρικές Μελέτες
9.1 Έκφραση γνώμης
Η γνώμη του ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις είναι ένα
σημαντικό θέμα που πρέπει να συμβουλεύονται η διοίκηση της οντότητας και
οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, όταν λαμβάνουν επενδυτικές ή
στρατηγικές αποφάσεις.
Η γνώμη που εκφράζει ένας ελεγκτής μετά την ανάλυση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων διευκολύνει την εμπιστοσύνη σε αυτές τις εκθέσεις
και για τα δύο μέρη, και για το συμβούλιο ελέγχου και για τους χρήστες των
αποτελεσμάτων της οντότητας. Η αναφορά ελέγχου είναι μια σύνθετη
δραστηριότητα και η γνώμη που εκφράζεται από τον ελεγκτή έχει σημαντική
συμβολή στις αποφάσεις των επενδυτών, επειδή είναι συνετοί σε οικονομικέςλογιστικές απάτες, επομένως η απαίτησή τους για αναθεωρημένη έκθεση
ελέγχου και ποιοτικό έλεγχο είναι δικαιολογημένη.42
Οι μέχρι τώρα έρευνες από τη βιβλιογραφία δείχνουν πως η έκφραση γνώμης
του ελεγκτή, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ελέγχου και είναι στενά
συνδεδεμένη με αυτήν.

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
Σε μια έκθεση χωρίς επιφύλαξη, οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησής παρουσιάζουν δίκαια τις
υποθέσεις της σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές και η γνώμη ενσωματώνει τις
παραδοχές ότι η επιχείρησή παρατήρησε συμμόρφωση με τις γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές και τις νομοθετικές απαιτήσεις. Γνωστή και ως καθαρή
αναφορά, μια τέτοια αναφορά υποδηλώνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στις
λογιστικές πολιτικές, την εφαρμογή και τα αποτελέσματά τους,
προσδιορίζονται και δημοσιοποιούνται επαρκώς.
42
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Αυτή η γνώμη δεν δείχνει ότι η επιχείρησή είναι σε καλή οικονομική
κατάσταση, αλλά δηλώνει ότι η οικονομική έκθεση είναι διαφανής και
εμπεριστατωμένη και δεν υποκρύπτει σημαντικά γεγονότα.
Γνώμη με επιφύλαξη
Μια έκθεση, όπου ο ελεγκτής εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη, είναι αυτή στην
οποία συμπεραίνει ότι τα περισσότερα θέματα έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς,
εκτός από μερικά ζητήματα. Η έκθεση ελεγκτή, χαρακτηρίζεται έτσι, όταν
υπάρχει περιορισμός του πεδίου εφαρμογής στο έργο του ελεγκτή είτε όταν
υπάρχει διαφωνία με τη διοίκηση σχετικά με την εφαρμογή, την αποδοχή ή την
επάρκεια των λογιστικών πολιτικών. Για τους ελεγκτές ένα ζήτημα πρέπει να
είναι ουσιώδες ή οικονομικά άξιο εξέτασης για να πληροί τις προϋποθέσεις για
να εκφράσουν γνώμη με επιφύλαξη σε μια έκθεση.
Εάν τα ζητήματα είναι σημαντικά, ο ελεγκτής εκδίδει δήλωση αποποίησης
ευθύνης ή αρνητική γνώμη. Μια ειδική έκθεση ελέγχου δεν σημαίνει ότι η
επιχείρησή υποφέρει και ούτε ότι η οικονομική κατάσταση δεν είναι διαφανής,
όμως αντικατοπτρίζει την αδυναμία του ελεγκτή να δώσει μια καθαρή έκθεση.
9.2 Αμοιβή Ελέγχου
Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η αμοιβή ελέγχου είναι το ποσό
που καταβάλλεται για ετήσιους ελέγχους και αναθεωρήσεις οικονομικών
καταστάσεων. Διαφέρει από τα τέλη που καταβάλλονται για την παροχή μη
ελεγκτικών υπηρεσιών. Είναι η αμοιβή που καταβάλλει μια εταιρεία στον
εξωτερικό ελεγκτή της ως αντάλλαγμα για τη διενέργεια ελέγχου.
Η έρευνα του Yuniarti (2011), μας δείχνει πως η αμοιβή ελέγχου είναι ένας
σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα του. Ο ίδιος υποστηρίζει
πως υψηλότερες αμοιβές υποδηλώνουν καλύτερη ποιότητα ελέγχου και η
βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου μπορεί να αποδοθεί στις αμοιβές που
αποκτήθηκαν σε ένα έτος και στο εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος που
προέκυψε κατά την εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου.43

43

Yuniarti, R. (2011) Audit Firm Size, Audit Fee and Audit Quality. Journal of Global Management, 2,
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9.3 Ανεξαρτησία Διοικητικού Συμβουλίου
Η βιβλιογραφία έχει επίσης συνδέσει την ποιότητα του ελέγχου με τα
διοικητικά συμβούλια, το συμβούλιο των επιτροπών ελέγχου. Έρευνες έχουν
δείξει πως όταν τα συμβούλια επιτροπών είναι ανεξάρτητα από τη διοίκηση, η
ποιότητα του ελέγχου αναμένεται να είναι υψηλή. Επιπλέον, είναι γενικά
αποδεκτό ότι η αποτελεσματικότητα των επιτροπών ελέγχου εξαρτάται από το
επίπεδο ανεξαρτησίας τους. Δηλαδή, η πλειοψηφία των μελών του, αν όχι όλα,
θα πρέπει να δρουν ανεξάρτητα.

9.4 Μέγεθος ελεγκτικής εταιρείας
Αρκετοί ερευνητές μετρούν την ποιότητα του ελέγχου χρησιμοποιώντας το
μέγεθος των ελεγκτικών, με δεδομένο ότι η απώλεια φήμης, το οικονομικό
μίσθωμα και η αύξηση του δικαστικού κόστους μεταξύ άλλων θα κάνουν τους
ελεγκτές να προσπαθούν διαρκώς να διασφαλίσουν ότι ο έλεγχος που
παράγουν θα είναι ποιοτικός.
Οι υπάρχουσες βιβλιογραφίες στον τομέα της ποιότητας του ελέγχου
χρησιμοποιούν και ορισμένους άλλους παράγοντες εκτός από αυτήν την
μεταβλητή ως καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας του ελέγχου.

Όσον αφορά το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας και της ποιότητας του
ελέγχου, η DeAngelo (1981) αναφέρει πως η ποιότητα του ελέγχου δεν είναι
ανεξάρτητη από το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας, ακόμη και όταν οι
ελεγκτές κατέχουν αρχικά τις ίδιες τεχνολογικές ικανότητες. Η θεωρία της
DeAngelo ισχυρίζεται ότι οι μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες διαθέτουν
μεγαλύτερο ποσοστό φήμης σε σύγκριση με μικρότερες, λόγω των συνολικών
εσόδων από τον έλεγχο που προέρχονται από τους ελέγχους. Αυτό το
δεδουλευμένο εισόδημα λειτουργεί ως ένα κεφάλαιο που εξασφαλίζει την
παροχή αποτελεσματικότερου και υψηλότερης ποιότητας ελέγχου.
Από τη θεωρία, μπορεί να συναχθεί ότι η ποιότητα του ελέγχου είναι
συνάρτηση του μεγέθους της ελεγκτικής εταιρείας, το οποίο με τη σειρά του
ορίζεται από τον αριθμό των πελατών, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου
αυξάνεται ως αποτέλεσμα της φήμης. Ο επικαλούμενος λόγος για αυτό, όπως
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υποστήριξε η ίδια, είναι ότι η αμοιβή που αναμένεται να λάβουν οι ελεγκτές,
είναι αποτέλεσμα του πλεονεκτήματος για τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες να
παρέχουν ασφάλεια στους πελάτες τους και επειδή αυτές οι εταιρείες έχουν
περισσότερα να ‘χάσουν’, θα συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτικό έλεγχο.
Άλλες παραλλαγές αυτής της θεωρίας πρότειναν ότι η ποιότητα του ελέγχου
συνδέεται με τη φήμη της ελεγκτικής εταιρείας και τις επωνυμίες. Τονίζεται ότι
οι ελεγκτικές υπηρεσίες απαιτούνται από τη διοίκηση για να επηρεάσουν
θετικά τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων και δεδομένου ότι μια ελεγκτική εταιρεία έχει ένα
ισχυρό εμπορικό σήμα, θα επηρεάσει την αντιληπτή αξιοπιστία από τους
χρήστες.
Οι Watts και Zimmerman (1981) ανέπτυξαν επίσης μια εναλλακτική θεωρία
που προβλέπει ότι το μέγεθος της ελεγκτικής είναι υποκατάστατο της
ποιότητας του ελέγχου. Στο επιχείρημά τους, τα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία
(BIG-4) παρέχουν ελέγχους υψηλότερης ποιότητας επειδή διαθέτουν
συγκριτικό πλεονέκτημα στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς των
επιμέρους ελεγκτών. Από το επιχείρημά τους, η φήμη που επιδιώκουν να
προστατεύσουν οι εταιρείες δεν οφείλεται στο οιονεί μίσθωμα που κερδίζουν,
αλλά στο συγκριτικό τους πλεονέκτημα στην παροχή ποιοτικού ελέγχου.44
Από τα παραπάνω, τα επιχειρήματα για τη φήμη υποδηλώνουν ότι η ποιότητα
του ελέγχου συνδέεται με την έκταση του ελέγχου και το μέγεθος της
ελεγκτικής εταιρείας.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε, τα επιχειρήματα ότι
το μέγεθος της ελεγκτικής ήταν σημαντικό για τον προσδιορισμό της ποιότητας
του ελέγχου είχαν λίγο-πολύ διερευνηθεί πριν από το έτος 2000, όταν δεν
υπήρχαν αυξημένα εταιρικά σκάνδαλα. Μετέπειτα έρευνες δείχνουν πως
συμβαίνει το αντίστροφο, όπως φαίνεται στην αναφορά του Simunic (2003)
που έγραψε μια κριτική πάνω στη Θεωρία της Φήμης από τον D&S. Τώρα
τίθενται ερωτήματα εάν η θεωρία της φήμης εξακολουθεί να ισχύει από τότε
που διατυπώθηκε στην εποχή των Big Eight/Six και όχι των Big Four.
Επιπλέον, τα πρόσφατα σκάνδαλα έχουν προκαλέσει επίσης στους χρήστες
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αμφιβολίες για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων μόνο και μόνο
επειδή ελέγχθηκαν από αξιόπιστες εταιρείες.
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10. Ανάπτυξη υπόθεσης ελέγχου-Μεθοδολογία
Για την παρούσα ανάλυση αντλήθηκαν στοιχεία από τη βάση δεδομένων Audit
Analytics και την
DATASTREAM. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη χρησιμοποιήθηκε για συλλογή
δεδομένων όπως τα Βασικά Θέματα Ελέγχου (KAMs) , αμοιβές του ελέγχου
(Audit Fees), ελεγκτική γνώμη και μέγεθος ελεγκτικής εταιρείας (Big4 / NonBig4). Παράλληλα, η δεύτερη χρησιμοποιήθηκε για τα δεδομένα που αφορούν
τις οικονομικές καταστάσεις, όπως τα total assets, net income, equity,
προκειμένου να υπολογιστούν οι απαραίτητες μεταβλητές για την ανάλυση μας
(ROE, ROA, Leverage, lnAssets).
Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να δούμε την επίδραση που έχουν
στην ποιότητα του ελέγχου, τα Βασικά Θέματα Ελέγχου (ΒΕΘ) που
εντοπίζονται από τον ελεγκτή κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού θεωρούμε προσεγγιστικά και με βάση
τις θεωρίες και τις μελέτες που αναπτύξαμε παραπάνω, πως η ποιότητα των
κερδών ‘μετριέται’ σύμφωνα με την αμοιβή που δαπανάται για έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων (Audit Fees). (Chadegani (2011); Myers, Myers
and Omer (2003);Yuniarti (2011) ).
Συγκεντρώθηκε ένα δείγμα 294 παρατηρήσεων που περιλαμβάνει εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο εταιρείες, μεταξύ αυτών αρκετές Ελληνικές και κάποιες
ξένες. Η παρούσα έρευνα περιορίστηκε σε έναν χρονικό ορίζοντα που αφορά
τις χρήσεις που έχουν κλείσει από το 2017 ως και σήμερα. Ο λόγος που συνέβη
αυτός ο περιορισμός, όπως αναλύθηκε και στην ιστορική αναδρομή των
Βασικών Θεμάτων Ελέγχου (ΒΕΘ), είναι γιατί η συγκεκριμένη μεταβλητή που
είναι και η υπό εξέταση μεταβλητή, δεν υπήρχε σε ισχύ ως όρος στα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου πριν τις 15/12/2016.
Εκτός λοιπόν από τα ΒΕΘ, προκειμένου να προσεγγίσουμε πιο σωστά την
μελέτη μας, θα χρησιμοποιήσουμε και κάποιες επιπλέον μεταβλητές που έχουν
χρησιμοποιηθεί παλαιότερα στη βιβλιογραφία από άλλους ερευνητές για την
εξέταση της ποιότητας του ελέγχου με διαφορετικές προσεγγίσεις από την
παρούσα.
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Για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης μας μεταβλητής και των
ανεξάρτητων μεταβλητών χρησιμοποιείται η Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
(OLS).
Το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την μελέτη της σύνδεσης των Βασικών
Θεμάτων Ελέγχου με την ποιότητα του ελέγχου είναι αυτό που ακολουθεί :
(AUDQUA) = βο + (KAMs)β1 + (AUDOPINION)β2 + (AUDITSIZE)β3 +
(lnASSETS)β4 + (ROE)β5 + εi
Όπου
(AUDQUA) = Μεταβλητή που χρησιμοποιεί το ποσό που δαπάνησε η κάθε
εταιρεία για ελεγκτικά έξοδα
(KAMs) = Μεταβλητή που μπορεί να πάρει ακέραιες τιμές, από 0 μέχρι 66,
όσες και το σύνολο των βασικών θεμάτων ελέγχου που γνωστοποιεί μέχρι και
σήμερα η πλατφόρμα Audit Analytics
(AUDOPINION) = Ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν το
πιστοποιητικό του
ελεγκτή εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη, αλλιώς παίρνει την τιμή 0
(AUDITSIZE) = Ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 αν η εταιρεία που
ελέγχει τις
οικονομικές καταστάσεις ανήκει στις Big 4, αλλιώς παίρνει την τιμή 0
(lnASSETS) = Μεταβλητή που χρησιμοποιεί την λογαριθμική συνάρτηση για
το σύνολο του Ενεργητικού κάθε εταιρείας
(ROE) = Μεταβλητή στην οποία υπολογίζεται η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων
κάθε εταιρείας
β0 : Ο σταθερός όρος.
β1, β2,…, β5 : Οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών.
εi : Ο διαταρακτικός όρος
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11. Υποθέσεις και Ανάλυση Ευρυμάτων
Με αφορμή όσα παραπάνω αναφέρθηκαν και έχοντας ως βάση την
προϋπάρχουσα βιβλιογραφία, αναπτύσσονται και θα διερευνηθούν οι εξής
υποθέσεις:
Η01: Η ύπαρξη ποιότητας στον έλεγχο που διεξάγουν οι ελεγκτικές εταιρείες
στις εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις, δεν είναι στατιστικά σημαντική.
Η02 : Τα βασικά θέματα του ελέγχου δεν επηρεάζουν την ποιότητα του
ελέγχου.
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, ένας τρόπος για την
εκπλήρωση αυτού του σκοπού θεωρούμαι προσεγγιστικά και με βάση τις
θεωρίες και τις μελέτες που αναπτύξαμε παραπάνω, πως η ποιότητα των
κερδών ‘μετριέται’ σύμφωνα με την αμοιβή που δαπανάται για έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων (Audit Fees).
Ξεκινάμε ελέγχοντας τις μεταβλητές για πολυσυγγραμικότητα. Ο πίνακας
συσχετίσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), δείχνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα
αυτοσυσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται.
Γίνεται έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί αν οι ελεγκτικές εταιρείες που
εμπλέκονται στον έλεγχο των εισηγμένων εταιρειών του δείγματος
προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες.
Η πρώτη υπόθεση όπως παρουσιάστηκε παραπάνω είναι η εξής:
Η01: Η ύπαρξη ποιότητας στον έλεγχο που διεξάγουν οι ελεγκτικές εταιρείες
στις εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις δεν είναι στατιστικά σημαντική.
Χρησιμοποιώντας την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων για τα στοιχείαμεταβλητές που θεωρούμε ενδεικτικά της ποιότητας του ελέγχου, όπως το
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μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας, τη γνώμη του ελεγκτή, την απόδοση
κεφαλαίου και τον λογάριθμου του συνολικού ποσού του ενεργητικού του
πελάτη, εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα.
Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, η υπόθεση Η01 απορρίπτεται και γίνεται δεκτή
η εναλλακτική της, δηλαδή είναι στατιστικά σημαντική η ύπαρξη ποιότητας
στον έλεγχο που διεξάγουν οι ελεγκτικές εταιρείες στις εισηγμένες στο Χ.Α.
επιχειρήσεις. Αυτό προκύπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ 3, το αποτέλεσμα της
παλινδρόμησης μας δείχνει ότι η συνολική καταλληλότητα του μοντέλου όπως
φαίνεται στα στατιστικά F του 20,69 με πιθανότητα 0,045 είναι στατιστικά
σημαντική καθώς είναι μικρότερη από την τυπική κρίσιμη τιμή p, η οποία είναι
0,05 (0,045 < 0.05).
Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης της συγκεκριμένης υπόθεσης, είναι να
ορίσουμε πως όλοι οι συντελεστές του μοντέλου μου είναι μηδενικοί. Κάτι
τέτοιο σαφώς δεν ισχύει και επιβεβαιώνεται με τον ίδιο τρόπο, από τα
αποτελέσματα του ΠΙΝΑΚΑ 3.
Άρα αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, που θέλει την ύπαρξη ποιότητας
στον έλεγχο, που διεξάγουν οι ελεγκτικές εταιρείες στις εισηγμένες στο Χ.Α.
επιχειρήσεις, να είναι στατιστικά σημαντική.
Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση που θα εξετάσουμε, διατυπώνεται ως εξής:
Η02 : Τα βασικά θέματα του ελέγχου δεν επηρεάζουν την ποιότητα του
ελέγχου.
Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ 4, που περιέχει τα αποτελέσματα της πολλαπλής
γραμμικής παλινδρόμησης σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, η τιμή p είναι
αρκετά υψηλότερη από το 0,05, άρα αποδεχόμαστε την Η02 έναντι της
εναλλακτικής της, που σημαίνει πως τα βασικά θέματα ελέγχου (ΒΕΘ), όταν
αφορούν την ποιότητα ελέγχου των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων δεν
είναι στατιστικά σημαντικά (0,86>0,05).
Άρα αποδεχόμαστε την Η02 έναντι της εναλλακτικής της, που σημαίνει πως τα
βασικά θέματα του ελέγχου δεν επηρεάζουν την ποιότητα του ελέγχου
εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων .
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12. ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
AUDQUA
AUDQUA

KAMs

AUDOPINION

AUDSIZE

lnASSETS

ROE

1

KAMs

-0,06711

1

AUDOPINION

0,044029

-0,12112

1

AUDSIZE

0,045723 0,082446

0,105355

lnASSETS

-0,46918 0,132659

0,231147 0,215639

ROE

0,013455 0,111867

0,042276

1
1

-0,01778 0,011073

1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R
R Τετράγωνο

0,514819358
0,265038971

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο

0,252234772

Τυπικό σφάλμα

0,078016804

Μέγεθος δείγματος

293

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
βαθμοί
ελευθερίας
5

SS
0,629946446

MS
F
0,125989 20,69937905

Υπόλοιπο

287

1,746860422

0,006087

Σύνολο

292

2,376806869

Παλινδρόμηση

Σημαντικότητα F
0,0450732

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Συντελεστές
Τεταγμένη επί την αρχή
KAMs

0,357407811

Τυπικό σφάλμα

t

0,035987789 9,931363

τιμή-P
3,59E-20

0,00045053

0,002559414 0,176029 0,860395636

AUDOPINION

0,031954571

0,011014199 2,901216 0,004004919

AUDSIZE

0,026251128

0,009428968 2,784093 0,005724417

lnASSETS

-0,044819497

0,004477977

0,003135277

0,0110623

ROE
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-10,0089

2,00879E-20

0,28342 0,777059273
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13. Συμπεράσματα
Η υπόθεση που εξετάσουμε είναι αν καθώς αυξάνει ο αριθμός των βασικών
θεμάτων ελέγχου (ΒΕΘ), βελτιώνεται και η ποιότητα του ελέγχου
Το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης μας δείχνει ότι η συνολική καταλληλότητα
του μοντέλου όπως φαίνεται στα στατιστικά F του 20,69 με πιθανότητα 0,045
είναι στατιστικά σημαντική καθώς είναι μικρότερη από την τυπική κρίσιμη
τιμή p του 0,05, επομένως η γραμμική λειτουργική προδιαγραφή που ορίζεται
για το μοντέλο είναι κατάλληλο.
Το τετράγωνο R, το οποίο δείχνει τη συνολική επεξηγηματική ισχύ του
μοντέλου, αποκαλύπτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές μας εξηγούν περίπου το
26,5% της συστηματικής διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής και άρα το
υπόλοιπο μέρος ερμηνεύεται από τα σφάλματα. Γεγονός που μπορεί να
οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες, ένα εκ των οποίων ενδέχεται να είναι το
μέγεθος του δείγματος.
Επιπλέον, ο λόγος t και η ισοδύναμη τιμή p της κύριας μεταβλητής μας
δείχνουν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και της
φήμης του ελεγκτικού γραφείου. Αυτό είναι σύμφωνο με το σημάδι της
προηγούμενης προσδοκίας όπως φαίνεται σε υπάρχουσες λογοτεχνίες.
Οι μεταβλητές ελέγχου που εξετάστηκαν παράλληλα με τα βασικά θέματα
ελέγχου (ΒΕΘ), αποκαλύπτουν ότι εκτός από την μεταβλητή που αφορά την
αποδοτικότητα κεφαλαίου (ROE), όλες οι άλλες μεταβλητές που εξετάστηκαν
έχουν θετική σχέση με την ποιότητα του ελέγχου. Επιπλέον, τα αποτελέσματά
μας δείχνουν ότι το μέγεθος της εταιρείας, το μέγεθος της γνώμης του ελεγκτή
και ο λογάριθμος του συνόλου του ενεργητικού των υπό έλεγχο επιχειρήσεων,
είναι στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, καθώς οι τιμές p
(0,005, 0,004 και 0,00001) αντίστοιχα ήταν μικρότερες από 0,05, ενώ η
αποδοτικότητα κεφαλαίου δεν είναι στατιστικά σημαντική.
Επιπλέον, τα βασικά θέματα ελέγχου (ΒΕΘ), όταν αφορούν την ποιότητα
ελέγχου των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων δεν είναι στατιστικά
σημαντικά (0,86>0,05).
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Από το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε και την προηγούμενη ανάλυση,
επομένως αποδεχόμαστε τη μηδενική μας υπόθεση ότι δεν υπάρχει σημαντική
σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και των βασικών θεμάτων ελέγχου.
Ολοκληρώνοντας, η ανάγκη ύπαρξης ποιότητας στον εξωτερικό έλεγχο είναι
ζήτημα καθολικό. Μέσω αυτής διασφαλίζεται η αξιοπιστία του αποτελέσματος
του και κατ’ επέκταση, η αξιοπιστία των δημοσιευμένων μεγεθών των
επιχειρήσεων. Η ύπαρξη διασφάλισης ως προς την ποιότητα των
χρηματοοικονομικών μεγεθών καλλιεργεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών και
δίνει ώθηση για την ανάπτυξη της οικονομίας.
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14. Επίλογος
Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν και εξετάστηκαν οι έννοιες των βασικών
θεμάτων ελέγχου και του εξωτερικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων
από Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές, αλλά και η μεταξύ τους σύνδεση.
Βάσει των στοιχείων που παρατέθηκαν παραπάνω είδαμε πως πρόκειται για
έννοιες πολύ σημαντικές και επίκαιρες. Πάντα οι χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων επιθυμούν τα στοιχεία που βλέπουν δημοσιευμένα να είναι
ποιοτικά. Αυτό όπως είδαμε διασφαλίζεται τόσο από την ύπαρξη συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών στα κέρδη, όπως η μονιμότητα, η συνέχιση, η απουσία
χειραγώγησης κ.α. όσο και από τη διεξαγωγή ποιοτικού ελέγχου επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης μας δείχνει ότι η συνολική καταλληλότητα
του είναι στατιστικά σημαντική, επομένως η γραμμική λειτουργική
προδιαγραφή που ορίζεται για το μοντέλο είναι κατάλληλη.
Από το αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε κατά την προηγούμενη ανάλυση, όμως,
όσον αφορά το θέμα που εξετάζουμε, αποδεχόμαστε τη μηδενική μας υπόθεση ότι
δηλαδή, δεν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της ποιότητας του ελέγχου και των
βασικών θεμάτων ελέγχου.
Ως εκ τούτου, συνιστούμε στις εταιρείες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
ελεγκτικών εταιρειών με αποδεδειγμένο ιστορικό ποιότητας και φήμης ελέγχου,
και να μην επηρεάζονται από τον αριθμό των θεμάτων ελέγχου που έχει
καταφέρει να εντοπίσει η εκάστοτε ελεγκτική εταιρεία.
Εξάλλου, μια εταιρεία με υψηλά επίπεδα διαφάνειας και καθαρές οικονομικές
καταστάσεις, δεν αφήνει περιθώρια σε έναν ελεγκτή να βρει ψεγάδια στη
συμμόρφωση της με τα Πρότυπα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση ο ελεγκτής
σημειώνει ελάχιστα ή μηδενικά θέματα ελέγχου, όχι από αδυναμία εντοπισμού
περισσότερων, αλλά επειδή δεν συντρέχει λόγος καταγραφής μεγαλύτερου
αριθμού.
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15. Μελλοντική έρευνα
Πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθούν οι λόγοι που οδηγούν σε
μια ελεγκτική συμπεριφορά που απειλεί την ποιότητα του ελέγχου. Ειδικότερα,
άλλες σχετικές μεταβλητές που ανακύπτουν και θα μπορούσαν να εξεταστούν
είναι το εργασιακό περιβάλλον, καθώς και, η δομή και η ηγεσία της ομάδας
μπορούν να εντοπιστούν και να εξεταστούν.
Με βάση το κομμάτι που αναπτύχθηκε στη δική μας έρευνα, θα μπορούσε να πει
κανείς πως θα ήταν χρήσιμο να κάνει κάποιος μια εκτενέστερη έρευνα σε μερικά
χρόνια, όταν το δείγμα του θα περιλαμβάνει περισσότερες παρατηρήσεις και δεν
θα υπάρχει ο περιορισμός του χρονικού ορίζοντα που αντιμετωπίσαμε εμείς το
2021.
Συμπερασματικά, είναι ξεκάθαρο ότι η ποιότητα του ελέγχου είναι ένας πλούσιος
και γόνιμος τομέας έρευνας, όπου οι ερευνητές μπορούν να συμβάλουν με
πολύτιμη και συνεχή ανάπτυξη του επαγγέλματος και θα μπορούσε να βοηθήσει
στον κλάδο του επαγγέλματος, των πελατών, της κυβέρνησης αλλά και τους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.
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