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ΤΝΟΦΗ 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Χξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζηεξηδόκελε ζε 

δηεζλή αιιά θαη εγρώξηα βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία. 

Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ εξεπλώλ πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμύ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή – Λνγηζηή (Εμσηεξηθνύ Αλεμάξηεηνπ 

Ειεγθηή) θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ ειέγρνπ πνπ έρνπλ γίλεη από ην 2000 έσο ην 2009.Οη έξεπλεο 

απηέο ζρεηίδνληαη κε ην παξαθάησ ζέκα: αλ θαη θαηά πόζν ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ 

εμσηεξηθνύ νξθσηνύ ειεγθηή θαη ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηνλ ίδην πειάηε επεξεάδεη ηελ 

πνηόηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Η αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ζεσξείηαη όηη είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ ειεγθηή επεηδή απνηειεί ην ζεκέιην ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε εκπηζηνζύλε ηνπ 

επελδπηηθνύ θνηλνύ. Σηηο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε παξνύζα εξγαζία, ν βαζκόο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή δηαπηζηώλεηαη κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

ινγηζηηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο δπλαηόηεηαο πνπ δίλεηαη ζηηο ειεγρόκελεο εηαηξίεο-πειάηεο λα 

αθνινπζήζνπλ δηάθνξεο πνιηηηθέο ρεηξαγώγεζεο ησλ θεξδώλ ηνπο. 

Η εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξία κέξε. Σην πξώην κέξνο (Κεθάιαηα 1 & 2), δίλνληαη θάπνηνη 

νξηζκνί θαη ζεσξεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν, ην έξγν, ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνύ 

ειεγθηή θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη νξηζκνί θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 

ρεηξαγώγεζε ησλ θεξδώλ θαη ηνλ ξόιν ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηε πξνζπάζεηα απνηξνπήο ηεο. 

Σην δεύηεξν κέξνο (Κεθάιαην 3), παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ππνρξεσηηθήο 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηώλ ειεγθηώλ θαη ειεγθηηθήο εηαηξίαο, θαζώο θαη ην ζεζκηθό 

πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο νηθνλνκηθά πην αλεπηπγκέλεο ρώξεο ζρεηηθά  κε ηελ ππνρξεσηηθή 

πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηώλ ειεγθηώλ. Σην ηξίην κέξνο (Κεθάιαην 4), παξνπζηάδνληαη νη 

έξεπλεο (μέλε αξζξνγξαθία) πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπ 

Οξθσηνύ Ειεγθηή – Λνγηζηή θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ. Τέινο, ζην Κεθάιαην 5 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ – ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 
 

 

1.1 Δηζαγσγηθά 

 
Τν ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ κέγεζνο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ παγθνζκίσο, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεη ην επελδπηηθφ θνηλφ ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ο DeAngelo
1
 (1981) νξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ σο ηελ πηζαλφηεηα ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ηεο εηαηξίαο λα κπνξέζεη ηφζν λα αληρλεχζεη φζν θαη λα εθζέζεη πξνο ηα 

έμσ ηηο ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Απηφ είλαη έλαο νξηζκφο ηεο αληηιεπηήο απφ ηνπο επελδπηέο πνηφηεηαο 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δεδνκέλνπ φηη ν DeAngelo ππνγξακκίδεη ην ξφιν ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. Ζ πξνζπκία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ λα 

απνθαιχςνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νξίδεηαη απφ ηνλ 

DeAngelo σο αλεμαξηεζία νξθσηψλ ειεγθηψλ. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα αιιειεπίδξαζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή λα αληρλεχζεη ηηο ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(ηθαλφηεηα νξθσηψλ ειεγθηψλ) θαη ηεο πξνζπκίαο ηνπ λα απνθαιχςεη ηηο πηζαλέο 

ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο (αλεμαξηεζία νξθσηψλ ειεγθηψλ). 

Σθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα παξνπζηάζεη ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηε 

ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο απηήο ηεο αλεμαξηεζίαο. 

 

 

1.2     Σν έξγν θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή 

 

Ο εμσηεξηθφο, αλεμάξηεηνο έιεγρνο είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη απφ επαγγεικαηίεο θαη εηδηθά 

εθπαηδεπκέλνπο γη' απηφ ινγηζηέο/ειεγθηέο, πνπ αλαθέξνληαη σο νξθσηνί ειεγθηέο
2
, (ζήκεξα 

ζηελ Διιάδα), ή νξθσηνί ινγηζηέο (Certified Public Accountants ή Chartered Accountants, είλαη 

ν ηίηινο ζηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο). Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο αζθεί ην ινγηζηηθνδηαρεηξηζηηθφ 

έιεγρν ελψ, δελ έρεη θακία ππαιιειηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. Κχξηα πξνζφληα 

                                                           
1
 DeAngelo, 1981. Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics. Vol. 3, No. 3: 183-199 

2
 www.soel.gr 
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ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζχκθσλα θαη κε ηελ 8
ε
 νδεγία

3
 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αλαγλσξίδνληαη ε εληηκφηεηα (άξζξν 3), ε επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε (άξζξν 23), ε 

επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία (άξζξν 24) θαη ε θαηνρή πςεινχ επηπέδνπ ηππηθψλ θαη 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ (άξζξα 4-8). 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη επί ηνπ ινγηζηηθνχ, θπξίσο, ζπζηήκαηνο κηαο κνλάδαο, αιιά 

θαη επί ησλ άιισλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ εκκέζσο λα 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε ρξήζε ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ αιιά θαη άιισλ κεζφδσλ, ηηο νπνίεο ζα θξίλεη θαηά πεξίπησζε αλαγθαίεο ν 

ειεγθηήο. Τα δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλεμάξηεηνπ, εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηα 

παξαθάησ
4
: 

 Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο έρεη θχξην ζθνπφ λα ζηεξίμεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ ειεγθηή 

δηακφξθσζε γλψκεο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή ή κε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο ζηηο ειεγρφκελεο απ' απηφλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δεχηεξνλ,  

 Ο νξθσηφο ειεγθηήο πξέπεη λα δηαπηζηψλεη ηελ επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζψο θαη άιισλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη, ηξίηνλ,  

 Ο αλεμάξηεηνο, εμσηεξηθφο ειεγθηήο νπζηαζηηθά θέξεη επζχλε πξνο ηνπο εθηφο ηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδαο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνχηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηφρσλ, βεβαίσο, ζ' 

απηνχο ηνπο εθηφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηεο κνλάδαο 

ηξίηνπο.  

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

i. Τν δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί ην ινγηζηηθφ ηεο ζχζηεκα. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί 

ζπζρεηίζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη νη ινγαξηαζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ, ζην ινγαξηαζκφ απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ζην πξνζάξηεκα, 

απεηθνλίδνπλ νξζά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 

ii. Τελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

δπλαηφηεηα ηνπ λα παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη λα δηαθπιάζζεη ηελ πεξηνπζία ηεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηπρφλ 

αδπλακίεο ηνπ αιιά θαη πεξηζψξηα βειηίσζεο ηνπ. 

iii. Τε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη αθνχ εθηηκήζεη ηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, λα πξνβεί ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη 

θαηά πφζν απηέο ζπκβαδίδνπλ κε ηε γεληθφηεξε ηάζε ηνπ εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Όιεο νη παξαηεξήζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πξέπεη αξρηθά λα 

                                                           
3
 8th Company Law Directive on Statutory Audit (Directive 2006/43/EC) 

4
 Κάληδνο Κσλζηαληίλνο, 2006, Διεγθηηθή: Θεσξία θαη Πξαθηηθή, Δθδφζεηο Σηακνχιε, ζει. 41-45 
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ηεζνχλ ππφςε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ εάλ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

δηνξζσηηθέο πξάμεηο. Ωζηφζν, ζηηο εθζέζεηο ησλ ειεγθηψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη φιεο 

εθείλεο νη παξαηεξήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηαθηνπνηεζνχλ ή ε ειεγρφκελε 

επηρείξεζε δελ ηηο ηαθηνπνίεζε ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο εμσηεξηθφο ειεγθηήο 

επνκέλσο, ζην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ γηα ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ έρεη ειέγμεη. Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο παξαθάησ 

δηαπηζηψζεηο:
5
 

I. Πηζηνπνίεζε ρσξίο επηθύιαμε. Γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν νξθσηφο ειεγθηήο έρεη 

θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο 

απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ελψ, είλαη θαη ζχκθσλεο κε ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη πξφηππα. 

II. Πηζηνπνίεζε κε επηθύιαμε. Γίλεηαη ζε πεξίπησζε φπνπ ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη 

δηαθσλία ή αβεβαηφηεηα γηα έλα ή πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο νη νπνίνη είλαη 

ζεκαληηθνί, αιιά φρη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο.  

III. Πηζηνπνίεζε αξλεηηθή. Γίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν ειεγθηήο αδπλαηεί λα 

απνδερζεί ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζην ζχλνιν ηνπο ιφγσ ζεκαληηθψλ δηαθσληψλ. 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε ζαθή θαη ζπλν-

πηηθφ ηξφπν φια ηα ζέκαηα δηαθσλίαο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε. 

IV. Άξλεζε γλώκεο. Ζ άξλεζε γλψκεο γηα ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρεη ειέγμεη ν 

εμσηεξηθφο ειεγθηήο, αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο δελ είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαιήμεη ζε γλψκε, δηφηη νη δηαθσλίεο είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο. Σηελ πεξίπησζε 

απηή ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη φιεο εθείλεο νη ελζηάζεηο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ 

απνθπγή λα εθθέξεη γλψκε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηβνιή εκπνδίσλ απφ ηε 

ειεγρφκελε επηρείξεζε ζηνλ έιεγρν. 

 

Δπίζεο, ν νξθσηφο ειεγθηήο πέξα απφ ηηο παξαπάλσ εθζέζεηο έρεη ππνρξέσζε λα αλαθέξεη θαη 

λα δψζεη κάιηζηα θαη ζρεηηθέο δηαβεβαηψζεηο ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

I. Δάλ ηνπ παξαζρέζεθαλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ δήηεζε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη 

ην έξγν ηνπ. 

II. Δάλ έιαβε πιήξε γλψζε ηνπ απνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, 

εθφζνλ ππάξρνπλ. 

III. Δάλ ηεξείηαη θαλνληθά ν ινγαξηαζκφο θφζηνπο παξαγσγήο, εάλ πξφθεηηαη γηα 

βηνκεραληθή επηρείξεζε. 

IV. Δάλ έρεη ηξνπνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο απνγξαθήο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο. 

V. Δάλ επαιήζεπζαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνζάξηεκα θαη ηελ έθζεζε 

δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

                                                           
5
 Κάληδνο Κσλζηαληίλνο, 2006, Διεγθηηθή: Θεσξία θαη Πξαθηηθή, Δθδφζεηο Σηακνχιε, ζει. 57-67 
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1.3 Η ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή 

 

Τν ζηνηρείν ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή – Λνγηζηή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηε 

ζεσξία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ιφγσ ηεο επζχλεο ηελ νπνία νη νξθσηνί ειεγθηέο 

αλαιακβάλνπλ έλαληη ηξίησλ, αλαθνξηθά κε ηηο γλσκαηεχζεηο πνπ δηαηππψλνπλ θαη 

ππνγξάθνπλ σο αληηθεηκεληθνί θξηηέο (αλεμάξηεηνη θαη αλεπεξέαζηνη απφ εθείλνπο πνπ 

αξρηθά είλαη ππεχζπλνη) ηεο κέηξεζεο θαη παξνπζίαζεο νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Τν κέζν 

κε ην νπνίν νη νξθσηνί ειεγθηέο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πηζησηέο θαη ηνπο 

ππαιιήινπο θαζψο θαη κε ην επξχηεξν θνηλφ είλαη ε έθζεζε ειέγρνπ. 

 

Ζ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή είλαη αλαγθαία δηφηη: 

 Γηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

 Γεκηνπξγεί εκπηζηνζχλε ζηνπο ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. 

 

Ζ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαηέρεη κία πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ινγαξηάδεηαη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ αξρψλ απηνχ. Ζ εμαζθάιηζε φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε  είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη 

νπζηαζηηθφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εξγαζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Έηζη, ε 

αλεμαξηεζία έρεη ραξαθηεξηζζεί απφ πνιινχο σο ν «αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ» (Levitt, 2000)
6
: ρσξίο αλεμαξηεζία έλαο ινγηζηηθφο εμσηεξηθφο έιεγρνο είλαη 

νπζηαζηηθά άλεπ αμίαο.  

Οη νξθσηνί ειεγθηέο απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ απηψλ πνπ αζθνχλ  ηε δηνίθεζε 

ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο θαη δηαρεηξίδνληαη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία (δηεπζχλνληεο 

ζχκβνπινη) θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ εηαηξία, φπσο δαλεηζηέο, πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο, κειινληηθνί επελδπηέο, θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί, θιπ., έρνπλ 

ζπκθέξνληα ζηελ εηαηξία, ή ρξεηάδνληαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα απηήλ.  Οη νξθσηνί 

ειεγθηέο έρνπλ θαζήθνλ λα δηακνξθψζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ κηα άπνςε (έθζεζε ειέγρνπ) 

σο πξνο ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο (νη νπνίεο 

εηνηκάδνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνο ρξήζε απφ ηνπο κεηφρνπο θαη άιινπο 

εμσηεξηθνχο ελδηαθεξνκέλνπο(stakeholders)) παξέρνπλ κηα αιεζηλή θαη δίθαηε άπνςε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηεο απφδνζεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Δάλ νη ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ππ’ φςηλ ηνπο θαη λα ζηεξηρζνχλ ζηελ 

έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, είλαη νπζηαζηηθφ ν νξθσηφο ειεγθηήο λα είλαη, θαη λα γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη είλαη, αλεμάξηεηνο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα (ειεγρφκελε επηρείξεζε) 

θαη ηε δηνίθεζή ηεο. Ζ αλάγθε απηή απεηθνλίδεηαη θαη ζηε ζεκειηψδε αξρή ηεο Διεγθηηθήο 

πεξί αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο, ε νπνία δειψλεη: «Οη ειεγθηέο είλαη 

αληηθεηκεληθνί. Δθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηελ ειεγρφκελε επηρεηξεκαηηθή 

                                                           
6
 Levitt A, 2000, Renewing the Covenant with Investors,  
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νληφηεηα θαη ηε δηνίθεζε απηήο».  

Δάλ δηαπηζησζεί φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο δελ είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε θαη ηε δηνίθεζή απηήο, ε άπνςή ηνπο ζα δηαθαηέρεηαη απφ κηθξφ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο θαη νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα θεξδίζνπλ ειάρηζηε 

δηαβεβαίσζε απφ ηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αιεζή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ζε 

πεξίπησζε πιήγκαηνο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ν ινγηζηηθφο εμσηεξηθφο 

έιεγρνο ζα έρεη αζήκαληε αμία θαη δελ ζα εθπιεξψλεη ηνλ ζηφρν ηνπ. 

Ζ ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ – ηφζν γηα ηνπο επελδπηέο φζν θαη γηα 

ηελ επξχηεξε νηθνλνκία - παξνπζηάζζεθε πεξηιεπηηθά απφ ηνλ Turner (2001)
7
, πξψελ 

Πξντζηάκελν Λνγηζηή ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ησλ Ζ.Π.Α., φηαλ δήισζε: «Ζ 

εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηελ αθεξαηφηεηα ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. Τα θεθάιαηα πνπ επελδχνληαη απνηεινχλ ηα θαχζηκα γηα ηελ νηθνλνκηθή κεραλή 

καο, ρξεκαηνδνηψληαο ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη δίλνληαο επθαηξίεο εξγαζίαο ζε 

δεθάδεο εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλσλ. Ωζηφζν ε πξνζπκία ησλ επελδπηψλ λα ζπλερίζνπλ λα 

επελδχνπλ δελ κπνξεί λα ιεθζεί σο δεδνκέλε. Ζ δεκφζηα εκπηζηνζχλε αξρίδεη θαη ηειεηψλεη, 

κε ηελ αθεξαηφηεηα ησλ αξηζκψλ (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ηνπο νπνίνπο ην θνηλφ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο απνθάζεηο επέλδπζήο ηνπ. Δίλαη ε έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πνπ 

παξέρεη ζηνπο επελδπηέο ηελ θξίζηκε δηαβεβαίσζε φηη νη αξηζκνί ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο έρνπλ ππνβιεζεί κεηά απφ κηα ακεξφιεπηε θαη απζηεξή εμέηαζε απφ έλαλ 

εηδηθεπκέλν επαγγεικαηία (νξθσηφ ειεγθηή). Γηα λα είλαη ε έθζεζε ειέγρνπ αμηφπηζηε πξνο 

ηνπο επελδπηέο, θαη λα πξνζζέηεη αμία ζηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, απηή ζα πξέπεη λα 

εθδίδεηαη απφ έλα πξφζσπν (νξθσηφο ειεγθηήο) ή κία εηαηξία (ειεγθηηθή εηαηξία) πνπ ν 

επελδπηήο αληηιακβάλεηαη σο αλεμάξηεην απφ φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπ».  

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο αλεμαξηεζίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, είλαη ζαθψο ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ηη ζεκαίλεη ε έλλνηα απηή. 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ε αλεμαξηεζία είλαη έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν φισλ ησλ επαγγεικάησλ. 

Δληνχηνηο, ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ν φξνο ηεο αλεμαξηεζίαο έρεη θζάζεη λα έρεη κηα πξφζζεηε 

έλλνηα. Σηελ νπζία ζεκαίλεη ηε δηαηήξεζε αλεμάξηεηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ζθέςεο θαζψο θαη 

ηελ απνθπγή θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ή ζα 

δεκηνπξγνχζαλ πξνζσπηθέο πξνθαηαιήςεηο. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα είλαη νπζηαζηηθή γηα 

νπνηνδήπνηε επαγγεικαηηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί επαγγεικαηηθή θξίζε. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα 

είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ κπαινχ θαηά ηελ νπνία δίδεηαη πξνζνρή ζε φιεο ηηο εθηηκήζεηο ηηο 

ζρεηηθέο κε ην ζηφρν κφλν θαη ζε ηίπνηα άιιν. Πεξηγξάθεηαη κεξηθέο θνξέο σο «αλεμαξηεζία 

ηνπ κπαινχ». 

Με ηνλ φξν αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δξα 

κε αθεξαηφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. Ζ 

αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο φξνπο «αλεμαξηεζία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα» (Independence of mind) θαη «αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε» (Independence 

                                                           
7
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in appearance)
8
. 

 Αλεμαξηεζία ηεο ζθέςεο (αλεμαξηεζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα): ε θαηάζηαζε ηνπ 

κπαινχ πνπ επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε κηαο άπνςεο ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ 

παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε, αιιά επηηξέπνληαο ζε έλα άηνκν 

λα ελεξγήζεη κε ηηκηφηεηα, λα δξάζεη αληηθεηκεληθά θαη κε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ. 

 Αλεμαξηεζία ζηελ παξνπζίαζε (αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε): ε κε απνθπγή 

γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηξίησλ, 

ε απφθηεζε γλψζεο γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο 

γηα ηελ ηηκηφηεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Οξίδνληαο φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη, ηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

φζν θαη ζηελ εκθάληζε, κπνξεί λα θαίλεηαη κηα απιή θαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θξίζηκε 

ζεκαζία ηεο αλεμαξηεζίαο ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, κία πξνθαλήο απαίηεζε. Δληνχηνηο, ζηελ 

πξάμε, ηέηνηα αλεμαξηεζία κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί θαη εχθνιν λα θακθζεί.  

 

 

1.4     Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνύ 

ειεγθηή 

 

Τν γεγνλφο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ απφ ηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο-πειάηεο 

ηνπο, ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ απηψλ, θαη απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο επηξξνέο νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπο, είλαη θξίζηκεο 

ζπνπδαηφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δάλ νη νξθσηνί ειεγθηέο 

δελ γίλνληαη αληηιεπηνί (θαίλνληαη) σο αλεμάξηεηνη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ε άπνςή ηνπο (έθζεζε ειέγρνπ) ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα 

πάζρεη αμηνπηζηίαο θαη έηζη ν ινγηζηηθφο έιεγρνο ζα είλαη ειάρηζηεο ή αθφκε θαη κεδακηλήο 

αμίαο. 

Υπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απεηιέο γηα ηελ αλεμαξηεζία 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, φπσο θαη πνιιά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη, ή πξνηείλνληαη θαηά 

θαηξνχο, ηα νπνία έρνπλ σο ζθνπφ λα ζπληεξήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Δδψ θαη πνιιά έηε, δηάθνξνη πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί θαη εκπνξηθνί ξπζκηζηέο (φπσο ην ηκήκα 

εκπνξίνπ θαη βηνκεραλίαο ησλ ΖΠΑ), θαζψο θαη αθαδεκατθνί έρνπλ πξνβάιεη εξσηήκαηα γηα 

ηε δπλαηφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ λα παξακείλνπλ αλεμάξηεηνη απφ ηνπο πειάηεο ηνπο 

(ειεγρφκελεο εηαηξίεο). Τα εξσηήκαηα απηά εγείξνληαη απφ γεγνλφηα φπσο ην φηη νη ειεγθηέο 

πξνζιακβάλνληαη, απνιχνληαη θαη πιεξψλνληαη απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ειεγρνκέλσλ 

                                                           
8
 Gray, Iain and Manson, 2000, The audit process: principles, practice and cases, Business Press Thomson 

Learning 
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εηαηξηψλ, ιεηηνπξγνχλ ζε ζηελή ζρέζε κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ θαζψο 

δηεμάγνπλ ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη, θαηά ζπλέπεηα, κεηά απφ θάπνηα ρξφληα αιιειεπίδξαζεο 

ειεγθηή-ειεγρφκελεο εηαηξίαο δεκηνπξγείηαη κία εμνηθείσζε κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ, ν νξθσηφο ειεγθηήο νθείιεη λα απνιακβάλεη πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία 

απφ ηε δηνίθεζε ησλ ειεγρνκέλσλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή είλαη νη παξαθάησ:
9
 

 Ζ παξάιιειε παξνρή ειεγθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή πξνο ηελ ειεγρφκελε εηαηξία-πειάηε (Management Advisory Services – 

MAS, Non-Audit Services – NAS) 

 Τν κέγεζνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο (Auditing size) 

 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ (Auditing competition)  

 Τν πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή απνηειεί απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ σο απνηέιεζκα κηαο νηθνλνκηθήο ή άιινπ είδνπο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

(Self-interest threat)
10

 

 Ζ δπζθνιία αλαζεψξεζεο πξνεγνχκελσλ εθζέζεσλ θαη θξίζεσλ κπνξεί λα βιάςεη 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή επεηδή απηφο δπζθνιεχεηαη λα δηαςεχζεη θαη 

λα αλαζεσξήζεη πξνεγνχκελεο εθζέζεηο ειέγρνπ θαη απνθάζεηο. (Self-review threat)  

 Ζ νηθεηφηεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη δεκηνπξγεζείζα αλάγθε ππεξάζπηζεο κπνξεί λα 

βιάςεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Ζ απεηιή απηή 

παξνπζηάδεηαη φηαλ νη ειεγθηέο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

πειαηψλ ηνπο, κε απνηέιεζκα απηή ε ζρέζε λα νδεγεί ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ζην λα 

γίλνπλ ζπκπνλεηηθνί θαη ππεξαζπηζηηθνί πξνο απηνχο. Αθφκε, ε θαζηέξσζε ελφο 

θιίκαηνο ηπθιήο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη αλσηέξσλ ζηειερψλ 

ησλ ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κε ζπιινγή επαξθψλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη επνκέλσο ζην κε απζηεξφ θαη ζσζηφ έιεγρν. Οη 

παξαπάλσ απεηιέο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή εκθαλίδνληαη θπξίσο 

ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο ζεηείαο (παξακνλή ζε έηε σο νξθσηφο ειεγθηήο) σο ειεγθηή 

ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία. (Audit tenure)  

Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα κειεηεζεί ν ηειεπηαίνο παξάγνληαο, δειαδή αλ ε καθξφρξνλε 

παξακνλή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία-πειάηε επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ. 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ γεληθέο απεηιέο  πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο πην ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλαο 

ειεγθηήο κπνξεί λα βξεη δπζθνιία λα δηαηεξήζεη κηα ακεξφιεπηε, αληηθεηκεληθή θαη 

αλεμάξηεηε ηδενινγηθή ζηάζε. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ ν νξθσηφο 

                                                           
9
 Ταρπλάθεο Π, 1999, Ζ Δπαγγεικαηηθή Αλεμαξηεζία ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή – Λνγηζηή, Τηκεηηθφο Τφκνο γηα 

ηελ νκφηηκε Καζεγήηξηα Λίηζα Νηθνιάνπ-Σκνθνβίηε, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Σει. 1705-1712, Πεηξαηάο 
10

 Guide to Professional Ethics Statement (GPES) 1: Integrity, Objectivity and Independence (ICAEW, 1997) 
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ειεγθηήο: 

• έρεη θάπνηα νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε εηαηξία είηε σο κέηνρνο, είηε σο 

ρξεψζηεο ή πηζησηήο  

• ζπκκεηέρεη (ή ζρεδηάδεη λα ζπκκεηάζρεη) ζηε ιεηηνπξγία ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο ζε 

ζέζε εθηφο απφ απηήλ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή (παξαδείγκαηνο ράξηλ, σο δηεπζπληήο ή 

νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο)  

• έρεη ακνηβαίν επηρεηξεκαηηθφ ζπκθέξνλ κε ηελ ειεγρφκελε εηαηξία-πειάηε, ή κε έλαλ 

αλψηεξν ππάιιειν απηήο  

• ηπγράλεη επλντθήο κεηαρείξηζεο απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία-πειάηε είηε ππφ κνξθή 

αγαζψλ-ππεξεζηψλ είηε ππφ κνξθή θηινμελίαο θαη ζπκπεξηθνξάο  

• ν ειεγθηήο (ή ε ειεγθηηθή εηαηξία) εμαξηάηαη απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία γηα έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ ηνπ (πςειή ζπγθέληξσζε πειαηνινγίνπ) θαη έηζη 

αλαγθάδεηαη λα παξέρεη κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία πειάηε, έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα ηεο. 

 

 

1.5  Μέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ 

 
Σχκθσλα κε ηνλ DeAngelo (1981) (Κεθάιαην 1.1), ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

απνηειεί νπζηαζηηθά ην θχξην ζπζηαηηθφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. Παξφια απηά, φπσο 

γίλεηαη πξνθαλέο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ  ραξαθηεξίδνπλ ηνλ αλεμάξηεην 

νξθσηφ ειεγθηή, ε κέηξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζεί κε 

αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα. Έηζη, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη ζε απηή ηελ εξγαζία, σο κέηξα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα, ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηάθνξνη άιινη κεηξήζηκνη παξάγνληεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ ειέγρνπ, εκθαλίδνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία πνπ πξέπεη λα επηηειεί 

ν απνηειεζκαηηθφο εμσηεξηθφο έιεγρνο. Έηζη, γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέηξα ηνπ κεγέζνπο ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ ζηελ ειεγρφκελε 

εηαηξία, αθνχ φπσο αλαθέξζε, ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε απνηξνπή 

ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, σο 

δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ην κέγεζνο ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ θαη νη απνθιίζεηο κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

θεξδψλ. Τα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα είλαη θάπνηα πνζά ηα νπνία ε ειεγρφκελε επηρείξεζε 

κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα ηα αλαγλσξίζεη. Απηά ηα πνζά αθνξνχλ κειινληηθά έζνδα θαη 

έμνδα, πνπ ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Αξρέο Λνγηζηηθήο (GAAP) εάλ είλαη γλσζηή ε 

εκεξνκελία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ην αθξηβέο χςνο ηνπο πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ 

άκεζα. Έηζη, εκπίπηεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο θάζε επηρείξεζεο αλ ζα αλαγλσξίζεη 

θάπνηα έζνδα θα έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ. Τα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα ζπρλά είλαη ην 
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φπιν ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα λα ρεηξαγσγνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξηψλ ηνπο. Οη 

απνθιίζεηο κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ δείρλνπλ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ θεξδψλ πνπ είραλ πξνβιεθζεί θαη απηψλ πνπ ηειηθά δεκνζηεχζεθαλ. Ζ 

απνπζία απνθιίζεσλ ζε απηά ηα πνζά απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο γηα ηνπο επελδπηέο, 

δηφηη απηέο νη απνθιίζεηο δείρλνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο 

επελδπηέο. Έηζη, ζπρλά αιινηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλνληαη ή 

αθφκα θαη λα ππεξπεδνχληαη νη πξνυπνινγηζκνί θεξδψλ. (Σην ζέκα ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ 

θεξδψλ θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν επαλεξρφκαζηε ζην δεχηεξν θεθάιαην 

ηεο εξγαζίαο) 

Άιια κέηξα ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο έξεπλεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, είλαη νη ειεγθηηθέο απνηπρίεο. Ωο ειεγθηηθέο απνηπρίεο 

αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ πξηλ ηελ θαηάξξεπζε θάπνηαο εηαηξίαο, νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ηεο δελ είραλ πξνεηδνπνηήζεη ην επελδπηηθφ θνηλφ κέζσ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ κε 

παξνπζίαζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

1.6  Ννκνινγία θαη Διεγθηηθά Πξόηππα κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή 
 

Απφ ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, γίλεηαη ζαθέο φηη ππάξρεη έλα επξχ θάζκα θαηαζηάζεσλ 

πνπ κπνξνχλ λα εμαζζελίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο  ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, 

ηφζν ε Γηεζλήο Έλσζε Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants) κέζσ ησλ 

Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (International Standards on Auditing) φζν θαη ηα 

Κνηλνβνχιηα ηεο θάζε ρψξαο κέζσ ηεο έθδνζεο λνκνινγηψλ, έρνπλ θαζνξίζεη κέηξα κε 

ζθνπφ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο είλαη, θαη ζα παξακείλνπλ, αλεμάξηεηνη απφ 

ηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο-πειάηεο ηνπο. Παξαδείγκαηα λνκηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ απαηηήζεσλ 

απνηεινχλ ηα παξαθάησ:  

Ο Βξεηαληθφο Νφκνο πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (1985)
11

 νξίδεη φηη έλα πξφζσπν δελ κπνξεί 

λα δηνξηζηεί σο νξθσηφο ειεγθηήο κίαο επηρείξεζεο εάλ είλαη αλψηεξν ζηέιερνο ή απιφο 

ππάιιεινο απηήο, θαζψο θαη ζπλεξγάηεο ή ππάιιεινο ελφο ζπλεξγάηε ηνπ ππαιιήινπ ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο.  Κάζε πξφζσπν πνπ δελ κπνξεί λα δηνξηζηεί νξθσηφο ειεγθηήο 

κίαο επηρείξεζεο φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ, δελ κπνξεί λα δηνξηζηεί θαη νξθσηφο ειεγθηήο ζε 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε ηεο πξψηεο. Πξνο δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή, απηφο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη αλψηεξν ζηέιερνο ή ππάιιεινο ηεο ειεγρφκελεο 

επηρείξεζεο. Απηή ε ξχζκηζε έρεη σο ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο δελ ζα 

νδεγεζεί ζε κηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ σο ζπλέπεηα ηεο παξάιιειεο απαζρφιεζήο ηνπ 

ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε (άκεζα ή έκκεζα) ζε κία ζέζε εθηφο απφ απηήλ ηνπ νξθσηνχ 

                                                           
11

 Companies Act, 1985, (c. 6) 
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ειεγθηή. Δπηπιένλ, ν παξαπάλσ λφκνο, νξίδεη φηη θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα απνθαιχπηεη 

ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζή ηεο, ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ή νθείιεηαη ζηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή (ή ηελ ειεγθηηθή εηαηξία) γηα ηηο ακνηβέο θαη ηηο δαπάλεο ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ην έηνο ην νπνίν αθνξά ε έθζεζε. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

απνθαιχπηνπλ ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπο, ηηο δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο 

ειεγθηέο ηνπο (ή ζε θάπνηνλ ζπλεξγάηε απηψλ) γηα ηηο κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Απηή ε 

απαίηεζε εμαζθαιίδεη φηη νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ βαζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνρή κε-ειεγθηηθψλ 

(δηνηθεηηθψλ) ππεξεζηψλ πξνο ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. 

Σηελ Διιάδα, ν Καλνληζκφο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ Σψκαηνο 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ
12

 (1997) ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ νξίδεη φηη θάζε κέινο ηνπ Σψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ (Σ.Ο.Δ.) νθείιεη πάληνηε λα αζθεί ην ειεγθηηθφ έξγν θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη 

αλεμάξηεην απφ θάζε είδνπο επηξξνή ηνπ ειεγρνκέλνπ. Αθφκε, νξίδεηαη φηη ν νξθσηφο 

ειεγθηήο πνπ αδπλαηεί λα είλαη αλεμάξηεηνο, ψζηε λα παξέρεη κία έληηκε θαη ακεξφιεπηε 

γλψκε, νθείιεη λα κελ απνδερζεί ηελ εξγαζία ή λα δηαθφςεη ηελ αλαηεζείζα ζε απηφλ 

εξγαζία, αλ νη ππάξρνπζεο ή δηακνξθσζείζεο ζπλζήθεο θινλίδνπλ είηε ηελ αλεμαξηεζία, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πξνο απηφλ εκπηζηνζχλε ησλ ηξίησλ, είηε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε 

ζπλαδέιθνπο κέιε ηνπ Σ.Ο.Δ. Δπηπιένλ, απαγνξεχεηαη ζε νξθσηφ ειεγθηή ε αλάιεςε ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ απφ ηνλ λφκν ειέγρνπ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία ν ίδηνο ή κέινο 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα πνπ έρεη δηαηειέζεη κέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πξηλ 

απφ ην δηνξηζκφ ηνπ σο ηαθηηθνχ ειεγθηή ηεο νηθνλνκηθήο απηήο κνλάδαο: 

 είηε κέινο ηεο δηνίθεζεο, 

 είηε δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, 

 είηε νηθνλνκηθφο, ινγηζηηθφο ή θνξνινγηθφο ζχκβνπινο ή εζσηεξηθφο ειεγθηήο, κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε θχξην αληηθείκελν ηελ 

παξνρή ησλ πην πάλσ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Τέινο, ν θαλνληζκφο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο νξίδεη φηη θάζε ειεγθηηθφο θνξέαο θαη 

θάζε κέινο ηνπ Σ.Ο.Δ. νθείιεη λα ηεξεί ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ: 

1. Να κελ παξέρεη ζε ειεγρφκελν άιινπ είδνπο ππεξεζίεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ 

επηηξέπεη ν λφκνο θαη γηα ηηο νπνίεο αξκνδίσο έρεη νξηζηεί. (Γελ είλαη αζπκβίβαζηε ε 

παξνρή ππνδείμεσλ, πνπ αλαθχπηνπλ σο απφξξνηα ησλ παξερνκέλσλ απφ Οξθσηφ Διε-

γθηή επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αλαηεζέλ ζ' απηφλ έξγν.) 

Ζ παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ (κε - ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ) ζε αζπλήζηζηε έθηαζε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη επεξεάδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειεγθηή. 

2. Να κελ απνθαζίδεη ν ίδηνο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ειεγρνκέλνπ. Δπίζεο πξέπεη 

λα απνθεχγεη λα εθθξάδεη ηελ θξίζε ηνπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ή απνθάζεηο 

ηνπ ειεγρνκέλνπ. 

                                                           
12

 Καλνληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ Μειψλ ηνπ Σψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, 1997, ΦΔΚ 

364/1997 
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3. Να ηεξεί ακεξφιεπηε ζηάζε ζε αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ ειεγρνκέλσλ ή άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, εθθξάδνληαο ρσξίο πεξηηηνχο ραξαθηεξηζκνχο ηηο αληηθεηκεληθέο 

δηαπηζηψζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε επηκειή εξγαζία ηνπ. 

4. Να κελ έρεη νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν 

απφ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειεγρνκέλνπ ή απφ ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ. 

5. Να κελ απνδέρεηαη παξεκβάζεηο ηνπ ειεγρνκέλνπ ή ηξίησλ ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

6. Να είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο φηαλ ζηνλ ειεγρφκελν ππεξεηνχλ θαζ' νηνλδήπνηε 

ηξφπν ζπγγεληθά ή θηιηθφ πξνο απηφλ πξφζσπα. Οθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ θαη, φπνπ 

απηφ δελ είλαη απφιπηα εθηθηφ, λα απνπνηείηαη ηνλ έιεγρν ή λα ηνλ δηαθφπηεη. 

7. Να κε δέρεηαη απφ ηνλ ειεγρφκελν πεξηπνηήζεηο ή άιια δψξα, πνπ ππεξβαίλνπλ ην 

κέηξν ηεο απιήο θηινθξνλήζεσο θαη θηινμελίαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν απηνχ. 

8. Να κελ δέρεηαη νπνηαδήπνηε ακνηβή ή πξνκήζεηα απφ ηνλ ειεγρφκελν, πέξαλ ηεο 

λνκίκνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έζησ θαη γηα πξφζζεηεο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικα-

ηηθέο ππεξεζίεο, αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε, ηελ 

εθηέιεζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηνπ. 

9. Να ηεξεί απζηεξά ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηα αζπκβίβαζηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο σο πξνο ην επάγγεικα, θαζψο 

θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο θαη γλσζηνπνίεζεο θάζε αλαηηζέκελεο ζ' απηφλ 

εξγαζίαο. 

 

 

Ζ Γηεζλήο Έλσζε Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants) κέζσ ησλ Γηεζλψλ 

Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ (International Standards on Auditing) έρεη δεκηνπξγήζεη ηα 

θαηάιιεια ειεγθηηθά πξφηππα έηζη ψζηε λα ελδπλακσζεί ε λνκνινγία ηεο θάζε ρψξαο (φπσο 

απηέο ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Διιάδαο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ) ζρεηηθά κε ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Έηζη ππάξρνπλ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 

Πξφηππα 220
13

 θαη 260
14

 (ISA 220 θαη ISA 260) πνπ θαηαπηάλνληαη κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Σπγθεθξηκέλα ηα πξφηππα ISA 220 θαη ISA 260 

αλαθέξνπλ:     

Οη ειεγθηηθέο εηαηξίεο νθείινπλ λα θαζηεξψζνπλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη, ηφζν απηέο φζν θαη ην πξνζσπηθφ απηψλ (νξθσηνί ειεγθηέο θαη 

ζπλεξγάηεο ηνπο), παξακέλνπλ αλεμάξηεηνη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη 

απηφ απφ ηνλ θψδηθα εζηθήο δενληνινγίαο. Απηέο νη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλεμαξηεζία απαηηήζεσλ, ζην πξνζσπηθφ 

ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απεηιέο γηα ηελ αλεμαξηεζία. Αθφκε απαηηείηαη ε ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη απεηιέο θαηά ηεο 

αλεμαξηεζίαο ή λα κεησζνχλ ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν κε ηελ εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ 

δηθιίδσλ αζθαιείαο. 

                                                           
13

 ISA 220 Quality Control for Audit Work 
14

 ISA 260 Communications of Audit Matters with Those Charged with Governance 
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Δπηπιένλ, ζα πξέπεη ην πξνζσπηθφ πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν λα εηδνπνηεί ακέζσο ηελ 

ειεγθηηθή εηαηξία ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ απεηιή γηα ηελ 

αλεμαξηεζία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα. Ζ 

πιεξνθφξεζε πνπ ζα θζάζεη ζηελ ειεγθηηθή εηαηξία γηα θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

γλσζηή ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, έηζη ψζηε νη νξθσηνί ειεγθηέο 

λα κπνξνχλ εχθνια λα πξνζδηνξίζνπλ αλ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αλεμαξηεζίαο θαη λα 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδηνξηζκέλεο απεηιέο 

γηα ηελ αλεμαξηεζία πνπ δελ είλαη ζε απνδεθηφ επίπεδν. 

Τνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο, ε ειεγθηηθή εηαηξία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηε γξαπηή 

επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αλεμαξηεζία πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

απφ φιν ην ζηαζεξφ πξνζσπηθφ ηεο (νξθσηνί ειεγθηέο) ην νπνίν απαηηείηαη λα παξακέλεη 

αλεμάξηεην, απφ ηνλ θψδηθα εζηθήο δενληνινγίαο.  

Αθφκε, ε ειεγθηηθή εηαηξία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη δηθιίδεο αζθαιείαο, κε ζθνπφ λα 

κεησζεί ε απεηιή νηθεηφηεηαο ζε έλα απνδεθηφ επίπεδν θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ίδηνπ 

πξνζσπηθνχ (νξθσηψλ ειεγθηψλ) γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο καθξηάο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. Πξνο απνθπγή ηεο απεηιήο νηθεηφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ε 

ειεγθηηθή εηαηξία ζα κπνξνχζε λα ελαιιάζζεη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν κίαο εηαηξίαο κε ηελ πάξνδν θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Τέινο, ζηελ εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: α) Μηα δήισζε φηη νη 

νξθσηνί ειεγθηέο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο ζηελ ειεγθηηθή εηαηξία έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηνλ 

ζρεηηθφ κε ηελ αλεμαξηεζία θψδηθα εζηθήο δενληνινγίαο. β) Όιεο νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ 

(νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο) κεηαμχ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο, θαη 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, νη νπνίεο κπνξεί εχινγα λα ζεσξεζεί φηη κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία. Αθφκε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ ρξεψλνληαη 

απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη ηηο κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία. Απηέο νη ακνηβέο πξέπεη λα είλαη ρσξηζκέλεο ζε 

θαηεγνξίεο θαηάιιειεο λα βνεζήζνπλ εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή  θαη γ) Τα ζρεηηθά 

κέηξα πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί γηα λα εμαιεηθζνχλ νη απεηιέο θαηά ηεο 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΔΙΡΑΓΧΓΗΗ ΚΔΡΓΧΝ, ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ 

ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ 
 

 

 

 

2.1 Δηζαγσγηθά 
 

 

Έξγν ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Π.Γ. 226/1992 απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ 

θαηά πφζν νη ινγηζηηθέο-νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, ν εληνπηζκφο ινγηζηηθψλ 

ιαζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δφιν κε ζηφρν ηελ αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ 

εμαπάηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, κεηφρσλ, πηζησηψλ, θξαηηθψλ θνξέσλ θ.α. απνηειεί βαζηθφ 

κέιεκα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ζ δεκνζίεπζε παξαπνηεκέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζπλδέεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηελ απφπεηξα δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ. Γηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ είλαη ε ελεξγή ρεηξαγψγεζε ησλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία, δηαθνξεηηθήο απφ ηελ πξαγκαηηθή, εληχπσζεο γηα ηελ επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ρεηξαγψγεζε
15

 απηή ησλ θεξδψλ έρεη λα θάλεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ ηξφπσλ πνπ 

δηαζηξεβιψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα επηηχρνπλ 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ρξεζηκεχεη ζην λα κεηψζεη ηελ αζπκκεηξία πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

επελδπηψλ θαη δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο, θαη ε κείσζε ηεο αζπκκεηξίαο 

πιεξνθνξηψλ είλαη έλαο δείθηεο ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

(Schauer
16

, 2001). Οη νξθσηνί ειεγθηέο κεηψλνπλ ηελ αζπκκεηξία πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

δηνηθήζεσλ θαη ησλ επελδπηψλ κε ηελ παξνρή ηεο δηαβεβαίσζεο φηη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δελ πεξηέρνπλ ιαλζαζκέλεο ή παξαπνηεκέλεο δηαηππψζεηο. Δπνκέλσο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη πςειήο πνηφηεηαο ινγηζηηθνί έιεγρνη πξέπεη λα αληρλεχζνπλ επηηπρψο θαη 

λα απνηξέςνπλ ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. Άξα, ηα πςειά επίπεδα πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. 

Τν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (American Institute of Certified Public 

Accountants - AICPA) ζην πξφηππν Statement on Auditing Standards (SAS) 99
17

, δηαρσξίδεη 

ην ιάζνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ακέιεηα απφ ην ιάζνο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ απάηε (fraud), 

αλαθέξνληαο φηη απάηε είλαη "ε ζθόπηκε παξάβιεςε πνζώλ ή παξαπνίεζε ζηνηρείσλ ζηηο 
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 Σαιάκ Σνχδαλ, 2007, Earnings Management θαη Λνγηζηηθή, Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε 
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 Schauer, P. (2001), "Differences in quality among audit firms", Journal of Accountancy, Vol. 192 No.1, pp.85 
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηαηξηώλ".  

Τν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηνο ν ξφινο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ απνθάιπςε ησλ 

παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Τν επελδπηηθφ θνηλφ, θαζψο θαη φινη φζνη έρνπλ 

θάπνηα ζρέζε κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε αλακέλνπλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή λα 

εληνπίζεη θαη λα απνθαιχςεη φια ηα ιάζε πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ειεγρφκελσλ εηαηξηψλ. Όπσο κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ θάπνηνη αθαδεκατθνί ε ζπρλφηεηα θαη ε 

επθνιία απνθάιπςεο ςεπδψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Ζ άπνςε φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο αλαθέξνπλ ζηελ έθζεζή ηνπο αληίζηνηρεο 

παξαηεξήζεηο γηα ηηο παξαπνηήζεηο (γλψκε µε επηθχιαμε), αιιά απηέο δελ ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε, ηζρχεη σο έλα βαζκφ. Σηελ πιεηνςεθία φκσο ησλ πεξηπηψζεσλ νη εθζέζεηο 

ησλ ειεγθηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξαπνηνχλ, είλαη ρσξίο επηθπιάμεηο ή φηαλ απηέο 

αλαγξάθνληαη αθνξνχλ επνπζηψδεηο ινγαξηαζκνχο.  

Δπηπιένλ, απφ πνιινχο εξεπλεηέο έρεη ηεζεί ην ζέκα ηεο κε απνθάιπςεο ησλ ςεπδψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ιαλζαζκέλσλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν νξθσηφο ειεγθηήο παξακέλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία 

(απμεκέλε ζεηεία νξθσηνχ) θαη αιινηψλεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ. Σηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

ζα κειεηεζεί ην θαηά πφζν επεξεάδεηαη ε δπλαηφηεηα απνθάιπςεο παξαπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απφ ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηελ 

ειεγρφκελε επηρείξεζε.    

 

 

2.2 Παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 

Ωο παξαπνίεζε
18

 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νξίδεηαη ν ζθφπηκνο ρεηξηζκφο 

(manipulation) ζηνηρείσλ ηνπο, φπσο ππεξηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, πσιήζεσλ θαη 

θεξδψλ ή ππνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, εμφδσλ ή δεκηψλ µε ζθνπφ λα θαζνξηζζεί ην 

επηζπκεηφ χςνο ηνπο αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο . Οη ρεηξηζκνί απηνί 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αιινίσζε ηεο νξζήο εηθφλαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σηηο Ζ.Π.Α. ν αληίζηνηρνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ απάηε (fraud) πνπ 

δηελεξγείηαη κέζσ ηεο ζθφπηκεο αιινίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ωο κέζα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπνηήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη κέζνδνη πνπ ζπρλά 

αλαθέξνληαη σο δεκηνπξγηθή ή επηλνεηηθή ινγηζηηθή (creative accounting). Αληίζηνηρνη φξνη 

πνπ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε κεηαβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, είλαη ε «εμνκάιπλζε ηνπο» 

µέζσ εζθαικέλσλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ (income smoothing), ε «σξαηνπνίεζή ηνπο» 

θαη ε «δηαρείξηζε ηνπο» (managing earnings). 

Τν ζέκα πνπ αλαθχπηεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ε αλαθάιπςε ηνπ, πφηε νη 

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απνηέιεζκα ινγηζηηθψλ ιαζψλ θαη πφηε είλαη 

απνηέιεζκα ζθφπηκσλ ρεηξηζκψλ κε ζηφρν ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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 Γαγάλεο θαη Ενπνπλίδεο, 2008, Αλαγλψξηζε Παξαπνηεκέλσλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ – Μεζνδνινγηθφ 

Πιαίζην θαη Δθαξκνγέο, Κιεηδάξηζκνο, ζει: 17-32  
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Τα φξηα κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ζηελ πξάμε δελ είλαη μεθάζαξα, θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα επηζπκνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηνπο δχν φξνπο. Σχκθσλα µε 

ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 240
19

 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπνηήζεηο θαη ζηα ιάζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ν φξνο παξαπνίεζε αλαθέξεηαη ζε εθνχζηα, εζθεκκέλε ελέξγεηα 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο δηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίηνπ κέξνπο πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ςεχηηθε παξνπζίαζε (misrepresentation) ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Ο φξνο (ινγηζηηθή) απάηε (fraud) αλαθέξεηαη: 

1) Σηνλ ρεηξηζκφ, ηε λφζεπζε ή ηελ αιινίσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

2) Σηε µε ζσζηή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

3) Σηελ απφθξπςε ή παξάιεηςε αλαθνξάο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ 

θαηαρσξήζεσλ ή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. 

4) Σηελ θαηαρψξεζε ζπλαιιαγψλ ρσξίο νπζία (εηθνληθέο ζπλαιιαγέο). 

5) Σηελ θαθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ ηεο ινγηζηηθήο. 

Ο φξνο ιάζνο ή ζθάικα (error) αλαθέξεηαη ζε αθνχζηα, µε ζθφπηκα ιάζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο φπσο: 

1) Αξηζκεηηθά ή ιάζε απφ αβιεςία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγηζηεξίνπ πνπ αθνξνχλ 

θαηαρσξήζεηο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

2) Δθ παξαδξνκήο ή παξεξκελεία ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ αθνξνχλ 

ζπλαιιαγέο. 

3) Με ζσζηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ ηεο ινγηζηηθήο. (GAAP θαη IFRS) 

Οη απάηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζπλνδεχνληαη απφ πιαζηά δηθαηνινγεηηθά (ηηκνιφγηα, 

θνξησηηθέο, δειηία απνζηνιήο, κηζζνδνζίεο, ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θ.α.), λφζεπζε ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ κε ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ ηερλαζκάησλ (αξηζκεηηθά ιάζε, παξάιεςε 

κεηαθνξάο πνζψλ, κε ινγηζηηθνπνίεζε δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ ή εμφδσλ θ.α.), απμνκείσζε 

ηεο απνγξαθήο, ζπλερήο αιιαγή ινγηζηηθήο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ, 

παξνπζίαζε αιιφηξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο δηθά ηνπο, ινγηζηηθνπνίεζε εηθνληθψλ 

πξάμεσλ θαη εγγξαθψλ θ.α. 

Πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο έλλνηαο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ παξαπνίεζεο έρεη γίλεη απφ ηνπο Rezaee θαη 

απφ ηνλ Worthy. Ο Rezaee
20

, (2003) αλαθέξεη φηη ε ινγηζηηθή απάηε, έρεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1) Νφζεπζε, παξαπνίεζε ή αζέκηηε ηξνπνπνίεζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ππνζηεξηθηηθψλ 

εγγξάθσλ, ή επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

2) Σθφπηκα εζθαικέλεο δειψζεηο, παξαιείςεηο ή δηαζηξεβιψζεηο γεγνλφησλ, εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ινγαξηαζκψλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

3) Σθφπηκα θαθή εθαξκνγή, εξκελεία θαη εθηέιεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, αξρψλ 
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θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αλαθνξά 

νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζπλαιιαγψλ. 

4) Δζθεκκέλε παξάβιεςε θαη απνθάιπςε ή παξνπζίαζε αλαθξηβψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ, αξρψλ θαη πξαθηηθψλ. 

5) Φξήζε ινγηζηηθψλ ηερλαζκάησλ γηα ηελ απνθφκηζε παξάλνκσλ θεξδψλ. 

6) Μεζνδεχζεηο ινγηζηηθψλ ηερληθψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ησλ λφκσλ αιιά 

είλαη εχθνιν λα κεηαβιεζνχλ κέζα απφ ηα "παξαζπξάθηα" απηψλ. 

Οη ηερληθέο παξαπνίεζεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

1) Αιιαγή ινγηζηηθήο κεζφδνπ. 

2) Μεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ θνζηνιφγεζεο θαη 

3) Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ηεο ρξήζεο, κεηαβάιινληαο ηηο εκεξνκελίεο 

πνπ έζνδα θαη έμνδα ζεσξνχληαη σο δεδνπιεπκέλα. 

 

 

2.3 Ο ξόινο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ζηελ αλίρλεπζε παξαπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη νξθσηνί ειεγθηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνθαιχπηνπλ ζηηο εθζέζεηο ηνπο ηηο 

πεξηπηψζεηο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σχκθσλα µε ηα αληίζηνηρα Διεγθηηθά 

Πξφηππα (SAS 47
21

 θαη SAS 82
22

), ν νξθσηφο ειεγθηήο πξέπεη λα εθηηκήζεη ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ (risk factors) θαη λα εληνπίζεη ηπρφλ πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία (red flags) ζηα νπνία 

ζα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν θαηά ηνλ έιεγρν. Παξάγνληεο θηλδχλνπ απνηεινχλ ηα παξαθάησ: 

 Χαξαθηεξηζηηθά δηνίθεζεο. Πεξηιακβάλνπλ δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, πηέζεηο, ζηπι, 

δηαζέζεηο θαη ζηάζεηο σο πξνο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ύπαξμε ηπρφλ ζηελψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηνίθεζεο θαη 

ειεγθηψλ. 

 Σπλζήθεο θιάδνπ. Πεξηιακβάλνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε (θνξεζκέλνο θιάδνο, αλαπηπζζφκελνο, λέαο νηθνλνκίαο) θαζψο θαη λέεο 

ζεζκηθέο απαηηήζεηο ζηε θνξνινγία ή ζηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο. 

 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα. Πεξηιακβάλνπλ ηε θχζε θαη 

ηε πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο µε άιιεο 

επηρεηξήζεηο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε φπσο ηακηαθή ζηελφηεηα, ηε ρακειή 

θεξδνθνξία, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ. 

Ζ απνθάιπςε ησλ παξαπνηήζεσλ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Ζ εκπεηξία πνπ απνθηάηαη απφ 

ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο αιιά απηφ απφ µφλν ηνπ δελ αξθεί. Τα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο δηαδηθαζίεο θαη εμειηγκέλεο ηερληθέο νη νπνίεο 
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πεξηιακβάλνπλ ππνδείγκαηα πνπ βνεζνχλ ηνπο ειεγθηέο. Τα ππνδείγκαηα απηά 

ρξεζηκνπνηνχλ µκεηαβιεηέο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο µε ηε βνήζεηα εμειηγκέλσλ ηερληθψλ 

ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, φπσο πνιπµεηαβιεηψλ παιηλδξνκήζεσλ,  

επθπψλ ζπζηεκάησλ θαη πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, ζηελ Διιάδα, ν ινγηζηηθφο έιεγρνο αζθείηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ην Διιεληθφ Ίδξπκα 

Πηζηνπνηεκέλσλ Γεκφζησλ Λνγηζηψλ (Greek Institute of Certified Public Accountants), 

θαζψο επίζεο θαη ηνλ λφκν 2190/1920. Αληίζεηα, κε ηηο ΖΠΑ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

φπνπ ε έθζεζε ηνπ ειεγθηή είλαη είηε θαζαξή, είηε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζηελ 

Διιάδα νη ειεγθηέο δελ ιακβάλνπλ κηα ζαθή απφθαζε. Αληί απηνχ, πηζηνπνηνχλ ηελ έθζεζή 

ηνπο, φπνηε πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη πιηθή επηξξνή ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ή ζηε γεληθή 

εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, επίζεο αλ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε δπλαηφηεηά ηνπ 

ειεγθηή λα δηαηππψζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

θαζψο θαη άιιεο θνηλνπνηήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη, ή ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηελ νηθνλνκηθή δήισζε. Οη αλαθνξέο ζηηο πηζηνπνηεκέλεο εθζέζεηο ειέγρνπ έρνπλ απμεζεί 

ζε ζπρλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δηεζλψο. Σηελ Διιάδα εκπεηξηθά 

ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο ειεγθηέο, δείρλνπλ φηη πεξίπνπ ην 50% 

ησλ εηαηξηψλ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ππνβάιινληαη ζε έιεγρν απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή γηα 

λα ιάβνπλ ηελ πηζηνπνηεκέλε έθζεζε. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ε αλίρλεπζε ηπρφλ πιαζηνγξαθεκέλσλ νηθνλνκηθψλ δειψζεσλ είλαη πάληα ζηελ 

επηθαηξφηεηα ζηελ Διιάδα. Σχκθσλα κε ησλ Σπάζε
23

 (2002), ν ινγηζηηθφο έιεγρνο ζηελ 

Διιάδα έρεη λα θάλεη κε ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα, φπνπ νη Διιεληθέο Γεληθά Απνδεθηέο 

Λνγηζηηθέο Αξρέο (GAAP) δελ αθνινπζνχληαη, π.ρ. νξηζκέλεο δαπάλεο πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη, ειιεληθέο GAAP πνπ δελ εθαξκφζηεθαλ αθξηβψο, ή θαλφλεο θαη 

θαλνληζκνί ηεο θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο πνπ αθνινπζήζεθαλ, αληί ηηο GAAP γηα ηελ 

εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε. Οη Σπάζεο (2002) ζηε κειέηε ηνπ, ζπγθξίλεη ηα νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηαηξηψλ πνπ ιακβάλνπλ πηζηνπνηεκέλε έθζεζε ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, κε 

εθείλεο πνπ δελ ιακβάλνπλ, θαη αλαθέξεη φηη νη πεξηζζφηεξνη έιεγρνη αλαθέξνπλ: αλαθξηβήο 

εθηίκεζε ησλ πιεξσηέσλ θφξσλ, ππνηίκεζε ησλ εμφδσλ ησλ κεγάισλ ρξεψλ, κε 

αλαγλψξηζε πξφβιεςεο γηα απνδεκηψζεηο ππαιιήισλ ιφγσ απφιπζεο, ππεξηίκεζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ θαη ησλ αλεπαξθψλ απνζβέζεσλ. 

 

 

 

2.4  Πεξηπηώζεηο παξαπνίεζεο ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ν 

ξόινο πνπ δηαδξακάηηζε ν εμσηεξηθόο έιεγρνο 

 

 

Με αθεηεξία ηα ζθάλδαια ηεο Xerox θαη ηεο Enron, ζηηο Ζ.Π.Α. κεηά ην 2002 
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απνθαιχθζεθαλ πνιπάξηζκα εηαηξηθά ζθάλδαια ζηα νπνία ν ξφινο ηνπ αλεμάξηεηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο. Σηελ παξνχζα ελφηεηα επηρεηξείηαη ε 

ζπγθέληξσζε κεξηθψλ απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο ηα ηειεπηαία έηε (κεηά ην 2001) ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζθελή. Σηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ νη παξαπνηήζεηο εζηηάδνληαη ζηελ απφθξπςε ρξεψλ θαη ζηε 

πιαζκαηηθή εκθάληζε εζφδσλ, κε ζηφρν ηελ παξαπιάλεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Σηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, νη νξθσηνί ειεγθηέο ησλ 

εηαηξηψλ απηψλ δηαδξακάηηζαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ ζθαλδάισλ. Έηζη, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειεγθηψλ 

παξνπζηαδφηαλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ δελ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Γηα λα εθηειέζεη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ, ν ειεγθηήο πξέπεη λα παξακέλεη αλεμάξηεηνο, 

αληηθεηκεληθφο θαη αλεπεξέαζηνο. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαηεξεί αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε ζηάζε θαηά ηνλ έιεγρν. Οη νξθσηνί 

ειεγθηέο δελ πξέπεη λα είλαη κφλν ακεξφιεπηνη, αιιά θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο πειάηεο είλαη 

επίζεο αλαγθαίν λα θαίλεηαη αλεμάξηεηνη ζηα ηξίηα κέξε. Απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

γηαηί ε πιεξνθφξεζε πνπ επηθπξψλεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, 

είρε ππνρσξήζεη ε ηδηφηεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

πάζρεη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Τν πιήγκα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ 

πξνήιζε απφ ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή. Έηζη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπσο ηεο Enron πξνθχπηεη φηη ε ηαπηφρξνλε 

παξνρή δηνηθεηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ έβιαςαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειέγρνπ ελψ 

ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πξνθχπηεη φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δέρηεθε πιήγκα 

εμαηηίαο ηεο καθξφρξνλεο παξακνλήο είηε ηνπ ειεγθηή είηε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηελ 

ειεγρφκελε εηαηξία.   

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θάπνηα εηαηξηθά ζθάλδαια, ζηα νπνία ε απνπζία 

αμηφπηζηνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαδξακάηηζε πνιχ νπζηαζηηθφ ξφιν: 

 

Εταιρεία Χωρά 
Ετοσ 

Δημοςίευςησ 
κανδάλου 

Κλάδοσ Ιςχυριςμοί Παραποίηςησ 
Ελεγκτική 
Εταιρεία 

Xerox Η.Π.Α. 2000 

Παροχι 
περιφερειακϊν 

προϊόντων 
θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν 

Διόγκωςθ εςόδων κατά 1.5 διςεκατομμφρια δολάρια (Παρατυπίεσ 
ςτθ χρονικι περίοδο που αναγνωρίηονταν τα ζςοδα από τα 

ςυμβόλαια των μιςκϊςεων). 
KPMG 

Enron Η.Π.Α. 2001 Ενεργειακόσ 

Απόκρυψθ χρεϊν και ηθμιϊν από ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ και 
αφξθςθ κερδϊν από παραπλανθτικζσ και ψευδείσ ςυναλλαγζσ, 

όπωσ θ καταγραφι ωσ τρζχοντα ζςοδα αμοιβϊν που κα δεχόταν 
μελλοντικά για τισ υπθρεςίεσ τθσ. Δωροδοκία ξζνων κυβερνιςεων 
για τθν.εξαςφάλιςθ ςυμφωνιϊν με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ αγοράσ 

ενζργειασ. 

Arthur 
Andersen 
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AOL Η.Π.Α. 2002 
Τθλεπικοινωνίεσ 

(καλωδιακι 
τθλεόραςθ) 

Κακϊσ θ αγορά διαφιμιςθσ παρζπαιε, θ AOL διόγκωνε 
φαινομενικά τα ζςοδα τθσ με το κλείςιμο ςυμφωνιϊν με 

διαφθμιςτζσ και εφοδιαςτζσ όχι με χρθματικά ποςά, αλλά με 
ανταλλάγματα. 

Ernst & Young 

Adelphia Η.Π.Α. 2002 

Τθλεπικοινωνίεσ 
(καλωδιακι 

τθλεόραςθ), παροχζσ 
υπθρεςιϊν διαδι-

κτφου (Internet 
services) 

Αφξθςθ αποτελεςμάτων με τθ διόγκωςθ κεφαλαιοποιθμζνων 
δαπανϊν και τθν απόκρυψθ χρεϊν. Η οικογζνεια Rigas, που ίδρυςε 

τθν επιχείρθςθ, βρζκθκε να ζχει ςτθν κατοχι τθσ 3.1 
διςεκατομμφρια δολάρια από δάνεια που πιραν μζςω τθσ 

επιχείρθςθσ και δεν καταγράφονταν ςτισ χρθματοοικονομικζσ 
καταςτάςεισ. 

Deloitte & 
Touche 

Computer 
Associates 

Η.Π.Α. 2002 

Παροχι εφαρμογϊν 
θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν 

(Software) 

Ψευδισ καταγραφι 500 εκατομμυρίων δολαρίων ωσ ζςοδα ςτισ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ κατά τισ περιόδουσ 1998 και 

1999, για τθν εκτόξευςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ. 
KPMG 

Dynegy Η.Π.Α. 2002 Ενεργειακόσ 

Εκτζλεςθ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, όχι με καταβολι χρθματικϊν 
ποςϊν αλλά με ανταλλάγματα ("round-trip" trades) με ςκοπό τθν 

"ϊκθςθ" του όγκου εμπορικϊν ςυναλλαγϊν ςτον τομζα τθσ 
ενζργειασ και των ταμειακϊν ροϊν τθσ επιχείρθςθσ. 

Deloitte & 
Touche, 
Arthur 

Andersen 
(Προκάτοχοσ) 

Freddie Mac Η.Π.Α. 2002 
Χρθματοοικονομικζσ 
υπθρεςίεσ (Financial 

Services) 

Συςτθματικι εςφαλμζνθ απεικόνιςθ των πραγματικϊν εςόδων και 
των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ 

τιμισ τθσ μετοχισ. 

Arthur 
Andersen 

Halliburton Η.Π.Α. 2002 

Ενεργειακόσ (παροχι 
τεχνικϊν προϊόντων 

για τθν εξόρυξθ, 
παραγωγι, φυςικοφ 

αερίου και 
πετρελαίου) 

Αντικανονικι κράτθςθ 100 εκατομμυρίων δολαρίων για ετιςια 
καταςκευαςτικά κόςτθ, πριν δϊςουν τθ ςυγκατάκεςθ τουσ οι 

μζτοχοι πελάτεσ. Εμπλοκι ςε δωροδοκίεσ για ευνοϊκότερθ 
φορολογία ςε κυγατρικζσ ςτο εξωτερικό. 

Arthur 
Andersen 

Harken 
Energy 

Η.Π.Α. 2002 Ενεργειακόσ 
Στζλεχοσ τθσ εταιρίασ κατθγορείται ότι ποφλθςε μετοχζσ τθσ 

επιχείρθςθσ λίγο πριν ανακοινωκεί από αυτιν ςθμαντικϊν ηθμιϊν, 
με αποτζλεςμα τθν πτϊςθ τθσ μετοχισ. 

Arthur 
Andersen 

ImClone 
Systems 

Η.Π.Α. 2002 

Φαρμακοβιομθχανία 
(ανάπτυξθ 
βιολογικϊν 
φαρμάκων) 

Στελζχθ τθσ επιχείρθςθσ με εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ 
κατθγοροφνται ότι ποφλθςαν τισ μετοχζσ τουσ λίγο πριν τθν 

ανακοίνωςθ τισ πτϊςθσ τθσ μετοχισ τθσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ μθ 
ζγκριςθσ ενόσ φαρμάκου από τθν αρμόδια επιτροπι. 

KPMG 

Kmart Η.Π.Α. 2002 
Εμπόριο (Αλυςίδα 

εμπορικϊν 
καταςτθμάτων) 

Ανϊνυμεσ καταγγελίεσ υπαλλιλων τθσ επιχείρθςθσ για λογιςτικζσ 
πρακτικζσ που ςκοπό είχαν τθν παραπλάνθςθ των επενδυτϊν 

ςχετικά με τθν οικονομικι "υγεία" αυτισ. 

Pricewater 
house Coopers 

Lucent 
Technologi 

es 
Η.Π.Α. 2002 Τθλεπικοινωνίεσ 

Λογιςτικζσ παρατυπίεσ ςτα ζςοδα, τα οποία δεν ανταποκρίνονταν 
ςτθν πραγματικότθτα. Απόκρυψθ παράπλευρων ςυμφωνιϊν και 
πιςτϊςεων με ςκοπό τθν αφξθςθ των πωλιςεων των προϊόντων 

τθσ παραπλανϊντασ τουσ αγοραςτζσ. 

Pricewater 
house Coopers 

Merck a Co. Η.Π. A. 2002 Φαρμακοβιομθχανία 
Καταγραφι 12.4 διςεκατομμυρίων δολαρίων ωσ ζςοδα από 
καταναλωτζσ τα οποία θ επιχείρθςθ ποτζ δεν ςυγκζντρωςε. 

Arthur 
Andersen 

Mirant Η.Π.Α. 2002 

Ενεργειακόσ 
(παραγωγι και 

παροχι θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ) 

Πικανι εμπλοκι τθσ ςε παρατυπίεσ ςχετικζσ με αφξθςθ πολλϊν 
ςτοιχείων τόςο του ενεργθτικοφ όςο και του πακθτικοφ. 

Arthur 
Andersen 

Peregrine 
Systems 

Η.Π.Α. 2002 

Παροχι προϊόντων 
θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν 

(Computer software) 

Αφξθςθ των πωλιςεων κατά 100 εκατομμφρια δολάρια με τθν 
αντικανονικι αναγνϊριςθ εςόδων από μεταπωλιςεισ τρίτων. 

Arthur 
Andersen 

Qwest 
Communic 

ations 
Η.Π.Α. 2002 Τθλεπικοινωνίεσ 

Αντικανονικζσ λογιςτικζσ πρακτικζσ για μακροπρόκεςμεσ 
ςυμφωνίεσ. Επίςθσ κατθγορείται για παράνομεσ πρακτικζσ αλλαγισ 

των ςυνδρομϊν των πελατϊν τθσ χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τουσ. 

Arthur 
Andersen 

Reliant 
Energy 

Η.Π.Α. 2002 
Ενεργειακόσ (παροχι 

θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ) 

Εμπλοκι ςε περιπτϊςεισ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, όχι με καταβολι 
χρθματικϊν ποςϊν αλλά με ανταλλάγματα ("round-trip" trades) με 
ςκοπό τθν "ϊκθςθ" του όγκου εμπορικϊν ςυναλλαγϊν ςτον τομζα 
τθσ ενζργειασ (χειραγϊγθςθ τθσ αγοράσ ενζργειασ) και των εςόδων 

τθσ επιχείρθςθσ. 

Deloitte & 
Touche 

Sunbeam Η.Π.Α. 2002 
Οικιακζσ, 

θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ 

Καταγραφι μαηικισ αφξθςθσ ςτισ πωλιςεισ προϊόντων τθσ, οι 
οποίεσ δεν αντικατόπτριηαν τθν πραγματικότθτα, με αποτζλεςμα 

τθν αφξθςθ των εςόδων. 

Arthur 
Andersen 
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Tyco 
Internatio 

nal 
Η.Π.Α. 2002 

Κοινοπραξία 
(παραγωγι 

θλεκτρονικϊν 
προϊόντων, 

προϊόντων υγείασ, 
πυραςφάλειασ κ.α.) 

Πρϊθν ανϊτατο ςτζλεχοσ με εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ (CEO) 
κατθγορείται για φοροδιαφυγι. Ερευνάται αν θ επιχείρθςθ 
γνϊριηε αυτζσ τισ ενζργειεσ του ςτελζχουσ, κακϊσ και τθν 

αντικανονικι χριςθ των χρθματικϊν πόρων τθσ επιχείρθςθσ και τισ 
αντικανονικζσ πρακτικζσ όςον αφορά τισ ςυγχωνεφςεισ με άλλεσ 

επιχειριςεισ. 

Pricewater 
house Coopers 

Waste 
Manageme 

nt, Inc. 
Η.Π.Α. 2002 

Περιβαλλοντικζσ 
υπθρεςίεσ 

Αφξθςθ τθσ χρονικισ περιόδου των αποςβζςεων ενςϊματων 
ακινθτοποιιςεων (depreciation time length for PP&E), δθλαδι 
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ που χάνουν αξία με τθν πάροδο του 

χρόνου, με ςκοπό να εμφανίηει αφξθςθ των κερδϊν μετά φόρων. 

Arthur 
Andersen 

Worldcom Η.Π.Α. 2002 Τθλεπικοινωνίεσ 

Αφξθςθ ταμειακϊν ροϊν με τθν καταγραφι 3.8 διςεκατομμυρίων 
δολαρίων ςε λειτουργικά ζξοδα (operating expenses) ωσ ζξοδα 
κεφαλαιοποίθςθσ (capital expenses). Ο ιδρυτισ τθσ επιχείρθςθσ 

ζλαβε 400 εκατομμφρια δολάρια από δάνεια μζςω τθσ 
επιχείρθςθσ, χωρίσ να καταγραφοφν ςτισ χρθματοοικονομικζσ 

καταςτάςεισ. 

Arthur 
Andersen 

AIG Η.Π.Α. 2002 Αςφάλειεσ 

Διόγκωςθ τθσ κακαρισ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ, ωσ αποτζλεςμα 
αμφιςβθτοφμενων ςυναλλαγϊν που αφοροφςαν δανειςμοφσ οι 
οποίοι ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ καταγράφονταν ωσ 

αςφάλιςτρα. 

Pricewater 
house Coopers 

Parmalat Ιταλία 2003 Τρόφιμα 

Πολλζσ από τισ εταιρίεσ που ςτικθκαν από αυτιν αποτελοφςαν 
"εταιρίεσ κάλυψθσ" για τθ δθμιουργία ψεφτικων κερδϊν με ςκοπό 

τθν παραπλάνθςθ των ενδιαφερομζνων επενδυτϊν. Επίςθσ 
κατθγορείται για πλαςτογράφθςθ εγγράφου όπου φαίνεται να 

υπάρχει ςτθν τράπεηα Bank of America προκεςμιακόσ τραπεηικόσ 
λογαριαςμόσ με πάνω από 4.98 διςεκατομμφρια δολάρια. 

Grant 
Thornton 

Bernard L. 
Madoff 

Investment 
Securities 

LLC 

Η.Π.Α. 2008 
Χρθματοοικονομικϊν 

υπθρεςιϊν  

Χρθματιςτθριακι απάτθ που βαςιηόταν ςε αβάςιμεσ  πλθροφορίεσ 
προσ τουσ επενδυτζσ και παραποιθμζνα πιςτοποιθτικά ελζγχου 

προσ τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ των Η.Π.Α. Ο ιδρυτισ τθσ 
εταιρίασ, Bernard Madoff, καταδικάςκθκε για χρθματιςτθριακι 
απάτθ και υπεξαίρεςθ 65 διςεκατομμυρίων δολαρίων, ςε 150 

χρόνια φυλάκιςθ.  

Friehling & 
Horowitz 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΝΑΛΛΑΓΗ 

ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΧΝ 

ΔΣΑΙΡΙΧΝ Χ ΜΔΣΡΟ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ -  

ΥΔΣΙΚΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΓΚΟΜΙΧ  
 

 

 

3.1 Δηζαγσγηθά 
 

Ζ πνιηηηθή ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πξνηείλεηαη απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο σο κέζν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη επνκέλσο αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Τα νθέιε πνπ 

πξνηάζζνληαη απφ απηή ηελ πνιηηηθή είλαη φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα θαη φηη κηα λέα πξννπηηθή ζηνλ έιεγρν κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ δεηεκάησλ θαη παξαηππηψλ πνπ έρνπλ αγλνεζεί θαηά ηνπο 

πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο. Απηά ηα νθέιε ζηεξίδνληαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε εθηεηακέλε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζπλδέεηαη κε κεησκέλε πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Ζ βάζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ είλαη φηη ππάξρεη κηα κείσζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ πέξα απφ θάπνηα δηάξθεηα 

ζεηείαο ελφο νξθσηνχ ειεγθηή. Μηα ηέηνηα πνιηηηθή ππνζέηεη θπζηθά φηη έλαο πςεινχ 

επηπέδνπ πνηφηεηαο εμσηεξηθφο έιεγρνο επηηπγράλεηαη θαηά ηα έηε κέρξη ηε ζπληζηψκελε 

ελαιιαγή. Έηζη, πξνθχπηεη φηη κεηά απφ κηα κεγάιε πεξίνδν ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή, νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ειεγθηή-πειάηε κπνξνχλ λα εμαζζελίζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή θαη ν ρξφλνο κπνξεί λα δηαβξψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ γηα αληηθεηκεληθή θαη 

θξίζηκε αμηνιφγεζε. Δάλ απηνί νη παξάγνληεο νδεγήζνπλ ζε κηα κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, απηνκάησο κεηαθέξεηαη έλα θφζηνο ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ην 

ινγηζηηθφ-ειεγθηηθφ επάγγεικα. 

Σην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή 

πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τν δήηεκα ζπλερίδεη λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή 

ησλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ηδηαίηεξα κεηά ηα ηεξάζηηα 

νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ ζπγθιφληζαλ ην επελδπηηθφ θνηλφ ησλ ΖΠΑ ην 2001(Enron, 

WorldCom). Ζ απαίηεζε γηα ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηηο 

ΖΠΑ ηζρχεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70, φηαλ απαηηήζεθε απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο λα 

αιιάδνπλ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο κε ηε ζπκπιήξσζε ζεηείαο 7 εηψλ ζηελ ειεγρφκελε 

εηαηξία. Τα κεγάια εηαηξηθά ζθάλδαια ηνπ 2001 νδήγεζαλ ζε κηα αλαζεψξεζε απηήο ηεο 

πνιηηηθήο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λφκνπ Sarbanes-Oxley
24

 (2002) πνπ απαηηεί ηελ αιιαγή ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ηε ζπκπιήξσζε 5εηνχο ζεηείαο.  

Πέξα απφ ηελ απαίηεζε γηα ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε νπνία 

φπσο παξνπζηάδεηαη θαη παξαθάησ ηζρχεη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, έρεη 

                                                           
24

 Sarbanes-Oxley Act of 2002, 2002, H.R. 3763 
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ζπδεηεζεί ηδηαίηεξα έληνλα απφ ηνπο αθαδεκατθνχο θαη ηνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο ην δήηεκα 

ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Μηα ηέηνηα ζπδήηεζε έρεη 

εληαζεί κεηά ηα πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια (Enron, WorldCom, Parmalat, θ.ιπ.) θαη 

ζπλήζσο θαηαιήγεη ζε απνθάζεηο θπβεξλεηηθψλ αληηπξνζσπεηψλ θαη ξπζκηζηηθψλ νξγάλσλ 

(Δπηηξνπέο Κεθαιαηαγνξάο) λα επηβάινπλ αιιαγέο ζηνλ θψδηθα εζηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

δενληνινγίαο, ηφζν ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ φζν θαη ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα απάηεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Τν 

πξσηαξρηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη ζπλήζσο είλαη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή 

νξθσηψλ ειεγθηψλ, πνπ φπσο αλαθέξζε θαη παξαπάλσ ηζρχεη ήδε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

Μεηά απφ ην λφκν Sarbanes-Oxley ηνπ 2002, ε Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

(SEC) εμνπζηνδφηεζε ην Γεληθφ Κπβεξλεηηθφ Γξαθείν Λνγηζηηθήο (GAO) λα κειεηήζεη ην 

δήηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο σο πξφζζεην κέηξν 

ελδπλάκσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Τν GAO θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη θακία ζαθήο αλάγθε γηα πηνζέηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ, 

εληνχηνηο δελ απέθιεηζε φηη κηα ηέηνηα απαίηεζε κπνξεί λα γίλεη απαξαίηεηε ζην κέιινλ, αλ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ λφκνπ Sarbanes-Oxley δελ θξηζνχλ απνηειεζκαηηθά. Ωζηφζν, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηθά ρσξψλ γηα ην δήηεκα 

ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ππξνδφηεζε έθξεμε 

αθαδεκατθψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. 

Σηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηηο ηζρπξφηεξεο 

νηθνλνκηθά ρψξεο παγθνζκίσο, ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

 

3.2 Ιηαιία 

 

Ζ Ηηαιία έρεη ζεζκνζεηήζεη ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο γηα ηηο 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο απφ ην 1975. Ζ ζεηεία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο δηαξθεί 3 έηε θαη ε 

ίδηα ειεγθηηθή εηαηξία κπνξεί λα αλαλεψζεη δχν θνξέο ηελ ζεηεία ηεο κέρξη ην κέγηζην ησλ 9 

εηψλ. Δπηπιένλ, κεηά ην πέξαο ηεο ελλεαεηνχο ζεηείαο απαηηείηαη ην πέξαο 3 εηψλ πξνηνχ λα 

κπνξέζεη λα επηζηξέςεη ε ίδηα ειεγθηηθή εηαηξία. Ζ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζεζκνζεηήζεθε έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπηεί ε αλεμαξηεζία ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ. Σε κηα ζπλεδξίαζε ηεο Παγθφζκηαο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

(IOSCO), ν Ηηαιφο αληηπξφζσπνο ηεο Ηηαιηθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ππνζηήξημε φηη ε 

εκπεηξία ηεο Ηηαιίαο πάλσ ζηελ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο είλαη ζεηηθή, 

θαζψο απηή εληζρχεη ηδηαίηεξα ηελ αλεμαξηεζία ζηελ εκθάληζε, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Δληνχηνηο, δηαπηζηψζεθε αθφκε φηη 

έρνπλ ππάξμεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο, φηαλ κεηά απφ 3 έηε (πξηλ ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε 

γηα αλαλέσζε ηεο ζεηείαο), ππάξρεη πίεζε γηα κείσζε ακνηβψλ απφ ηελ ειεγρφκελε πξνο ηελ 

ειεγθηηθή εηαηξία, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κεησκέλα έμνδα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έηζη, φπσο 

ππνζηήξημε ν εθπξφζσπνο ηεο Ηηαιηθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, κπνξεί λα παξνπζηαζζεί 

κηα πξννδεπηηθή κείσζε ησλ ακνηβψλ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία απνηειεί 

αθνξκή γηα αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ λα δηαηεξήζνπλ 

ην πςειφ επίπεδν ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

3.3 Βξαδηιία 
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Ζ Βξαδηιία ζέζπηζε ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο ηνλ Μάτν ηνπ 

1999. Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαζνξίζζεθε ζε 5 έηε θαη γηα λα 

επηζηξέςεη ε ειεγθηηθή εηαηξία σο ειεγθηήο ηεο επηρείξεζεο απαηηείηαη ην πέξαο 3 εηψλ. Ζ 

Βξαδηιηάληθε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (Comissao de Valores Mobiliarios - CVM) 

ηζρπξίζζεθε φηη ν ιφγνο πνπ ζεζπίζηεθε ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο ήηαλ λα εληζρπζεί ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηά θαη ηα θαηλφκελα 

ινγηζηηθήο απάηεο ζε δχν ηξάπεδεο (Banco Economico θαη Banco Nacional). Ζ Βξαδηιία δελ 

έρεη ζεζκνζεηήζεη ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζεσξεί φηη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο 

έρεη πεξηζζφηεξε ηζρχ απφ ηελ αιιαγή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Δληνχηνηο, σο ζπζηαηηθφ ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο, ε Βξαδηιία απαγνξεχεη έλαλ νξθσηφ ειεγθηή πνπ έρεη αιιάμεη ειεγθηηθή 

εηαηξία λα ειέγμεη ηελ ίδηα εηαηξία δχν ζπλερφκελεο θνξέο. 

 

3.4 ηγθαπνύξε 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηεο Σηγθαπνχξεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002 απνθάζηζε φηη νη 

ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Σηγθαπνχξε δελ κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ηελ ίδηα 

ειεγθηηθή εηαηξία γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 δηαδνρηθά έηε. Ζ απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο 

μέλεο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Σηγθαπνχξε. Ζ ρξνληθή ηζρχο ηνπ παξαπάλσ 

κέηξνπ γηα ηηο ηξάπεδεο νξίζζεθε ην 2006. Παξφιν πνπ δελ νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ πξέπεη λα παξέιζεη γηα ηελ επαλαπξφζιεςε ηεο ίδηαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, νη ηξάπεδεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Σηγθαπνχξε, εθηφο αλ έρνπλ ηελ γξαπηή έγθξηζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

αξρήο ηεο Σηγθαπνχξεο, δελ κπνξνχλ λα ειέγρνληαη απφ ηελ ίδηα ειεγθηηθή εηαηξία γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 5 δηαδνρηθά έηε. Δπηπιένλ, νη εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην ηεο 

Σηγθαπνχξεο επηρεηξήζεηο απαηηείηαη λα αιιάδνπλ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ηνπο (ζπλεξγάηεο) 

θάζε 5 έηε. Ο ιφγνο πνπ ε Σηγθαπνχξε θαζηέξσζε ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο είλαη φηη νη ηνπηθέο ηξάπεδεο επξφθεηην λα πξνσζήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ην κέηξν απηφ 

ζεζκνζεηήζεθε έηζη ψζηε: α) λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία απέλαληη ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνπ 

εζηηάδνπλ ππεξβνιηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο 

ηξάπεδεο πνπ ειέγρνπλ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο 

πάξα πνιχ δεζκεπκέλεο-εμαξηεκέλεο ή ππφρξεεο ζηηο ηξάπεδεο, β) λα δηαηεξεζεί ζε πςειά 

επίπεδα ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, δηφηη κέζσ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ, νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν εμαζζέληζεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο, θαη γ) λα θέξεη κηα θξέζθηα καηηά ζηνλ εμσηεξηθφ 

έιεγρν. 

 

3.5 Απζηξία 

 

Ο Απζηξηαθφο Δκπνξηθφο Νφκνο απαηηεί απφ ηηο εηαηξίεο πνπ ειέγρνληαη απφ νξθσηφ 

ειεγθηή, ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο θάζε 6 έηε, έηζη ψζηε λα 

εληζρπζεί ε πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ζεηείαο ζηελ ίδηα επηρείξεζε. Ζ ππνρξεσηηθή 

πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2004, θαη  

πξνβιέπεηαη κηα ειάρηζηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ελφο έηνπο πξνηνχ λα κπνξέζεη λα 
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επηζηξέςεη ε ειεγθηηθή εηαηξία ζηνλ έιεγρν θάπνηαο ειεγρφκελεο ζηελ νπνία αλαγθαζηηθά 

ηεξκαηίζζεθε ε ζεηεία ηεο. Σηελ Απζηξία δελ έρεη θαζηεξσζεί ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ (ζπλεξγαηψλ), σζηφζν θάζε νξθσηφο ειεγθηήο εηζεγκέλεο 

επηρείξεζεο πνπ ηελ ειέγρεη γηα 6 δηαδνρηθά έηε δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιεθζεί απφ 

ηελ δηάδνρε ειεγθηηθή εηαηξία, έηζη ψζηε λα ζπλερίζεη λα ειέγρεη ηελ ίδηα ειεγρφκελε 

εηαηξία.  

 

3.6  Ηλσκέλν Βαζίιεην 

 

Τνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πηνζέηεζε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Σπληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηα ινγηζηηθά δεηήκαηα (CGAA),  λα εληζρχζεη 

ηελ απαίηεζε γηα ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ηε κείσζε ηεο 

κέγηζηεο πεξηφδνπ ζεηείαο ηνπο απφ 7 έηε ζε 5 έηε. Σχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ CGAA, ε 

πεξηνδηθή ελαιιαγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή απνηειεί απαίηεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα 

πνιιά έηε, θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή ε απαίηεζε γηα ελαιιαγή ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελδπλάκσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δέρζεθε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ CGAA, νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα επηρεηξήκαηα είλαη ελάληηα ζηελ απαίηεζε ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Τα επηρεηξήκαηα ηνπ CGAA ελάληηα ζηελ ππνρξεσηηθή 

πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ηα πηζαλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα πξψηα 

έηε κεηά απφ ηελ αιιαγή, ηηο πςειέο δαπάλεο σο απνηέιεζκα ηεο απαίηεζεο λα 

ελαιιάζζνληαη νη νξθσηνί ειεγθηέο ηαθηηθά, ηελ έιιεηςε ηζρπξψλ ζηνηρείσλ ελφο ζεηηθνχ 

αληίθηππνπ ζηελ πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο απαίηεζεο. Παξφια απηά, ην CGAA ζχζηεζε ζηηο 

ειεγθηηθέο επηηξνπέο λα αιιάδνπλ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία ηνπο φηαλ ε δηάξθεηα ζεηεία ηεο 

ππεξβαίλεη ηα 15-20 έηε.  

 

3.7  Γαιιία 

 

Σηε Γαιιία, ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ ηζρχεη απφ ην 1998, 

ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Γαιιηθνχ Κψδηθα Ζζηθήο Γενληνινγίαο ηνπ ινγηζηηθνχ 

επαγγέικαηνο. Δληνχηνηο, ε ζεζκνζεηεκέλε απηή απαίηεζε κέρξη ην 2003 δελ ήηαλ 

εθηειέζηκε επεηδή ν Κψδηθαο Ζζηθήο Γενληνινγίαο δελ είρε δηεπθξηλίζεη ηε κέγηζηε δηάξθεηα 

ζεηείαο πξηλ ηελ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τνλ Αχγνπζην ηνπ 2003, ε 

Γαιιία πέξαζε ηνλ Γαιιηθφ Νφκν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο, ν νπνίνο  

θαζηζηά παξάλνκν φπνηνλ νξθσηφ ειεγθηή ππνγξάςεη πεξηζζφηεξεο απφ έμη εηήζηεο 

δηαδνρηθέο εθζέζεηο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Ζ γαιιηθή απαίηεζε πνπ αλαπιεξψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο είλαη ε απαίηεζε λα 

ζπκκεηέρνπλ δχν ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζην ινγηζηηθφ εμσηεξηθφ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο, ε 

νπνία είλαη ζε ηζρχ απφ ην 1985 θαη επαλαδηαηππψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ  2003 ζηνλ 

Γαιιηθνχ Νφκνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αζθάιεηαο. Σχκθσλα εθπξφζσπν ηεο 

Γαιιηθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο δελ απαηηήζεθε ζηε Γαιιία ιφγσ ηεο αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή εμαζζέληζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο απφ ηε λέα 
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ειεγθηηθή εηαηξία ζρεηηθήο γλψζεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. 

 

3.8  Ιζπαλία 

 

Ζ Ηζπαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είρε απαηηήζεη απφ ην 1989 κέρξη θαη ην 1995, ηελ 

ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο κε ηε κέγηζηε πεξίνδν ζεηείαο λα 

δηακνξθψλεηαη ζηα 9 έηε (3 ζεηείεο) θαη ηελ ειάρηζηε ζηα 3 έηε (1 ζεηεία). Αθφκε, 

απαηηνχηαλ ε ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ θάζε 3 έηε (ζηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο). Οη ζηφρνη ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ ήηαλ λα εληζρπζνχλ ηφζν ε αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ φζν θαη ε πξνψζεζε ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ. Παξφια απηά, ην 1995, 

ν ηζπαληθφο λφκνο πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη ν ηζπαληθφο λφκνο πεξί ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

ηξνπνπνηήζεθαλ, απνβάιινληαο ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο, 

κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφ ηελ παξαθάησ απαίηεζε: κεηά απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο 

πεξηφδνπ (ην ειάρηζην 3 έηε, ην κέγηζην 9 έηε), ν ίδηνο νξθσηφο ειεγθηήο ζα κπνξνχζε λα 

επαλαπξνζιεθζεί απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία ζε εηήζηα βάζε (κνλνεηήο ζεηεία). Ο 

πξφεδξνο ηεο Ηζπαληθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, σο ιφγνπο γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο επηθαιέζηεθε ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα 

ζεκηηφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζιεςε λέαο ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο ην ιηγφηεξν θάζε 9 έηε. Τνλ Ννέκβξην ηνπ 2002, ν Ηζπαληθφο Νφκνο πεξί ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ ηξνπνπνηήζεθε γηα λα εηζαγάγεη κηα λέα απαίηεζε, ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ. Έηζη, ην ζχλνιν ηεο νκάδαο πνπ δηεμάγεη ηνλ εμσηεξηθφ 

έιεγρν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεξγαηψλ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, νξθσηψλ ειεγθηψλ, 

ησλ δηεπζπληψλ, ησλ επνπηψλ, θαη ηνπ θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ) πξέπεη λα αιιάδεη θάζε 7 έηε 

ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο εηζεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζηνλ δεκφζην έιεγρν (Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο), θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

 

3.9  Οιιαλδία 

 

Τνλ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2003, ην βαζηιηθφ ηλζηηηνχην ινγηζηψλ θαη νξθσηψλ ειεγθηψλ ηεο 

Οιιαλδίαο (NIvRA) θαη ην ηλζηηηνχην ινγηζηψλ θαη νξθσηψλ ειεγθηψλ ησλ Κάησ Φσξψλ 

(NOvAA), πνπ είλαη νη νξγαληζκνί πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην επάγγεικα ινγηζηηθήο ζηηο 

Κάησ Φψξεο θαη είλαη αξκφδηνη γηα ηα πξνζφληα θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ινγηζηηθνχ 

επαγγέικαηνο, πηνζέηεζαλ ηε ζχζηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ 

έιεγρν θαη ηα ινγηζηηθά δεηήκαηα (CGAA) λα εληζρχζνπλ ηελ απαίηεζε ηεο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ζ ελίζρπζε απηή έγηλε κέζσ ηεο κείσζεο ηεο κέγηζηεο 

ζεηείαο πξηλ ηελ ελαιιαγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή απφ 7 έηε ζε 5 έηε. Ζ πηνζέηεζε απηψλ ησλ 

κέηξσλ ηφζν απφ ην NIvRA φζν θαη απφ ην NOvAA έθαλε απηή ηελ απαίηεζε έλα κέξνο ηνπ 

θψδηθα δενληνινγίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ρσξίο βέβαηα ε απαίηεζε ελαιιαγήο λα 

βαζίδεηαη ζε θάπνηνλ λφκν. Σήκεξα, ε Οιιαλδηθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο εμεηάδεη ηελ 

λνκηθή ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο.  

 

3.10  Ιαπσλία  
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Σηελ Ηαπσλία, ν ηξνπνπνηεκέλνο λφκνο πεξί νξθσηψλ ειεγθηψλ ςεθίζζεθε ηνλ Μάην ηνπ 

2003, θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 2004. Σχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ λφκν, νη 

νξθσηνί ειεγθηέο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο απαγνξεχεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κίαο εηαηξίαο γηα πεξίνδν εθηελέζηεξε ησλ 7 δηαδνρηθψλ εηψλ. Ζ 

ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο δελ έρεη απαηηεζεί πνηέ ζηελ Ηαπσλία, 

θαη δελ έρνπλ ελζαξξπλζεί πνηέ νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο λα πξνρσξήζνπλ εζεινληηθά ζε 

παξαίηεζε κε ην πέξαο θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  Δλψ νη ξπζκηζηηθνί θνξείο ηεο 

Ηαπσλίαο θαηά θαηξνχο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο ηζρπξηζκνχο παγθφζκησλ 

ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ φηη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζα 

ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ εθηίκεζε κειινληηθά, εθπξφζσπνη ηεο Ηαπσληθήο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο δειψλνπλ φηη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο δελ 

ππνζηεξίρζεθε ιφγσ ησλ αλεζπρηψλ φηη α) κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε ζχγρπζε δεδνκέλεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, β) δελ 

απαηηείηαη ζε άιιεο ηζρπξέο νηθνλνκηθά ρψξεο εθηφο απφ ηελ Ηηαιία, γ) κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ιφγσ ηεο αλάγθεο λα 

δηεθπεξαησζνχλ πξφζθαηα θαη ζχληνκα νξγαλσκέλνη ινγηζηηθνί έιεγρνη, θαη δ) ζα νδεγνχζε 

ζε κεγαιχηεξν θφζηνο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ππφ ηελ ηξέρνπζα ζπγθέληξσζε ησλ ειεγθηηθψλ 

εξγαζηψλ απφ ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο.  

 

3.11  Καλαδάο 

 

Σηνλ Καλαδά, δελ ππάξρεη απηήλ ηελ πεξίνδν θακία απαίηεζε γηα ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Δληνχηνηο, ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο πεξηιήθζεθε ζηελ ηξαπεδηθή λνκνζεζία ακέζσο κεηά απφ ηελ θαηάξξεπζε, ην έηνο 

1923, ηεο ηξάπεδαο Home Bank θαη κέρξη ηελ αλαζεψξεζε, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991, ηνπ 

λφκνπ πεξί ηξαπεδψλ. Ο λφκνο πεξί ηξαπεδψλ απαίηεζε δχν ειεγθηηθέο εηαηξίεο λα ειέγρνπλ 

κηα ηξάπεδα, θαη φηη δχν εηαηξίεο καδί δελ ζα κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ δχν 

δηαδνρηθνχο ινγηζηηθνχο εμσηεξηθνχο ειέγρνπο. Καηά ζπλέπεηα, κηα απφ ηηο δχν ειεγθηηθέο 

εηαηξίεο ζα έπξεπε λα παξαηηεζεί απφ ηνλ έιεγρν γηα έλα ειάρηζην δηάζηεκα 2 εηψλ. 

Σχκθσλα κε ηηο θαλαδηθέο αξρέο, ζηελ πξάμε απηή ε απαίηεζε εθαξκφζηεθε κε δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Μεξηθέο ηξάπεδεο δηφξηζαλ κηα επηηξνπή ηξηψλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ 

κε κηα απφ ηηο ηξεηο εηαηξίεο λα ελεξγεί σο κφληκνο ειεγθηήο ελψ νη άιιεο δχν ειεγθηηθέο 

εηαηξίεο άιιαδαλ θάζε 2 έηε. Άιιεο ηξάπεδεο δηφξηζαλ κηα επηηξνπή ηξηψλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ θαη πεξηζηξεθφηαλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ εηαηξηψλ. Γεληθά, ε εηαηξία πνπ ήηαλ ε 

ρξνληά ηεο λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ηεο ηξάπεδαο ζα δηαηεξνχζε 

ηνπιάρηζηνλ κία πινχζηα εηθφλα ησλ εμειίμεσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο, έηζη ψζηε λα 

κελ έρεη ράζεη ηελ επαθή ηεο φηαλ ζα ρξεηαζζεί λα ηελ επαλειέγμεη.  

Έλα απφ ηα αξρηθά νθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξήζεο δχν ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ήηαλ φηη 

δηεπθφιπλε κηα αλεμάξηεηε ζεψξεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ. Ζ λέα 

πξννπηηθή απφ ηελ λενπξνζιακβαλφκελε ειεγθηηθή εηαηξία ζεσξήζεθε γεληθά κηα ρξήζηκε 

πξνζηαζία, θαη ζεσξήζεθε φηη ε δεχηεξε εηαηξία δελ ζα νδεγνχζε ζε ζπκπιεξσκαηηθά 

θφζηε. Τν ζηνηρείν ηεο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζεσξήζεθε φηη ζα θέξεη πξφζζεηα 

ζηνηρεία αζθάιεηαο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Τν κέηξν ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο 

δηαηεξήζεθε γηα πεξηζζφηεξν απφ 60 έηε, έσο ην 1991, φπνπ ε ηξαπεδηθή λνκνζεζία 

ηξνπνπνηήζεθε, επέηξεςε ηνλ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ απφ κία ειεγθηηθή εηαηξία θαη θαηήξγεζε 
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ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Σχκθσλα κε ηνπο θαλαδηθνχο 

ξπζκηζηηθνχο θνξείο, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ππνρξεσηηθήο 

ελαιιαγήο ήηαλ φηη πνιινί ππνζηήξημαλ φηη ην θφζηνο απφ ηελ ζπλχπαξμε δχν ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ δελ αληηζηνηρνχζε ζηα αλάινγα νθέιε θαη δηαπηζηψζεθε φηη ν Καλαδάο ίζσο είλαη 

ην κφλν θξάηνο ζηνλ θφζκν πνπ επέβαιιε έλα ηέηνην ζχζηεκα.  

Ζ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο δελ εμεηάδεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν 

ζηνλ Καλαδά. Αλη.’ απηνχ , απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2003, ηζρχεη ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα φιεο ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Ζ Καλαδηθή Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο ζεζκνζέηεζε απηφ ην κέηξν έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ δηελεξγνχλ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. Σχκθσλα κε 

πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο, ε επέθηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηηο 

κε-εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη ππφ εμέηαζε αιιά ε έθβαζε ησλ ζρεηηθψλ ζπδεηήζεσλ δελ 

είλαη αθφκε γλσζηή. 

 

3.12  Γεξκαλία 

 

Σχκθσλα κε ηνλ γεξκαληθφ εκπνξηθφ θψδηθα, έλαο νξθσηφο ειεγθηήο ή κηα ειεγθηηθή εηαηξία 

δελ κπνξεί λα είλαη ειεγθηήο κηαο εηζεγκέλεο εηαηξίαο εάλ έιεγμε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ή ππέγξαςε ηηο ειεγθηηθέο εθζέζεηο ηνπιάρηζηνλ 6 απφ ηα ηειεπηαία 10 έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Τν κέηξν απηφ ηέζεθε ζε ηζρχ γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ιήγεη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001. Σχκθσλα κε ηε 

Γεξκαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ην κέηξν ηεο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

έρεη απνδεηρζεί επηηπρέο, θαη δελ ππάξρεη θαλέλα ζρέδην πηνζέηεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο επεηδή ν ζηφρνο ηνπ αλεμάξηεηνπ θαη 

αληηθεηκεληθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Δληνχηνηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πξνζηαζία 

ησλ επελδπηψλ θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ε νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο δεκνζίεπζε έλα έγγξαθν 10 ζεκείσλ, ην νπνίν πεξηέιαβε κηα 

ηξνπνπνίεζε ζηνπο αληίζηνηρνπο εκπνξηθνχο θαλνληζκνχο θαη πξφηεηλε ηελ ελαιιαγή φισλ 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ην πέξαο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 5 εηψλ. 

 

3.13  Απζηξαιία 

 

Σηελ Απζηξαιία, πξηλ απφ ην 1997 δελ εθαξκνδφηαλ θακία πνιηηηθή ελαιιαγήο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ νχηε ππνρξεσηηθά, νχηε εζεινληηθά απφ θάπνηεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Καηά ηα έηε 

1997 έσο 2001 ε εηαηξία Arthur Andersen (πνπ φπσο είλαη γλσζηφ, κεηά ην ζθάλδαιν ηεο 

Enron ηελ νπνία ήιεγρε, θαηέξξεπζε θαη απηή) εθήξκνζε εζεινληηθά έλα ζχζηεκα 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Οη ππφινηπεο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζηελ 

Απζηξαιία δελ αθνινχζεζαλ ην παξάδεηγκά ηεο. Τν έηνο 2001, νη απζηξαιηαλέο ινγηζηηθέο 

ελψζεηο εηζήγαγαλ ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηνλ θψδηθα 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ ινγηζηψλ θαη νξθσηψλ ειεγθηψλ, κε απνηέιεζκα νη 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Απζηξαιία λα αλαγθαζηνχλ λα 

ελαιιάζζνπλ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ηνπο ην ιηγφηεξν θάζε 7 έηε.    
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3.14  Διιάδα 

Σηελ Διιάδα γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ή ηεο ειεγθηηθήο 
εηαηξίαο, φζνλ αθνξά ηνλ ππνρξεσηηθφ εμσηεξηθφ έιεγρν, ν Νφκνο 3693/2008 νξίδεη φηη:  

 Ο νξθσηφο ειεγθηήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή 
γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα πέληε ζπλερή ρξφληα θαη λα 
επαλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ κεηά παξέιεπζε δχν ζπλερψλ ρξφλσλ, 

 Ο πξντζηάκελνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ηνπ γηα 
ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηέζζεξα ζπλερή ρξφληα θαη ν νξηζκφο 
ηνπ κπνξεί λα επαλαιεθζεί κεηά απφ παξέιεπζε ηξηψλ ζπλερψλ ρξφλσλ. 

 Ο νξθσηφο ειεγθηήο ή ν θχξηνο ειεγθηήο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο δελ κπνξεί λα 
αλαιάβεη νπνηαδήπνηε ζέζε ζηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο, πξηλ απφ ηελ 
παξέιεπζε δχν ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έπαπζε λα ελεξγεί κε απηή ηνπ ηελ  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΡΔΤΝΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΘΗΣΔΙΑ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ 

ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΗΝ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 

4.1 Δηζαγσγηθά 

 
Σηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη αθαδεκατθέο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαηά 

ηα έηε 2000 έσο 2009 θαη κειεηνχλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ παξαθάησ κειεηψλ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πηνζέηεζε ή κε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο. (Βιέπε Κεθάιαην 3) 

 

 

4.2 Davis, Soo θαη Trompeter (2000)
25

 

 

Οη έλλνηεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ απφ 

ηελ ειεγρφκελε εηαηξία, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Οη αλεμάξηεηνη νξθσηνί ειεγθηέο είλαη 

απαξαίηεηνη, έηζη ψζηε λα απνηξέςνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ειεγρνκέλσλ 

εηαηξηψλ γηα ρεηξαγψγεζε (δηαρείξηζε) ησλ θεξδψλ ηνπο. Έηζη, αλ νη νξθσηνί ειεγθηέο δελ 

είλαη αλεμάξηεηνη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα κπνξέζνπλ λα απνηξέςνπλ ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ 

θεξδψλ. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε ηεο άκεζεο ζρέζεο κεηαμχ αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή θαη ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ, νη Davis, Soo θαη Trompeter δηεμήγαγαλ έξεπλα κε 

ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη 

ηεο έθηαζεο ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Κίλεηξν γηα ηελ έξεπλα απηή, απνηέιεζαλ νη 

αλεζπρεηηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο Ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (Security and 

Exchange Commission – SEC) ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηε 

ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. 

Σηελ έξεπλά ηνπο κειεηνχλ, ηφζν ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο απφιπηεο ηηκήο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ φζν θαη ηε 

                                                           
25

 Davis, L. R., B. Soo, and G. Trompeter. 2000. Auditor tenure, auditor independence, and earnings 
management. Working paper, Boston College, Chestnut Hill,  MA 
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ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ 

απνθιίζεσλ κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ θαη πξαγκαηηθψλ θεξδψλ. Σπγθεθξηκέλα, ππνζέηνπλ 

φηη κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη απφιπηεο ηηκήο 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ είλαη ελδεηθηηθή ηνπ γεγνλφηνο φηη φζν πην καθξνρξφληα 

γίλεηαη ε παξακνλή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία ηφζν κεγαιχηεξε επειημία 

ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ απνθηά ε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Αθφκε, ππνζέηνπλ 

φηη κία αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηνπ απφιπηνπ 

κεγέζνπο πξνυπνινγηζηηθνχ ιάζνπο (απφιπηε ηηκή απφθιηζεο κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ 

θαη πξαγκαηηθψλ θεξδψλ) είλαη ελδεηθηηθή ηνπ γεγνλφηνο φηη φζν πην καθξνρξφληα γίλεηαη ε 

παξακνλή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία ηφζν πην εχθνια ε δηνίθεζε ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θνληά ζηα 

πξνυπνινγηζζέληα. Τέινο, ζηελ έξεπλα ηνπο κειεηνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ησλ πξναηξεηηθά θαηαρσξεκέλσλ πξνεηζπξαρζέλησλ 

εζφδσλ θαη αξλεηηθψλ πξνυπνινγηζηηθψλ απνθιίζεσλ.  

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 855 παξαγσγηθέο ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

εκθαλίδνπλ πιήξε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο, ηνλ νξθσηφ ειεγθηή θάζε 

έηνπο θαη ηελ έθζεζε απηνχ. Οη κε παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

εηαηξίεο θαη εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ απνθιείζηεθαλ απφ ην δείγκα δηφηη ζε απηνχ ηνπ 

είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πξνβιεκαηηθφο ν ππνινγηζκφο ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ. Τν δείγκα απηφ ησλ 855 επηρεηξήζεσλ ρσξίδεηαη ζε δχν κηθξφηεξα δείγκαηα 

589 θαη 266 επηρεηξήζεσλ, φπνπ νη πξψηεο ζρεηίδνληαη κφλν κε έλαλ νξθσηφ ειεγθηή θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο (1980-1998), ελψ νη δεχηεξεο έρνπλ αιιάμεη ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά θαηά ηα έηε απηά νξθσηφ ειεγθηή. 

Μηα άπνςε γηα ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα ππνζηεξίδεη φηη απηά επηηξέπνπλ ζηηο 

δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ λα δηαβηβάζνπλ αθξηβέζηεξα ηελ αμία ηεο εηαηξίαο ζηνπο επελδπηέο. 

Υπφ απηήλ ηελ άπνςε, νη δηεπζπληέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα «γηα λα 

παξαγάγνπλ έλα πην αμηφπηζην θαη εγθπξφηεξν κέηξν ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο». Δλαιιαθηηθά, 

ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επθαηξηαθά γηα λα αιινηψζνπλ 

ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο. Υπφ απηήλ ηελ νπηηθή, ηα 

δεδνπιεπκέλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα λα θξχςνπλ ηελ θαθή απφδνζε ηεο 

εηαηξίαο, είηε κε ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ είηε κε ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ή κπνξνχλ επίζεο 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηψζνπλ ηα θέξδε ζηελ θαηεχζπλζε: «απνζήθεπζε ηξερφλησλ 

θεξδψλ γηα πηζαλή ρξήζε ζην κέιινλ». 

Ζ πξψηε ππφζεζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Davis, Soo θαη Trompeter ζηελ έξεπλά ηνπο 

βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή φηη, εάλ ε απμαλφκελε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 

πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα γηα λα γίλεη ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ, ηφηε ε απφιπηε ηηκή ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ζ ρξήζε ηεο απφιπηεο ηηκήο επηηξέπεη ζηελ αλάιπζε λα ζπκπεξηιάβεη ηα 

πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα είηε απηά εληζρχνπλ είηε κεηψλνπλ ηα θέξδε. Έηζη, ε πξψηε 

ππφζεζε είλαη: 

H1a: Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή δελ ζπλδέεηαη κε ηελ απφιπηε ηηκή ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. 

Ζ δεχηεξε ππφζεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έξεπλα, βαζίδεηαη ζηελ ζεψξεζε ησλ 

εξεπλεηψλ φηη έλαο πςειήο πνηφηεηαο θαη αλεμάξηεηνο ινγηζηηθφο εμσηεξηθφο έιεγρνο 

πεξηνξίδεη απνηειεζκαηηθά ηε δπλαηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο λα δηαρεηξηζηεί ηα θέξδε 

έηζη ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο. Δάλ ε απμαλφκελε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλακέλεηαη ε δηάξθεηα 
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ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ λα ζπλδέεηαη κε ηηο απνθιίζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θεξδψλ. 

Σπγθεθξηκέλα, ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζα ζπλδεφηαλ κε κηα 

απμαλφκελε δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο λα ρεηξαγσγήζεη ηα θέξδε 

ηεο, επηβεβαηψλνληαο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θεξδψλ θαη θαηά ζπλέπεηα κηθξφηεξε απφιπηε 

ηηκή ηεο απφθιηζεο απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θεξδψλ. Έηζη, ε δεχηεξε ππφζεζε είλαη: 

H1b: Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή δελ ζπλδέεηαη κε ηελ απφιπηε ηηκή ησλ 

απνθιίζεσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ θεξδψλ. 

Έλα αθφκε ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο εξεπλεηέο είλαη ην πξνο πνηα θαηεχζπλζε γίλεηαη ε 

θαηαρψξεζε ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. Μηα ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ ζα ήηαλ 

ελδεηθηηθή κηαο απμαλφκελεο δπλαηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο λα δηνγθσζνχλ ηα θέξδε. Αληίζεηα, 

κηα ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε ζα ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο δπλαηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο λα «θξχβεη» θέξδε πξνο κειινληηθή ρξήζε φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα 

ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Έηζη, ε ηξίηε ππφζεζε είλαη: 

H2a: Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή (θαηεχζπλζε) 

ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. 

Οκνίσο, νη εξεπλεηέο ππνζέηνληαο φηη έλαο αλεμάξηεηνο εμσηεξηθφο έιεγρνο πεξηνξίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηε δπλαηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο λα δηαρεηξηζηεί ηα θέξδε 

ζπλαληψληαο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, δελ πξέπεη λα ππάξμεη θακία ζπζηεκαηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ησλ απνθιίζεσλ ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ θεξδψλ. Δληνχηνηο, εάλ ε απμαλφκελε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ νδεγεί ζε έλαλ ινγηζηηθφ έιεγρν ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, θαηφπηλ αλακέλεηαη φηη ε 

δηνίθεζε κπνξεί επθνιφηεξα λα ζπλαληήζεη ή λα ππεξβεί ηηο πξνβιέςεηο θεξδνθνξίαο. Έηζη, 

ε ηέηαξηε ππφζεζε είλαη: 

H2b: Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή δελ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

απνθιίζεσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ θεξδψλ. 

Απφ ηελ έξεπλα ησλ Davis, Soo θαη Trompeter δηαπηζηψλεηαη φηη ε απφιπηε ηηκή ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ απμάλεηαη φζν παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ, θαη φηη ε απφιπηε ηηκή ησλ απνθιίζεσλ πξνυπνινγηζκψλ θεξδψλ κεηψλεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο πνπ παξακέλνπλ πνιιά ρξφληα ζηελ 

ειεγρφκελε επηρείξεζε είλαη πηζαλφηεξν λα επηηξέςνπλ ζηε δηνίθεζε απηήο λα θαηαγξάςεη 

πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα κε ζθνπφ ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ θεξδψλ. Αθφκε, απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηεο Ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φηη ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ εμαζζελίδεη απφ ηελ καθξνρξφληα ζρέζε ειεγθηή-ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

Πεξαηηέξσ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαζψο ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ απμάλεηαη, ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα ηείλνπλ λα είλαη πην αξλεηηθά, 

δειαδή νη ειεγρφκελεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απμαλφκελε επειημία ηνπο γηα λα 

κεηψζνπλ ηα θέξδε ηνπο, είηε απνζθνπψληαο ζηελ απνθπγή πςειφηεξεο θνξνινγίαο, είηε 

«απνζεθεχνληάο» ηα γηα κειινληηθή αλάγθε. Τέινο, δηαπηζηψλεηαη φηη ελψ νη απνθιίζεηο 

κεηαμχ πξαγκαηηθψλ θαη πξνυπνινγηζζέλησλ θεξδψλ κεηψλνληαη φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα 

ζεηείαο ελφο νξθσηνχ ειεγθηή, ε δπλαηφηεηα ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο λα ππεξβαίλεη ηα 

πξνυπνινγηζκέλα θέξδε βειηηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. 

Τα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην επάγγεικα ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή, δηφηη εάλ ε αλεμαξηεζία εμαζζελίδεη ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 
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νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηνπ πειάηε, κπνξεί λα είλαη αλαγθαία, κέηξα φπσο ε ππνρξεσηηθή 

ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

 

 

4.3 Ebrahim (2001)
26

 

 

Ζ έξεπλα ηνπ Ebrahim (2001) ελ’ αληηζέζεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζε απηή ηελ εξγαζία δελ έρεη πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή θαη πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

κειέηε ηνπ Ebrahim ζηνρεχεη ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη δπλαηφηεηαο ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. 

Παξάιιεια κε ηελ κειέηε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο ν εξεπλεηήο νδεγείηαη θαη ζε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ην κέγεζνο ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ην ζέκα ηεο εξγαζίαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δπλαηφηεηαο 

ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε ζεσξείηαη δεδνκέλα αξλεηηθή απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο, εθφζνλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ην κέγεζνο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ κέζσ ηεο 

κέηξεζεο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ.  

Βαζηδφκελνο ζε πιήζνο πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, ν Ebrahim πξνζδνθά φηη ε δηνηθήζεηο ησλ 

ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ αλακέλεηαη λα πεξηνξίζνπλ ην βαζκφ ρεηξαγψγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο εθ’ φζνλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ειέγρνληαη απφ νξθσηνχο 

ειεγθηέο πςειήο πνηφηεηαο. Έηζη, ε θχξηα ππφζεζε πνπ δνθηκάδεηαη ζε απηή ηελ έξεπλα 

είλαη ε παξαθάησ: 

Ζ1: Ζ έθηαζε ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ (κεηξεκέλε κε ηε ρξήζε ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ) ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σηελ παξαπάλσ ππφζεζε ε πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηξηέηαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Σρεηηθά κε απηφλ ηνλ παξάγνληα, ν Ebrahim (2001) 

ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ  DeAngelo (1981)
27

, ε νπνία πξνηείλεη φηη νη κεγάιεο ζε κέγεζνο 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο είλαη πην αλεμάξηεηεο απφ ηηο κηθξφηεξεο θαη έηζη παξέρνπλ πςειφηεξεο 

πνηφηεηαο ινγηζηηθφ εμσηεξηθφ έιεγρν. Σηνλ έιεγρν ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε δχν βνεζεηηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ 

ζπκπεξάζκαηα. Απηέο νη κεηαβιεηέο είλαη ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή ζηελ 

ειεγρφκελε εηαηξία θαη ε ζεκαζία ηνπ πειάηε (ειεγρφκελεο εηαηξίαο) γηα ηελ ειεγθηηθή, 

κεηξεκέλε κε ηε ρξήζε ηνπ θιάζκαηνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αλά ειεγρφκελε εηαηξία πξνο 

ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ Ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο ησλ δεηθηψλ NYSE, 

AMEX, θαη NASDAQ. Τα ζηνηρεία γηα απηέο ηηο εηαηξίεο πξνέξρνληαη απφ ην έηνο 1988 έσο 

ην1991. Τα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα ππνινγίδνληαη γηα ηα ηξία έηε 1997-1999 θαη 

ζπγθξίλνληαη κε ηηο ππφινηπεο ρξνληέο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν ην Γηαθνξνπνηεκέλν Μνληέιν ηνπ Jones πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Deshow (1995). 

Τειηθά ην δείγκα ζπγθξνηείηαη απφ 5077 εηήζηεο παξαηεξήζεηο 1938 επηρεηξήζεσλ. Κηά 

                                                           
26

 Ebrahim A, 2001, Auditing Quality, Auditor Tenure, Client Importance and Earnings Management: An 

Additional Evidence, Working Paper, Rutgers University 
27

 DeAngelo, 1981. Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics. Vol. 3, No. 3: 183-199 
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βάζε νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηα NYSE θαη AMEX ειέγρνληαη απφ ηηο κεγάιεο 

(Big-5) ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Σην δείγκα ηεο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ NASDAQ, νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ κηθξφηεξεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο έηζη 

ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηξψκελε απφ ην κέγεζνο ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηελ βαζηθή ππφζεζε θαη πξνηείλνπλ φηη νη 

πειάηεο ησλ κηθξφηεξσλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα επίπεδα 

ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Αθφκε, πξνθχπηεη φηη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πειάηε γηα ηνλ 

ειεγθηή δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ αξλεηηθά, φκσο απηή ε ζρέζε δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνχζα εξγαζία 

(βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε) είλαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ έθηαζε ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ απφ ηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε. Τν γεγνλφο φηη ην χςνο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ ζπλδένληαη αξλεηηθά 

κε ηελ δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή δείρλεη φηη φζν πεξλάεη ν θαηξφο θαη απμάλεηαη 

ε ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ, εθείλνο γίλεηαη θαιχηεξνο γλψζηεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο θαη απηφ ηνπ επηηξέπεη λα εληνπίζεη θαη λα απνηξέςεη ηελ επηζεηηθή θαη 

παξαπιαλεηηθή ρξήζε ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε.  

 

 

4.4 Geiger θαη Raghunandan (2002)
28

 

 

Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο ησλ Geiger and Raghunandan  είλαη λα εμεηαζηεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ησλ απνηπρηψλ ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Τν θίλεηξν γηα απηήλ ηελ κειέηε πξνέξρεηαη απφ α) ην ελδηαθέξνλ ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα θαη β) ην 

ελδηαθέξνλ πνιιψλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ αλά ηνλ θφζκν ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή 

πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Σε απηήλ ηελ κειέηε, 

εμεηάδνληαη νη εθζέζεηο ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα έλα δείγκα 117 επηρεηξήζεσλ πνπ 

θήξπμαλ πηψρεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1996-1998 θαη εηδηθφηεξα ε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ ηχπνπ έθζεζεο ειέγρνπ πνπ εθδφζεθε ακέζσο πξηλ απφ ηελ πηψρεπζε θαη ηεο δηάξθεηαο 

ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Γηάθνξνη ξπζκηζηηθνί θνξείο ησλ ΖΠΑ έρεη πξνβάιεη θαηά θαηξνχο ην δήηεκα κηαο πηζαλήο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ καθξνρξφλησλ δηαξθεηψλ ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ησλ απνηπρηψλ 

ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, καδί κε ηε ιχζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Δλψ ππάξρνπλ πνιιά πηζαλνί νξηζκνί ηεο απνηπρίαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ (π.ρ., επηβεβαηψζεηο ησλ αλαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

δελ αληρλεχνπλ ηε ινγηζηηθή απάηε, ζθφπηκε παξνρή επρέξεηαο ζηε δηνίθεζε γηα 

ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ), ζε απηήλ ηελ κειέηε εμεηάδνληαη νη εθζέζεηο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ γηα ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ αξγφηεξα θήξπμαλ πηψρεπζε. Σπγθεθξηκέλα, 

εμεηάδεηαη εάλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ απνηπρηψλ, φπνπ ειεγθηηθή απνηπρία-ζθάικα νξίδεηαη ε πεξίπησζε φπνπ ε 

πησρεχζαζα επηρείξεζε δελ έιαβε έθζεζε ε νπνία πεξηειάκβαλε ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ 
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νκαιή ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Τα ειεγθηηθά πξφηππα απαηηνχλ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο λα αμηνινγνχλ ηε βησζηκφηεηα 

ησλ ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. Δάλ απηή ε αμηνιφγεζε νδεγεί ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ. Οη πεξηζζφηεξνη αθαδεκατθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ πηψρεπζεο εηαηξίαο ε κε δεκνζηνπνίεζε έθζεζεο κε 

ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ 

απνηειεί ειεγθηηθή απνηπρία θαη δείγκα εμαζζελεκέλεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Τν ζπκπέξαζκα απηφ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο δελ κπνξνχλ πάληα λα 

πξνβιέπνπλ ηελ πνξεία θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο θάζε επηρείξεζεο φπνπ ειέγρνπλ. Παξφια 

απηά νη επελδπηέο θαη γεληθφηεξα νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζεσξνχλ ηε κε 

δεκνζηνπνίεζε αλεζπρεηηθήο έθζεζεο πξηλ απφ κία πηψρεπζε σο ειεγθηηθή απνηπρία θαη 

ζπρλά πηζηεχνπλ φηη νη ππνρξεψζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ δελ εμαληινχληαη ζηελ 

επηβεβαίσζε φηη ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη νξζά αιιά πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα ηπρφλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ βησζηκφηεηα ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Τν ζπλερέο λνκνζεηηθφ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ 

δήηεκα απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, φπνπ είλαη ζρεηηθέο 

κε ηελ ππνβνιή έθζεζεο πνπ πεξηέρεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ εξεπλεηηθή εξψηεζε ηεο έξεπλαο ησλ Geiger and Raghunandan  ζηεξίδεηαη ζηηο 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ λνκνζεηψλ, ησλ επελδπηψλ θαη ησλ επηζηεκφλσλ ζρεηηθά κε 

ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Έηζη, απφ ηελ κία πιεπξά ππάξρνπλ απηνί πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε αλεμαξηεζία θαη ε πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

εμαζζελίδεη θαζψο απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, ελψ απφ ηελ άιιε 

ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ ειέγρνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-

πειάηε θαη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε πξφζιεςε λένπ νξθσηνχ ειεγθηή νδεγεί κφλν ζε 

απμεκέλα θφζηε γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε. 

Βαζηδφκελνη ζε απηέο ηηο δχν ζεσξίεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο έλδεημε ηεο πνηφηεηαο θαη 

αλεμαξηεζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ηε δεκνζίεπζε ή κε εθζέζεσλ κε 

ακθηβνιίεο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αξγφηεξα πησρεχζαλ, νη Geiger and 

Raghunandan νδεγήζεθαλ ζηελ παξαθάησ εξεπλεηηθή εξψηεζε ηεο κειέηεο ηνπο: 

Δξεπλεηηθή Δξψηεζε: Υπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

θαη ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ γηα εηαηξίεο πνπ έρνπλ πησρεχζεη; 

Απφ ηηο 117 εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο νη 13 (11%) έρνπλ νξθσηφ ειεγθηή πνπ ειέγρεη ηελ 

εηαηξία γηα πξψηε θνξά, 42 εηαηξίεο (36%) απαζρνινχλ νξθσηνχο ειεγθηέο κε ζχληνκε 

δηάξθεηα ζεηείαο (ιηγφηεξν απφ 3 έηε), θαη 40 εηαηξίεο (36%) απαζρνινχλ νξθσηνχο ειεγθηέο 

κε κεζν-καθξνπξφζεζκε δηάξθεηα ζεηείαο (πεξηζζφηεξν απφ 6 έηε). Απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ 

δείγκαηνο, κφλν 59 (50%) είραλ ιάβεη εθζέζεηο πνπ πεξηειάκβαλαλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε 

ηελ βησζηκφηεηά ηνπο, πξηλ ηελ πηψρεπζή ηνπο. Ζ αλάιπζε επηρεηξήζεψλ πνπ θήξπμαλ 

πηψρεπζε θαηά ηα έηε 1996-1998 δείρλεη πσο ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο ε επηρείξεζε πνπ θήξπμε πηψρεπζε λα έρεη 

ιάβεη έθζεζε πνπ πεξηειάκβαλε ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, νη ειεγθηηθέο απνηπρίεο είλαη πηζαλφηεξν 

λα εκθαληζηνχλ ζηα αξρηθά έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε. 
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Τα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο ησλ  Geiger and Raghunandan  είλαη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο πξφζθαηα 

απνθηεζέληεο πειάηεο ηνπο θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ηνπο θαη δελ ππνζηεξίδνπλ ηα 

επηρεηξήκαηα εθείλσλ πνπ πξνηείλνπλ λα γίλεη ππνρξεσηηθή ε πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. Δληνχηνηο δελ εμεηάδεηαη ηη ζα ζπλέβαηλε ζε έλα θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη 

αληίζεηα κε ηελ άπνςε α) φηη νη καθξνρξφληεο δηάξθεηεο ζεηείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξνχλ 

λα ζπλδεζνχλ κε πςειφηεξε πηζαλφηεηα ειεγθηηθψλ απνηπρηψλ, θαη (β) ε ππνρξεσηηθή 

πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη ε 

αλεμαξηεζία ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

4.5 . Johnson, Khurana θαη Reynolds (2002)
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Ζ έξεπλα ησλ Johnson, Khurana and Reynolds (2002) φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο 

έξεπλεο έρεη σο ππνθίλεζε ηελ ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη 

αθαδεκατθψλ γηα ην εάλ ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ιχζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ. Σε απηήλ ηελ έξεπλα εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ε ζχληνκε θαη ε 

καθξφρξνλε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ, ζπγθξηλφκελε κε ηελ κέζε δηάξθεηα 

ζπλδέεηαη κε κεησκέλε πνηφηεηα αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εηδηθφηεξα 

ησλ θαηαζηάζεσλ θεξδνθνξίαο. Ζ κειέηε εμεηάδεη 2460 εηήζηεο παξαηεξήζεηο (246 εηαηξίεο) 

γηα ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο κε πιήξε ζηνηρεία ηεο Compustat γηα ηελ πεξίνδν 1986 έσο 

1995. Όιεο νη εηαηξίεο νη νπνίεο εμεηάδνληαη ειέγρνληαη απφ ηηο Big-5 ειεγθηηθέο εηαηξίεο. 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν κεγέζε σο δείθηεο. Απηά είλαη ε απφιπηε ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε 

θαη λα γίλνπλ φρεκα γηα ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ κηαο πεξηφδνπ κε ηα κειινληηθά θέξδε. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ηα θχξηα κέζα πιεξνθφξεζεο γηα ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ χπαξμε ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ην ελδερφκελν ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη 

ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο εηαηξίαο, ν ινγηζηηθφο εμσηεξηθφο έιεγρνο 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ βγάδεη 

πξνο ηα έμσ ε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Σε απηήλ ηελ έξεπλα κειεηψληαη ηα πηζαλά 

απνηειέζκαηα ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ πνηφηεηα απηήο ηεο 

πιεξνθφξεζεο κέζσ ηεο εμέηαζεο γηα ην πψο νη αιιαγέο ζηε γλψζε, ηελ εκπεηξία, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα, θαη ηα θίλεηξα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαζψο 

αιιάδεη ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Ζ έιιεηςε γλψζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πειάηε θαη ε 

απνπζία εκπεηξίαο, απνηεινχλ γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε. Έλα αθφκε 

γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ έιεγρνπ θαηά ηα πξψηα έηε ηεο 

ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε, απνηειεί ε επηζπκία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή λα δηαηεξήζεη ηελ 
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ειεγρφκελε εηαηξία ζην πειαηνιφγηφ ηνπ ζπζηάδνληαο πνιιέο θνξέο ηελ αλεμαξηεζία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδεγνχλ ηνπο εξεπλεηέο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζηε δηαηχπσζε ηεο πξψηεο ππφζεζεο: 

Ζ1: Ζ πνηφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα είλαη ρακειφηεξε φηαλ ε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή είλαη ζχληνκε (έσο 3 έηε), ζπγθξηηηθά κε ηελ κέζε 

δηάξθεηα ζεηείαο (4 έσο 8 έηε). 

Τα πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα ησλ λνκνζεηψλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ππνζηεξίδνπλ φηη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα θίλεηξα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή κεηαηνπίδνληαη πξνο ηε δηαηήξεζε 

θαη ην φθεινο-θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαηήξεζε ηνπ πειάηε θαη φηη ν ειεγθηήο γίλεηαη 

ιηγφηεξν αληηθεηκεληθφο θαη εθαξκφδεη ηε ιηγφηεξε πξνζπάζεηα πξνο ηελ αλίρλεπζε 

παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο Shockley (1981) ραξαθηεξίδεη απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε σο «ηπθιή εκπηζηνζχλε κάζεζεο» ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πξνο ηνλ πειάηε θαη 

πξνηείλεη φηη απηή ε καζεκέλε εκπηζηνζχλε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ηφζν ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ φζν θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Βαζηδφκελνη ζε απηή ηελ επηρεηξεκαηνινγία νη Johnson θαη Khurana 

νδεγνχληαη ζηε δεχηεξε ππφζεζε ηεο έξεπλάο ηνπο: 

Ζ2:  Ζ πνηφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα είλαη ρακειφηεξε φηαλ ε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή είλαη καθξφρξνλε (9 ή πεξηζζφηεξα έηε), ζπγθξηηηθά κε 

ηελ κέζε δηάξθεηα ζεηείαο (4 έσο 8 έηε). 

Τα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο είλαη ηα παξαθάησ. Ζ ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ζπλδέεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ θαη απηά ηα 

πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα δελ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα θέξδε ησλ επφκελσλ 

ρξήζεσλ. Αληίζεηα, δελ δηαπηζηψλεηαη κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

καθξφρξνλεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη κεγέζνπο ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο κπνξνχλ λα θσηίζνπλ ην ηνπίν ζηε ζπδήηεζε 

πνπ πεξηβάιιεη ην δήηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε 

νπνία γίλεηαη ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 40 ρξφληα.  Σην ηξέρνλ ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο ηεο 

έξεπλαο, φπνπ ε πεξηνδηθήο ελαιιαγή ειεγθηψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, δελ δηαπηζηψλεηαη φηη 

νη καθξφρξνλεο ζεηείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζπλδένληαη κε κηα εμαζζέληζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δληνχηνηο, ε κειέηε 

απνθαιχπηεη κηα ζεκαληηθή πηψζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

ζχληνκεο δηάξθεηαο ζεηείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τν εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί είλαη 

εάλ ε εμαζζέληζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηε ζχληνκε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ νθείιεηαη ζηελ εζειεκέλε επηζπκία ηεο δηνίθεζεο ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο λα εθκεηαιιεπηεί ηελ απνπζία γλψζεο θαη εκπεηξίαο θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ζρέζεο ειεγθηή πειάηε έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. 

Έηζη, αλ δηαπηζησζεί φηη νη εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο είραλ ζθνπφ ηελ ρεηξαγψγεζε 

ησλ θεξδψλ κεηά ηελ αιιαγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή κπνξεί απηφ ην γεγνλφο λα ζεκαίλεη φηη ε 

ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ δελ ζα νδεγήζεη απαξαίηεηα ζηελ 

εμαζζέληζε ηεο πνηφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 

 

4.6. Myers, Myers θαη Omer (2003)
30

 

                                                           

30
 Myers J., Myers L and Omer T, 2003, Exploring the Term of the Auditor-Client Relationship and the Quality 

of Earnings: A Case for Mandatory Rotation?, The Accounting Review (July) pages: 779-800. 
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Όπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε κειέηε ησλ 

Myers, Myers, θαη Omer (2003) ππνθηλείηαη απφ ηελ δηαθαηλφκελε θαζηέξσζε, απφ ηνπο 

ξπζκηζηηθνχο θνξείο πνιιψλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ, ζθέςε πνπ βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε πην καθξφρξνλε δηάξθεηα ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξάιιεια 

ηελ πνηφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ. Σηφρνο ηεο κειέηεο ησλ Myers, Myers, θαη Omer, 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ (ρξεζηκνπνηψληαο ην 

κέγεζνο ηεο απφιπηεο θαη ζρεηηθήο ηηκήο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ σο δείθηε 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ) θαη ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Οη 

εξεπλεηέο ζεσξνχλ σο δεδνκέλν φηη ε πνηφηεηα ησλ θεξδψλ (ε νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

ηνλ παξαπάλσ ηξφπν) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σηελ έξεπλά 

ηνπο νη Myers, Myers, θαη Omer δελ κεηξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα 

κε ηελ παξαδνζηαθή κέηξεζε - ζπκκφξθσζε κε ηνπο Γεληθά Απνδεθηά Διεγθηηθά Πξφηππα 

(GAAS) αιιά ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ ε πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πςειή, νη 

νξθσηνί ειεγθηέο πεξηνξίδνπλ ηηο αθξαίεο επηινγέο ζηηο νπνίεο πξνρσξνχλ νη δηνηθήζεηο ησλ 

ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ έηζη ψζηε λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Αληίζεηα, φηαλ ε 

πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ρακειή, ππνηίζεηαη φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο 

δελ πεξηνξίδνπλ απηέο ηηο αθξαίεο επηινγέο θαη φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη νξθσηνί 

ειεγθηέο κπνξνχλ αθφκε θαη λα βνεζήζνπλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ ζηε 

ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ ζπγθεξαζκνχ ησλ επηρεηξεκάησλ 

ππέξ θαη θαηά ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Οπζηαζηηθά, 

απηέο νη δχν επηρεηξεκαηνινγίεο ππνζηεξίδνπλ ε κία φηη ε καθξφρξνλε ζεηεία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή βιάπηεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ε άιιε φηη ηελ βειηηψλεη. Έηζη, 

απφ ηελ κία νη ππνζηεξηθηέο ηεο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε καθξφρξνλε ζεηεία βιάπηεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή, ελψ απφ ηελ άιιε νη πνιέκηνη ηεο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ππνζηεξίδνπλ φηη κέζσ ηεο καθξφρξνλεο ζεηείαο νη νξθσηνί ειεγθηέο απνθηνχλ γλψζε θαη 

εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, ε νπνία νδεγεί ζε βειηησκέλε πνηφηεηα 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ επηρεηξεκαηνινγία ζρεκαηίδνληαη νη 

παξαθάησ δχν αληηθξνπφκελεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο νη εξεπλεηέο 

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ πνηα αιεζεχεη. 

Ζ1: Ζ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα 

ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Ζ2: Ζ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα 

ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Ζ βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ην κέγεζνο ησλ ινγηζηηθψλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ 

είλαη έλαο εχινγνο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. Τα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα 

(κεηξνχκελα ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν ηνπ Jones) έγηλαλ ην απνδεθηφ 

κέηξν ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σηελ έξεπλά 

ηνπο νη Myers, Myers, θαη Omer, εθηφο απφ ηελ απφιπηε ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ 

εμεηάδνπλ θαη ηηο ζρεηηθέο ηηκέο (ηηκέο κε παξνπζία πξφζεκνπ), έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ επεξεάδεη θαη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία θαηαρσξνχληαη ηα 

πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα. (ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ πξνο-ηα-πάλσ θαη πξν-ηα-θάησ). Ο βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα ζπλδένληαη κε ηε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ 
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ειεγθηψλ, ζην πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο θαζεζηψηνο νηθεηνζεινχο ελαιιαγήο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ,  δίλεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε ζηνπο θνξείο θαη ελδηαθεξφκελνπο πνπ 

ζπδεηνχλ ηελ θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ παξαηεξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ θάζκα 

1988 έσο 2000. Οη παξαηεξήζεηο πξνέξρνληαη απφ Ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο κε δηάξθεηα 

δσήο ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ απφ ηηο νπνίεο αθαηξέζεθαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εμαγνξάζζεθαλ ή 

ζπγρσλεχηεθαλ. Απηέο νη επηρεηξήζεηο αθαηξέζεθαλ απφ ην δείγκα επεηδή είλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν πξηλ απφ κία εμαγνξά ή ζπγρψλεπζε λα ιακβάλεη ρψξα ε ρεηξαγψγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Τν ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο ησλ Myers, Myers, θαη Omer ζπλίζηαηαη απφ 

42302 εηήζηεο παξαηεξήζεηο. 

Απφ ηα  απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη πνιχ-κεηαβιεηήο αλάιπζεο πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθάησ: Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δείρλεη φηη ε απφιπηε ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ δελ απμάλεηαη φζν παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, 

αιιά αληηζέησο κεηψλεηαη ακπδξά, ρσξίο βέβαηα απηή ε κείσζε λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαη έληνλε. Ζ πνιχ-κεηαβιεηή αλάιπζε δείρλεη φηη φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε απφιπηε ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ κεηψλεηαη, 

δειαδή ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απμάλεηαη. Γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

απνηειεί, ε παξαηήξεζε φηη φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο πεξηνξίδνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ 

ηφζν ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα πνπ απμάλνπλ ηα θέξδε (ζεηηθά) φζν θαη εθείλα πνπ ηα 

κεηψλνπλ (αξλεηηθά). Τέινο, ε αλάιπζε επαηζζεζίαο δείρλεη φηη ε απνπζία γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο γηα ηελ ειεγρφκελε εηαηξία θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε δελ 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Τειηθά,  ε κειέηε ησλ Myers, Myers, θαη Omer παξέρεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζηνπο  

ξπζκηζηηθνχο θνξείο, ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο θαη ην φθεινο απφ ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. Σπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηά πξνηείλνπλ φηη ζην πιαίζην ηνπ 

ηξέρνληνο θαζεζηψηνο (κε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή), ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

δελ νδεγεί ζε θαηψηεξε πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θεξδψλ. Δάλ ε πνηφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ είλαη ην θίλεηξν γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο, ηα απνηειέζκαηά 

ηεο έξεπλαο δελ ππνζηεξίδνπλ έλα ηέηνην εγρείξεκα. Δληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηά επίζεο δελ 

δείρλνπλ φηη νη ειεγρφκελεο εηαηξίεο εθφζνλ παξακείλνπλ κε ηνπο ίδηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο 

ζα βειηηψζνπλ αηζζεηά ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ ηνπο. Παξέρνληαη δειαδή κφλν ζηνηρεία 

πνπ δείρλνπλ φηη ζην πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο θαζεζηψηνο ηεο εζεινληηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ, ε πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ θαίλεηαη επηδεηλψλεηαη απφ ηε δηάξθεηα 

ζεηείαο. 

 

 

4.7. Carcello (2004)
31

 

 

Σηελ έξεπλα ηνπ Carcello παξέρνληαη λέα ζηνηρεία γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

κέζσ ηεο εμέηαζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο 

                                                           

31
 Carcello and Nagy, 2004, Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting, Auditing: A Journal of 

Practice & Theory (23), pages: 55-69. 
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ππνβνιήο παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δμεηάδεηαη ε ζρέζε ηφζν ηεο 

βξαρχρξνλεο  (ηξία έηε θαη ιηγφηεξν) φζν θαη ηεο καθξφρξνλεο (ελλέα έηε θαη πεξηζζφηεξν) 

δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ηελ ππνβνιή παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Οη πεξηπηψζεηο ππνβνιήο παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ εμέηαζε ησλ νδεγηψλ πνπ έρεη εθδψζεη θαηά ηα έηε 1990-2001 ε 

Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηαπαηήζεη 

ηνλ θαλφλα πεξί ινγηζηηθήο απάηεο. Ζ θχξηα αηηία πξαγκαηνπνίεζεο εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ 

ηε ζρέζε κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη πνηφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε επηζπκία ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ.  Ζ κειέηε ηνπ 

Carcello (2004) εμεηάδεη άκεζα ηελ πεγή ελδηαθέξνληνο ηνπ Κνγθξέζνπ - ηε πηζαλή ζχλδεζε 

κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο ππνβνιήο παξαπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Βηβιηνγξαθηθά ππάξρνπλ δχν ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο 

νξθσηνχ ειεγθηή θαη αλεμαξηεζίαο θαη πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Υπάξρεη ε πξψηε 

άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη ρακειή ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζρέζεο 

ειεγθηή-πειάηε θαη βειηηψλεηαη θαζψο απμάλνληαη ηα έηε ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ. Υπάξρεη 

φκσο θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε καθξφρξνλε παξακνλή ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία βιάπηεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε. 

Αλ θαη απηέο νη δχν απφςεηο θαίλνληαη ζαθψο αζπκβίβαζηεο ε κηα κε ηελ άιιε, είλαη δπλαηφ 

θαη νη δχν λα είλαη αθξηβείο. Μπνξεί δειαδή ε πνηφηεηα ειέγρνπ λα είλαη ρεηξφηεξε ζηε 

ζχληνκε πεξίνδν ζεηείαο ζπγθξηλφκελε κε ηε κέζε ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή γηα ηελ ειεγρφκελε εηαηξία θαη λα είλαη θαη ρεηξφηεξε ζηε καθξά πεξίνδν ζεηείαο 

ζπγθξηλφκελε κε ηε κέζε ιφγσ αιινίσζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πνπ 

επέξρεηαη κε ηελ καθξφρξνλε ζρέζε ειεγθηή-πειάηε. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ε έξεπλα ηνπ 

Carcello κειεηά ηε ζρέζε απάηεο θαη ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή ηφζν γηα ηελ ζχληνκε 

(ιηγφηεξν απφ 3 έηε) φζν θαη ηελ καθξά ρξνληθή πεξίνδν (πεξηζζφηεξν απφ 9 έηε).   

 Τν πξσηαξρηθφ επηρείξεκα ελάληηα ζηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ 

ειεγθηψλ είλαη φηη ε πνηφηεηα ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη ρακειφηεξε θαηά πξψηα έηε ηεο 

ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε. Υπνζηεξίδεηαη φηη ε πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ρακειφηεξε 

ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο επεηδή ν νξθσηφο ειεγθηήο δελ γλσξίδεη ηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα ζπζηήκαηα, ηνπο ειέγρνπο, θαη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο. 

Δπνκέλσο, απηνί πνπ αληηηάζζνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ζα αλέκελαλ ηα επίπεδα ππνβνιήο παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

είλαη πςειφηεξα θαηά πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε. Απηφ νδεγεί ζηελ πξψηε 

ππφζεζή ηεο έξεπλαο: 

H1: Ζ ππνβνιή παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πηζαλφηεξε θαηά ηε 

ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ (ηξία έηε ή ιηγφηεξν) ζπγθξηηηθά κε ηε κέζε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ (ηέζζεξα έσο νθηψ έηε) 

Τν πξσηαξρηθφ επηρείξεκα ππέξ ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

είλαη φηη ε καθξφρξνλε παξακνλή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε 

αιινηψλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη σο ζπλέπεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Τν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο. Οη ιφγνη απηνί είλαη ην γεγνλφο φηη 

θαζψο απμάλεηαη ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία απηφο 

βιέπεη κε ιηγφηεξε ππνςία θαη ζθεπηηθηζκφ ηηο νηθνλνκηθέ θαηαζηάζεηο πνπ ηνπ δίλεη ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ην γεγνλφο φηη κε ηα ρξφληα ν νξθσηφο ειεγθηήο αληηκεησπίδεη ηελ 

παξακνλή ηνπο ηελ ειεγρφκελε εηαηξία σο κέζν απφθηεζεο ελφο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο-
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επηδφκαηνο, θαηάζηαζε ε νπνία αιινηψλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη σο ζπλέπεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπνκέλσο, απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ην κέηξν ηεο 

ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζα αλέκελαλ ηα επίπεδα ηεο 

ππνβνιήο παξαπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα είλαη ρακειφηεξα θαηά 

πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε. Απηφ νδεγεί ζηε δεχηεξε ππφζεζή ηεο έξεπλαο: 

H2: Ζ ππνβνιή παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πηζαλφηεξε θαηά ηε καθξά 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ (ελλέα έηε θαη πεξηζζφηεξν) ζπγθξηηηθά κε ηε κέζε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ (ηέζζεξα έσο νθηψ έηε) 

Τν δείγκα ηεο έξεπλα απνηειείηαη απφ 104 ζε ζχλνιν 267 αξρηθψλ εηαηξηψλ κε 

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ηηο ππφινηπεο 163 δελ βξέζεθαλ επαξθή 

ζηνηρεία, θπξίσο γηα ηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο 

είλαη ησλ εηψλ 1990-2001.  

Σχκθσλε κε ηα επηρεηξήκαηα φηη ε πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

ρακειφηεξε ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε θαη κε ηελ πξφβιεςή H1, ε κειέηε 

δείρλεη κηα ζεκαληηθά ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ηεο ππνβνιήο παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αληίζεηα απφ ηελ 

πξφβιεςή H2, ε κειέηε απνηπγράλεη λα βξεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο καθξφρξνλεο 

δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο ινγηζηηθήο απάηεο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηά 

απνηπγράλνπλ λα πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία γηα λα ππνζηεξηρζεί ε αλεζπρία φηη ε 

καθξνρξφληα δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζπλδέεηαη κε κηα κείσζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αληηζέησο, ηα απνηειέζκαηά πξνηείλνπλ φηη ε 

ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κεησκέλε πνηφηεηα 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Τέινο, ε απάηε είλαη ιηγφηεξν πηζαλή γηα ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο καθξχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ιηγφηεξν πηζαλή φηαλ ε ειεγθηηθή εηαηξία είλαη 

κία απφ ηηο Big-5.  

Γεληθά, ηα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο ηνπ Carcello (2004) δείρλνπλ φηη ε νηθνλνκηθή απάηε 

είλαη πηζαλφηεξε ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε θαη πξνηείλνπλ φηη ε καθξνρξφληα 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ δελ είλαη πξνβιεκαηηθή. 

 

 

4.8. Ghosh θαη Moon (2005)
32

 

 

Ζ κειέηε ησλ Ghosh θαη Moon εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επελδπηέο θαη νη 

νηθνλνκηθνί αλαιπηέο αληηιακβάλνληαη ηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Αλαιχεηαη ην εξψηεκα γηα ην εάλ νη επελδπηέο ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα ησλ θεξδψλ 

επεξεάδεηαη απφ ηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζεκαζία ηεο γλψκεο ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ, ζηε ιήςε θαη επεμεξγαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο επελδπηέο, αλαιχεηαη αθφκε εάλ νη αλεμάξηεηνη νίθνη 

αμηνιφγεζεο θαη νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο ελζσκαηψλνπλ ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο 

δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ,  ζηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ. Σπγθεθξηκέλα, 

εμεηάδεηαη εάλ ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ έρεη επηπηψζεηο ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

                                                           

32
 Ghosh A and Moon D, 2005, Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality, Accounting Review, April, 

Pages: 585-612. 
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πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο κεηνρήο, ηεο αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, θαη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ γηα ηα θέξδε. 

Δμεηάδεηαη ην πφζν επεξεάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο ζηεξίδνληαη 

ζηα θέξδε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ γηα λα πξνβιέςνπλ ηα κειινληηθά θέξδε, αλάινγα κε ηε 

δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο 

εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ πξνυπνινγηζηηθψλ απνθιίζεσλ θεξδψλ θαη δηάξθεηαο ζεηείαο 

ειεγθηψλ. Παξφιν πνπ πξνγελέζηεξεο έξεπλεο φπσο ηνπ Mansi (2004) εμεηάδνπλ ηελ 

επίδξαζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ζην θφζηνο δαλεηζκνχ, ε παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη 

εάλ ε επίδξαζε ησλ θεξδψλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο επεξεάδεηαη απφ ηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ζ έκθαζή ηεο 

έξεπλαο δίλεηαη ζηνλ ελεκεξσηηθφ ξφιν ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ν 

ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο είλαη ε εμέηαζε ησλ αιιαγψλ ζηελ αληηιεπηή απφ ηνπο επελδπηέο 

αμηνπηζηία ησλ δεισκέλσλ θεξδψλ, εμ’ αηηίαο ηεο καθξάο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. 

Ζ έξεπλα ησλ Ghosh θαη Moon ζηνρεχεη ζην λα δηαπηζηψζεη εάλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά εθιακβάλνπλ ηελ απμεκέλε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ σο έλδεημε πςειήο πνηφηεηαο θαη αλεμάξηεηνπ ειέγρνπ. Ζ έλδεημε φηη νη νξθσηνί 

ειεγθηέο είλαη αληηθεηκεληθνί θαη αλεμάξηεηνη απμάλεη ηελ αληηιεπηή αμηνπηζηία θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σε απηήλ ηελ κειέηε, δίλεηαη έκθαζε 

ζηηο αληηιήςεηο ησλ επελδπηψλ  επεηδή είλαη νη θχξηνη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Πξνγελέζηεξεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ φηη νη επελδπηέο πιεξψλνπλ έλα 

κεγαιχηεξν πνζφ «premium» γηα ηa πςειήο πνηφηεηαο θέξδε επεηδή πηζηεχνπλ φηη ηα πςειήο  

πνηφηεηαο θέξδε ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ θαη κειινληηθά (Schipper θαη Vincent 2003). 

Καηά ζπλέπεηα, ε εμέηαζε ηεο επηξξνήο ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ κεηνρψλ είλαη πηζαλφ λα παξέρεη πνιχηηκεο ηδέεο-απφςεηο ησλ επελδπηψλ γηα 

ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αιιειεπίδξαζεο ειεγθηή-πειάηε θαη ηεο πνηφηεηαο θεξδψλ θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ ειέγρνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο κέζσ ηεο παξνρήο ζπζηάζεσλ αγνξαπσιεζηψλ κεηνρψλ, 

εθηηκήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, θαη πξνβιέςεσλ θεξδνθνξίαο αλαιχεηαη επίζεο ην 

πψο νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο βιέπνπλ ηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Έηζη, 

εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ειεγθηψλ θαη αμηνιφγεζεο κεηνρψλ, 

εθηηκήζεσλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, πξνβιέςεσλ θεξδψλ αλά κεηνρή. Μηα ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ θαη ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππφζεζε φηη ε πην καθξφρξνλε δηάξθεηα ζεηείαο 

βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αληίζεηα, 

κία αξλεηηθή ζρέζε ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππφζεζε φηη ε κεγάιε δηάξθεηα ζεηείαο 

ειεγθηψλ εμαζζελίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Με βάζε ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο αληηιεπηήο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε έξεπλα ζπκπεξαίλεη πψο νη ρξεκαηηζηεξηαθέο 

αγνξέο βιέπνπλ ηε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ σο θξίζηκε επηξξνή ηεο πνηφηεηαο 

ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αλαιχνληαο ηηο αληηιήςεηο ηξηψλ βαζηθψλ ρξεζηψλ ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (επελδπηέο, αλεμάξηεηνη νίθνη αμηνιφγεζεο 

κεηνρψλ, θαη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζπληειεζηέο θεξδνθνξίαο σο 

έλδεημε γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ, ε έξεπλα 

επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε φηη νη επελδπηέο αληηιακβάλνληαη απμαλφκελε ηελ πνηφηεηα ησλ 

θεξδψλ θαη ηνπ ειέγρνπ θαζψο απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Δμεηάζζεθε αθφκε ην πψο επεξεάδεη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ηε 
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ζρέζε κεηαμχ αμηνιφγεζεο κεηνρψλ θαη δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη νη 

αλεμάξηεηνη νίθνη αμηνιφγεζεο επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε φζν 

απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Αληίζεηα, ην γεγνλφο απηφ δελ 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ ζρέζε κεηαμχ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

θεξδνθνξίαο, αθνχ νη αμηνινγεηέο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο δελ επεξεάδνληαη ζηνλ ίδην 

βαζκφ απφ ηελ δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τέινο, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο 

επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη, φπσο νη επελδπηέο έηζη θαη νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, 

ζεσξνχλ πσο ε πνηφηεηα ησλ θεξδψλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ βειηηψλεηαη θαζψο 

απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Γεληθά, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο κειέηεο ησλ Ghosh θαη Moon είλαη ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε φηη ε 

πνηφηεηα θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ σο 

βειηησκέλε θαζψο απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη πσο ε πηζαλή 

θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζα δεκηνπξγνχζε λέα θφζηε γηα 

ηνπο επελδπηέο.   

 

 

4.9. Nagy (2005)
33

 

 

Ο Nagy (2005) πξνζεγγίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη 

πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά ζπγθξηηηθά κε ηνπο πξνγελέζηεξνπο 

εξεπλεηέο ηνπ ζέκαηνο. Ζ κειέηε ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ ππάξρνπζα έξεπλα κε ηελ εμέηαζε 

κηαο αλαγθαζηηθήο αιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο (ελ αληηζέζεη κε ηελ εμέηαζε ηεο 

νηθεηνζεινχο αιιαγήο πνπ εμεηάδνπλ νη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο), ε νπνία επηηξέπεη κηα 

ακεζφηεξε εμέηαζε ηνπ εξσηήκαηνο γηα ην πψο ε πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ θαρππνςίαο ησλ λέσλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ζ πηψρεπζε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο 

Arthur Andersen αλάγθαζε πνιιέο επηρεηξήζεηο λα αιιάμνπλ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ηεο θαη 

νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηεο θαρππνςίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο-πειάηεο απηήο. Ζ κειέηε ηνπ 

Nagy εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε απηή ε αλαγθαζηηθή αιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο, 

ζεσξψληαο φηη ζε έλα θαζεζηψο κε ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, 

απηή ε αλαγθαζηηθή αιιαγή πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ ππνρξεσηηθή. Έηζη, ηα γεγνλφηα 

πνπ αλαιχνληαη ζε απηήλ ηελ κειέηε δελ είλαη πιήξσο αληηπξνζσπεπηηθά ελφο θαζεζηψηνο 

ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, αιιά επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα εμεηάζεη 

ηελ επίδξαζε πνπ έρεη κηα αλαγθαζηηθή αιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ  

ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ηξφπν πνπ είλαη αλέθηθηνο ρξεζηκνπνηψληαο δείγκα 

εζεινληηθψλ αιιαγψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ιφγν ηνπ 

ζθεπηηθηζκνχ θαη ηεο θαρππνςίαο πνπ πξνθάιεζε ε θαηάξξεπζε ηεο Arthur Andersen ν  

Nagy αλακέλεη ηελ πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ λα είλαη ζεκαληηθά βειηησκέλε κεηά ηελ 

ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ αιιαγή θαη 

ηελ λέα ζθνπηά πνπ δίλεη απηή.  

Υπφ θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, ν νξθσηφο ειεγθηήο 

δελ βιέπεη ηνλ πειάηε σο πεγή ζηαζεξνχ εηεζίνπ εηζνδήκαηνο. Έηζη, ζε πεξηπηψζεηο 

ππνρξεσηηθήο ή αλαγθαζηηθήο αιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, ν λένο ειεγθηήο αληηκεησπίδεη 

κε πεξηζζφηεξν ζθεπηηθηζκφ θαη ππεπζπλφηεηα ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν. Ο νξθσηφο ειεγθηήο 
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κπνξεί λα ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά ζε κηα επηρείξεζε πνπ άιιαμε εζεινληηθά ηνπο ειεγθηέο ηεο 

απφ κηα επηρείξεζε πνπ αλαγθάζηεθε λα ηνπο αιιάμεη. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ζηηο 

πεξηπηψζεηο νηθεηνζεινχο αιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη δηνηθήζεηο 

ησλ ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ απνβιέπνπλ ζηελ εχλνηα θαη ηελ επθακςία απνθάζεσλ απφ ηνλ 

λέν νξθσηφ ειεγθηή.   

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ δηακνξθψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Τν κεγαιχηεξν επίπεδν ζθεπηηθηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλαγθαζηηθή αιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ (ζπγθξηηηθά κε ηελ εζεινληηθή αιιαγήο ειεγθηψλ) 

αλακέλεηαη λα απμήζεη ην επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δληνχηνηο, 

ν λένο ειεγθηήο, φπσο είλαη γλσζηφ απφ πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ 

άγλνηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πειάηε θαη ηελ θακπχιε εθκάζεζεο ελφο λένπ ειέγρνπ. 

Δπνκέλσο, δελ είλαη ζαθέο εάλ ε αχμεζε ζην ζθεπηηθηζκφ ζα ππεξθεξάζεη ηνπο θηλδχλνπο 

απεηξίαο θαη άγλνηαο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε λέα ζπλεξγαζία ειεγθηή-πειάηε. Ο Nagy ζηελ 

παξνχζα έξεπλα αλακέλεη φηη ε αχμεζε ηνπ ζθεπηηθηζκνχ θαη ηεο θαρππνςίαο, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αλαγθαζηηθήο αιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, είλαη ηφζν έληνλε πνπ ε πνηφηεηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα βειηησζεί παξά ηα πξνβιήκαηα εθκάζεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

λέαο εηαηξία απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή.  

Ο Nagy ζηε έξεπλά ηνπ, ρξεζηκνπνηεί σο δείθηε κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ην κέγεζνο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε 

απφιπηε θαη ε ζρεηηθή ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο σο αμηφπηζηνο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

επεηδή ζεσξείηαη φηη ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα δείρλνπλ ην βαζκφ ρεηξαγψγεζεο ησλ 

θεξδψλ ηνλ νπνίνλ επηηξέπεη λα γίλεηαη ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία. Σηελ 

εμεηαδφκελε παιηλδξφκεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Nagy, πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ γηα ηα έηε 2000-2003. Έηζη, νη παξαηεξήζεηο είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο θαηάζηαζεο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Arthur 

Andersen. Τν ηειηθφ δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 12781 εηήζηεο παξαηεξήζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εηαηξίεο κε-ρξεκαηννηθνληκηθνχ ηνκέα νη νπνίεο πξηλ ην 2002 είραλ σο 

νξθσηφ ειεγθηή ηελ Arthur Andersen θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζή ηεο αλαγθάζηεθαλ λα 

πξνζιάβνπλ άιινπο νξθσηνχο ειεγθηέο.   

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ ησλ πξψελ πειαηψλ ηεο Arthur Andersen (ΑΑ) κεηά απφ ηελ αλαγθαζηηθή 

αιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε νπνία είλαη πνιχ πην έληνλε ζηηο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο 

εηαηξίεο. Ζ έξεπλα απνηπγράλεη λα βξεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ 

θαη αιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηηο κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο. Ζ δηαπίζησζε 

ηεο γεληθήο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ κεηά ηελ θαηάξξεπζε 

ηεο ΑΑ, δείρλεη φηη ππάξρεη γεληθφηεξα αχμεζε ζην ζθεπηηθηζκφ πνπ δηέπεη θάζε λέν 

εμσηεξηθφ έιεγρν. Δηδηθφηεξα ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, ην θαηλφκελν ηεο αχμεζεο ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ πνπ ζπλφδεπε ζπλήζσο ηε ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ, κεηά θαηάξξεπζε ηεο AA ηείλεη λα εμαιεηθζεί. Ο Nagy ζπκπεξάλεη φηη απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ε αχμεζε ηνπ ζθεπηηθηζκνχ κεηξηάδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ λέα πξφζιεςε νξθσηνχ ειεγθηή απφ κηθξή εηαηξία. Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο δεκηνπξγνχλ θπζηθά ην εξψηεκα γηα ην εάλ απηά κπνξνχλ θαηάιιεια λα 

επεθηαζνχλ θαη ζε θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Ζ 

χπαξμε αξλεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο αμηψκαηνο ειεγθηψλ θαη ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ θαηά ηα έηε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο AA (ζε κηθξέο εηαηξίεο) 

παξέρεη θάπνηα ππνζηήξημε γηα ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη 

γηα ηηο εθθιήζεηο  ησλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ γηα πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ην ζέκα. 
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Σηε παξνχζα κειέηε ηνπο νη Davis, Soo θαη Trompeter (2005) επαλέξρνληαη ζην ζέκα ηεο 

ζρέζεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή θαη πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία νη εξεπλεηέο απηνί είραλ μαλακειεηήζεη ηελ παξαπάλσ 

ζρέζε ζε κειέηε ηνπο ην έηνο 2000. Έλαπζκα γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζρέζεο απηήο θαηά ην 

έηνο 2005 απνηέιεζε ε πιεζψξα εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ πνπ απαζρφιεζαλ ηηο ΖΠΑ κεηά ην 

2000 θαη ηα νπνία είραλ σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ απνηπρία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ λα 

απνηξέςνπλ ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ απφ απηέο ηηο εηαηξίαο θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο 

επελδπηέο. Ωο εθ’ ηνχηνπ εηδηθφηεξα κεηά ην 2001 ην ζέκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηάξθεηαο 

ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή θαη πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο 

εξεπλεηέο εθηελψο θαη πνιινί ξπζκηζηηθνί θνξείο, φπσο ην GAO, έρνπλ πξνηείλεη ηελ 

θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ σο ιχζε γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Σηελ παξνχζα κειέηε, αμηνινγείηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ κέζσ ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ απνθιίζεσλ (πνπ 

νξίδνληαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνβιεπφκελσλ (πξνυπνινγηζκέλσλ) θαη δεκνζηεπκέλσλ 

θεξδψλ), θαη κέζσ ηεο άκεζεο κέηξεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ρξήζεο πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ έηζη ψζηε λα επαιεζεπζνχλ ή λα 

μεπεξαζζνχλ νη πξνυπνινγηζκνί θεξδψλ. Αξρηθά, ε έξεπλα εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

απφιπηε ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. Σε δεχηεξν βαζκφ, εμεηάδεηαη εάλ ε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζπλδέεηαη  κε ην πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξναηξεηηθά 

δεδνπιεπκέλα. Δάλ δειαδή ρξεζηκνπνηνχληαη απιψο γηα λα επαιεζεχζνπλ ή θαη γηα λα 

μεπεξαζζνχλ νη πξνυπνινγηζκνί ζρεηηθά  κε ηα θέξδε.  

Ζ βηβιηνγξαθία επηβεβαηψλεη φηη νη εηαηξίεο έρνπλ πνιιαπιά θίλεηξα γηα λα επαιεζεχζνπλ 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θεξδψλ ηνπο κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

εξεπλεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη νη εηαηξίεο νη νπνίεο επαιεζεχνπλ ή μεπεξλνχλ ηηο πξνβιέςεηο 

θεξδνθνξίαο ηνπο απνιακβάλνπλ ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξα νθέιε (ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά) απφ ηηο εηαηξίεο πνπ απνηπγράλνπλ λα επαιεζεχζνπλ ηηο πξνζδνθίεο. Σρεηηθά κε ηελ 

παξαπάλσ δηαπίζησζε, νη Davis, Soo θαη Trompeter εμεηάδνπλ εάλ ε δπλαηφηεηα ησλ 

ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ λα επαιεζεχζνπλ ηηο πξνβιέςεηο θεξδνθνξίαο ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Υπνζέηνληαο φηη ν ινγηζηηθφο εμσηεξηθφο έιεγρνο 

πεξηνξίδεη απνηειεζκαηηθά ηε δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο λα 

ρεηξαγσγήζεη ηα θέξδε (είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ), δελ πξέπεη λα ππάξρεη θακία  

ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο απφιπηεο ηηκήο ησλ 

πξνυπνινγηζηηθψλ απνθιίζεσλ. Δληνχηνηο εάλ ε καθξφρξνλε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ νδεγεί ζε εμσηεξηθφ έιεγρν ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, κπνξεί απηή λα ζπλδεζεί κε 

απμαλφκελε δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο λα επαιεζεχζεη ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο θεξδψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα λα εκθαλίδεη κηθξφηεξε απφιπηε ηηκή 

πξνυπνινγηζηηθψλ απνθιίζεσλ. Πξνο δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο εμεηάδεηαη ε 
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αθφινπζε ππφζεζε: 

H1: Γελ ππάξρεη θακία ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο 

απφιπηεο ηηκήο ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ απνθιίζεσλ. 

Πηζαλή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ηεο απφιπηεο ηηκήο ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ απνθιίζεσλ 

θαη ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζα ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο αλεζπρίαο ησλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκηζηψλ φηη νη εηαηξίεο ρεηξαγσγνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο έηζη ψζηε λα 

επαιεζεχζνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, θαη φηη νη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ-πειαηψλ εμαζζελίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ θαη επηηξέπνπλ ζηηο 

δηνηθήζεηο ησλ ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ λα πξνρσξνχλ ζε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. Πηζαλή 

ζεηηθή ζρέζε ζα ήηαλ ζχκθσλε κε ηνλ ηζρπξηζκφ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ φηη ε πνηφηεηα 

ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ βειηηψλεηαη θαζψο ν νξθσηφο ειεγθηήο εμνηθεηψλεηαη κε 

ηνλ πειάηε ηνπ (θαζψο απμάλεηαη ε ζεηεία ηνπ νξθσηνχ), θαη φηη γίλεηαη ηθαλφηεξνο λα 

πεξηνξίζεη ηηο παξάλνκεο δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο. Παξφια απηά, ε δηαπίζησζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο απφιπηεο ηηκήο ησλ 

πξνυπνινγηζηηθψλ απνθιίζεσλ επηδέρεηαη πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη δελ είλαη ζεκαληηθφ 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο θεξδνθνξίαο (πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). Ζ δηαπίζησζε 

απηή πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη φπσο έρεη βξεζεί, νη εηαηξίεο πνπ πξνρσξνχλ ζε αιιαγή 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ηνπο είλαη πηζαλφηεξν λα βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη λα 

πξνζπαζνχλ κέζσ ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Έηζη, νπζηαζηηθά δελ είλαη ε αιιαγή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ 

επεξεάδεη ηελ απφιπηε ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ αιιά ε ζηξαηεγηθή ζσηεξίαο 

ηεο εηαηξίαο. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο, παξά ε ζχληνκε δηάξθεηα 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ, είλαη πηζαλφηεξα ν αξρηθφο νδεγφο πίζσ απφ ηελ ρεηξαγψγεζε 

ησλ θεξδψλ. Πξνο ελδπλάκσζε ηνπ δεζκνχ κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

θαη δπλαηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο λα ρεηξαγσγήζεη ηα θέξδε έηζη ψζηε λα 

επαιεζεχζεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, νη εξεπλεηέο ελζσκαηψλνπλ ηε ρξήζε ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ (ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επαιήζεπζε ή ππέξβαζε ησλ 

πξνυπνινγηζκέλσλ θεξδψλ) θαη νδεγνχληαη ζηελ παξαθάησ δεχηεξε ππφζεζε: 

H2: Γελ ππάξρεη θακία ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα επηηξέπνπλ ζηηο ειεγρφκελεο εηαηξίεο 

λα επαιεζεχζνπλ ή λα μεπεξάζνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θεξδψλ. 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ παξαηεξήζεηο Ακεξηθαληθψλ εηαηξηψλ γηα ηα έηε 

1988 έσο 2001. Απφ ην δείγκα αθαηξέζεθαλ εηαηξίεο πνπ δελ εκθάληδαλ επαξθή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα ή ηελ δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Δπίζεο, 

απνθιείζηεθαλ νη ηξάπεδεο θαη νη εηαηξίεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ιφγσ 

ηεο δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο. Τειηθά, ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο απνηειείηαη απφ 27377 εηήζηεο παξαηεξήζεηο πξνεξρφκελεο απφ 4662 εηαηξίεο. 

Μέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ κε ηελ βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ θαη 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ, νη Davis, Soo θαη Trompeter νδεγήζεθαλ ζηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: Τα ζπκπεξάζκαηά δείρλνπλ κηα κείσζε ηεο απφιπηεο ηηκήο ηεο 

πξνυπνινγηζηηθήο απφθιηζεο ησλ θεξδψλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν, κηα αχμεζε ζηε ρξήζε ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ έηζη ψζηε λα επαιεζεπζνχλ ή λα μεπεξαζζνχλ νη 

πξνυπνινγηζκνί θεξδνθνξίαο ηφζν θαηά ηα πξψηα φζν θαη θαηά ηα ηειεπηαία έηε ηεο ζρέζεο 

νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε. Απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

Καη' αξράο, παξέρνπλ ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ ηίζεληαη ηφζν απφ ηνπο 

ππεξαζπηζηέο φζν θαη ηνπο αληηπάινπο ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ 
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ειεγθηψλ. Αληίζεηα απφ ηελ πξνγελέζηεξε έξεπλα ηνπο, νη Davis, Soo θαη Trompeter 

βξίζθνπλ ελδείμεηο απμαλφκελεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ θαη ζηα ηειεπηαία έηε ηεο ζρέζεο 

ειεγθηή-πειάηε. Σε ζχκπλνηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο πξνεγνχκελεο κειέηεο, βξίζθνπλ επίζεο 

ελδείμεηο απμαλφκελεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-

πειάηε. Απηή ε κε γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη 

πνηφηεηαο θεξδψλ κπνξεί λα εμεγήζεη ηα κηθηά απνηειέζκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ν αξλεηηθφο αληίθηππνο ηεο 

καθξφρξνλεο  δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλεηαη πξνθαλήο κφλν αθνχ επεθηείλεηαη ε ζρέζε ειεγθηή-πειάηε πέξα 

απφ 14 έηε. Οη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο εμεηάδνπλ ζπλήζσο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

καθξφρξνλεο δηάξθεηαο ζεηείαο κεηά απφ έλαλ πην ζχληνκν ρξνληθφ νξίδνληα (ζπλήζσο 7 

εηψλ). Τειηθά, ε έξεπλα παξέρεη κία δνθηκή ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ κε άκεζε ζχλδεζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο 

κε ηε ρξήζε πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ έηζη ψζηε λα επαιεζεπζνχλ νη πξνυπνινγηζκνί 

θεξδνθνξίαο. 

Τα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο 

νξθσηνχ ειεγθηή – ειεγρφκελεο εηαηξίαο: Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εηψλ ηεο ζρέζεο 

ειεγθηή-πειάηε, ν νξθσηφο ειεγθηήο ζηεξείηαη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο γηα ηνλ πειάηε θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα, ε πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πάζρεη. Καζψο ν ρξφλνο 

πεξλά, ε νηθεηφηεηα ηνπ ειεγθηή κε ηνλ πειάηε απμάλεη θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Όηαλ φκσο ε ζρέζε ειεγθηή-πειάηε επεθηείλεηαη ζε καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα, ν νξθσηφο ειεγθηήο αξρίδεη λα ράλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ . Καηά ζπλέπεηα, απηή ε 

απψιεηα αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο, επηδεηλψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όπσο γίλεηαη πξνθαλέο γηα λα ππάξρεη ε ηδαληθή πνηφηεηα εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ε ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ αλεπάξθεηαο γλψζεο θαη 

εκπεηξίαο θαηά ηα πξψηα έηε θαη εμαζζέληζεο αλεμαξηεζίαο θαηά ηα ηειεπηαία. Ζ πξφθιεζε 

ζηνπο ξπζκηζηέο ζα είλαη λα θαζνξίζνπλ ηε ζσζηή ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα ησλ Davis, Soo θαη Trompeter, ελψ παξέρεη 

απνηειέζκαηά ζχκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο φηη ηφζν νη βξαρππξφζεζκεο φζν θαη  νη 

καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο ειεγθηή-πειάηε κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εμσηεξηθφ έιεγρν θαη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρακειήο πνηφηεηαο, δελ εμεηάδεη άκεζα ην γεγνλφο ηεο εμαζζέληζεο 

ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη κειινληηθή εξεπλά 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη απνθάζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ επεξεάδνληαη απφ ηε 

δηάξθεηα ζεηείαο ηνπο.  

 

 

4.11. Manry, Mock θαη Turner (2006)
35

 

 

Όπσο θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, θίλεηξν 

γηα ηελ κειέηε ησλ Manry, Mock θαη Turner απνηειεί ε πξφζθαηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη απφ 

ηνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο πνιιψλ αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Σηελ έξεπλά ηνπο νη Manry, Mock 

                                                           
35

 Manry, Mock and Turner, 2006, Does Increased Audit Partner Tenure Reduce Audit Quality?, Journal 

of Accounting, Auditing and Finance, Winter 2006, pages: 553-572 
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θαη Turner εμεηάδνπλ αλ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηελ κέηξεζε ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. Ζ κέηξεζε ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ πξνηηκάηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο επεηδή ε ρξήζε ηνπο αληαλαθιά ηελ πνηφηεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δλ’ αληηζέζεη κε θάπνηεο πξνγελέζηεξεο κειέηεο 

πνπ εμεηάδνπλ ηελ δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο νη Manry, Mock θαη Turner 

επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ εμέηαζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. 

Ζ εξεπλεηηθή εξψηεζή ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξά ηελ εμέηαζε ηνπ εάλ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

θαη ελδείμεηο φηη ε πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηψλεηαη θαζψο ε δηάξθεηα 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ απμάλεηαη. Όπσο πξναλαθέξζεθε  γηα ηελ εμέηαζε απηήο ηεο 

εξψηεζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα σο κέηξν ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Ζ ρεηξαγψγεζε θεξδψλ πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ θπκαίλνληαη 

απφ ηηο λφκηκεο δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  έσο ηελ ππνβνιή παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλνληαη γεγνλφηα ηα 

νπνία άιινηε είλαη απνδεθηά απφ ηηο Γεληθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο θαη άιινηε φρη. Έηζη, ε 

θαηαρψξεζε ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ άιινηε γίλεηαη νξζά θαη ζχκθσλα κε ηελ 

Αξρή ησλ Γεδνπιεπκέλσλ θαη άιινηε ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν ρεηξαγψγεζεο ησλ 

θεξδψλ. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ζε απηή ηε δηαδηθαζία δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

επεηδή ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ κπνξεί λα απνηξέςεη θαηαρψξεζε πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. Αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νξθσηφο ειεγθηήο ε θαηαρψξεζε 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ζπληεξεηηθή θαη σο επηζεηηθή 

(πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). Δάλ ν νξθσηφο 

ειεγθηήο πηζηεχεη φηη ε θαηαρψξεζε πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ είλαη επηζεηηθή (φπσο π.ρ. 

αζπλήζηζηα κεγάιε θαη πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε), κπνξεί είηε λα δερηεί απηά ηα πξναηξεηηθά 

δεδνπιεπκέλα φπσο παξνπζηάδνληαη, είηε ελαιιαθηηθά λα πηέζεη ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξίαο, έηζη ψζηε ε θαηαρψξεζε λα γίλεη πην ζπληεξεηηθή.  

Έλα άιιν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο Manry, Mock θαη Turner ήηαλ ε δηαδηθαζία κέηξεζεο 

ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. Σηηο πεξηζζφηεξεο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, επεηδή νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα θέξδε ηνπο ηφζν πξνο ηα πάλσ φζν θαη πξνο ηα 

θάησ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε απφιπηε ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή γηα ηελ έξεπλα. Σηελ παξνχζα κειέηε, νη εξεπλεηέο έθξηλαλ φηη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζαλήο πξνθαηάιεςεο εθ κέξνπο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, ε δπλαηφηεηα 

ηεο αζπκκεηξίαο ζηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ πξέπεη λα εμεηαζζεί. Σρεηηθά κε ην ζέκα 

απηφ, ν Becker (1998) ππνζηεξίδεη φηη νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

κελπζνχλ φηαλ επηηξέπνπλ ηε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ πνπ κεηψλεη ηα θέξδε. Έηζη, ζηελ έξεπλα 

ηνπο νη Manry, Mock θαη Turner παίξλνπλ ππ’ φςηλ ηνπο ηελ θαηεχζπλζε θαηαρψξεζεο ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ηξεηο Ακεξηθαληθέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Οη εηαηξίεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δείγκα πξνέξρνληαη απφ νιφθιεξε ηελ ακεξηθαληθή επηθξάηεηα θαη 

είλαη επηρεηξήζεηο παξαγσγηθέο, ηειεπηθνηλσληψλ, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ. Απφ ην δείγκα 

αθαηξέζεθαλ επηρεηξήζεηο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ επεηδή 

ζε απηέο δελ είλαη δπλαηή ε αθξηβήο κέηξεζε ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. Τν ηειηθφ 

δείγκα ηεο κειέηεο ησλ Manry, Mock θαη Turner απνηειείηαη απφ 90 εηαηξίεο νη 
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παξαηεξήζεηο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ ηα έηε 1999 έσο 2001. Καηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

δείγκαηνο θαη θαηά ηελ εμέηαζε ησλ παξαηεξήζεσλ νη εξεπλεηέο έιαβαλ ππ’ φςηλ ηνπο θαη 

ηνλ ιεγφκελν ειεγθηηθφ θίλδπλν. Ο ειεγθηηθφο θίλδπλνο, είλαη ν θίλδπλνο πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ νκάδα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πξηλ ηε ζπκθσλία κε ηελ ειεγρφκελε εηαηξία θαη ηελ 

έλαξμε ηεο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ο έιεγρνο γηα ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν είλαη 

απαξαίηεηνο επεηδή νη νξθσηνί ειεγθηέο πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ δηαθνξεηηθά ζε 

πεξηπηψζεηο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ απφ πειάηεο πνπ ζεσξνχληαη πςειφηεξνπ θηλδχλνπ απ’ 

φηη απφ πειάηεο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ. Έρεη, δηαπηζησζεί φηη ν ειεγθηηθφο θίλδπλνο 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ην χςνο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε θάζε 

εηαηξία. Πξνο νκαινπνίεζε ηνπ δείγκαηνο θαη ειέγρνπ ηνπ παξάγνληα ηνπ ειεγθηηθνχ 

θηλδχλνπ, ην δείγκα απηήο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 45 επηρεηξήζεηο κε πςειφ ειεγθηηθφ 

θίλδπλφ θαη 45 κε ρακειφ. 

Ζ δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά θαη αξλεηηθά κε ην κέγεζνο 

ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη θαζψο ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή απμάλεηαη, ηα πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα ηείλνπλ λα κεησζνχλ. Τν κέγεζνο 

ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο ζρεηίδεηαη επίζεο αξλεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ. Ο αξλεηηθή απηή ζρέζε κεηαμχ ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο είλαη ζχκθσλε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Kinney θαη 

McDaniel (1989) φηη νη κηθξφηεξεο εηαηξίεο έρνπλ κηα κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αιιαγήο ησλ 

πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, επεηδή ε θηινζνθία δηνίθεζήο ηνπο είλαη ζπλήζσο 

πην επηζεηηθή. Τν κέγεζνο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά θαη ζεκαληηθά 

κε ηνλ ειεγθηηθφ θίλδπλν πνπ δηαπηζηψλεηαη πξηλ ηνλ έιεγρν. Έηζη, πξνθχπηεη φηη νη εηαηξίεο 

πνπ αληηκεησπίδνληαη σο επηθίλδπλεο εθ ησλ πξνηέξσλ ηείλνπλ φλησο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πςειά κεγέζε πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ πνπ θαηά θχξην ιφγν απμάλνπλ ηα θέξδε. Σηελ 

έξεπλα αθφκε δηαπηζηψλεηαη κηα ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πνπ αζθεί ηελ 

επνπηεία ηνπ ειέγρνπ. Απηή ε αξλεηηθή ζρέζε δείρλεη φηη, θαζψο απμάλεηαη ε δηάξθεηα 

ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, απμάλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Τν 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα δείρλεη φηη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ 

κπνξεί φρη κφλν λα κε βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά λα ηελ 

εμαζζελίζεη. 

Τα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ησλ  Manry, Mock θαη Turner είλαη, φηη γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ, ε πνηφηεηα ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα απμεζεί θαζψο ε δηάξθεηα ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ απμάλεηαη. Όηαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο ρσξηζζεί αλάινγα κε ηνλ 

ειεγθηηθφ θίλδπλν θαη ην κέγεζνο ηεο θάζε ειεγρφκελεο εηαηξίαο πξνθχπηεη, φηη ε δηάξθεηα 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ κφλν γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαη φηαλ ε δηάξθεηα ζεηείαο ππεξβαίλεη ηα 7 έηε, 

αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν θηλδχλνπ δέζκεπζεο. Γελ πξνθχπηεη θακία ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρακεινχ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ ή γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πςεινχ ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ ή γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Σπλνιηθά, ε κειέηε ησλ Manry, Mock θαη Turner δελ παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ ππνρξεσηηθή 

πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ππνζηεξίδεη φηη νη ζχληνκεο ζρέζεηο ειεγθηή-

πειάηε ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο.  
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4.12. Carey θαη Simnett (2006)
36

 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε πνιηηηθή ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ έρεη πξνηαζεί σο κέζν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη επνκέλσο σο κέζν αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Τα νθέιε πνπ πξνηάζζνληαη απφ ηνπο ππέξκαρνπο ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο 

ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη ην φηη ε θαζηέξσζή ηεο ζα 

ελδπλακψζεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη φηη απηή ε λέα πξννπηηθή ζηνλ 

ινγηζηηθφ εμσηεξηθφ έιεγρν κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμέηαζε δεηεκάησλ πνπ έρνπλ 

αγλνεζεί θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο. Όπσο θαίλεηαη, απηά ηα νθέιε ζηεξίδνληαη 

ζηελ πεπνίζεζε φηη ε εθηεηακέλε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζπλδέεηαη κε κείσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ έξεπλα ησλ Carey θαη Simnett (2006) 

παξέρεη ζηνηρεία γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ καθξφρξνλεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

θαη πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Όπσο είλαη θπζηνινγηθφ, ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζα νδεγήζεη ζε αθξηβέζηεξα θαη εγθπξφηεξα 

απνηειέζκαηα πξαγκαηνπνηνχκελε ζε έλα πεξηβάιινλ θαη έλαλ ρξφλν φπνπ ε πνιηηηθή 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή θάζε εηαηξίαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Δπεηδή ε Απζηξαιία απνηειεί έλα 

ηέηνην πεξηβάιινλ, νη Carey θαη Simnett πξνηίκεζαλ λα εμεηάζνπλ δείγκα 1021 εηζεγκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Απζηξαιίαο θαηά ην έηνο 1995 (Απφ ηηο 1151 εηζεγκέλεο θαηά ην 1995 

επηρεηξήζεηο αθαηξέζεθαλ νη 40 αιινδαπέο, 66 ρσξίο επαξθή ζηνηρεία θαη νη 25 επηρεηξήζεηο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ ηνκέα). Σηελ Απζηξαιία ππάξρεη ε απαίηεζε λα 

δεκνζηεχεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

’70. Έηζη ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο. Ωο έηνο εμέηαζεο νη 

εξεπλεηέο δηάιεμαλ ην έηνο 1995 επεηδή απφ ην 2001 θαη κεηά θαζηεξψζεθε ζηελ Απζηξαιία 

ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ θάζε 7 έηε θαη απφ ην 1997 θάπνηεο 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο (ε Arthur Andersen αιιά θαη άιιεο εηαηξίεο κέιε ησλ Big-5 ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ) εθήξκνδαλ ηελ ελαιιαγή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ην πέξαο θάπνηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε ησλ Carey θαη Simnett εξεπλά εάλ ππάξρεη κηα κείσζε ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε καθξνρξφληα δηάξθεηα 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο θνηλψο απνδεθηνί δείθηεο κέηξεζεο: ε ξνπή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

πξνο ηελ έθδνζε κηαο έθζεζεο ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε 

βησζηκφηεηα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ε εμέηαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο απφιπηεο ηηκήο ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ 

θεξδψλ θαη ε αλάιπζε ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ 

θεξδψλ. 

Ζ αλάπηπμε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο βαζίζζεθε ζηηο παξαθάησ πξνγελέζηεξεο απφςεηο θαη 

αθαδεκατθέο έξεπλεο. Τα δχν επηρεηξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηεο καθξφρξνλεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη α) ε εμαζζέληζε ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κε ηελ 

αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηνπ πειάηε ηνπ, θαη β) 
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επηδείλσζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή λα επεξεάζεη ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε (ε 

νπνία πεξηγξάθεηαη ζηνλ θψδηθα εζηθήο (IFAC) σο απεηιή νηθεηφηεηαο). 

Ζ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο θαη ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή κπνξεί λα απεηιήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. Απηή ε απεηιή ζηελ 

αλεμαξηεζία δελ εκθαλίδεηαη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππνβνιήο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, 

αιιά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηηο θξίζεηο πνπ γίλνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Καηά ζπλέπεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη νη εθηεηακέλεο πξνζσπηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ειεγθηή θαη πειάηε ζπλεηδεηά ή ππνζπλείδεηα ζα επεξεάζνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη φηη ε καθξφρξνλε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απεηιή νηθεηφηεηαο πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε έλαλ πεξηνξηζκφ ζηηο ειεγθηηθέο-εμεηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ γίλνληαη 

ζπρλά θαηά ηα πξψηα έηε ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ. Έηζη, ην πξφγξακκα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

κπνξεί λα γίλεη ζχλεζεο θαη κε θαηλνηνκηθφ δεδνκέλνπ φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο «λνκίδεη» 

πσο γλσξίδεη φια ηα ζπζηήκαηα ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Υπάξρνπλ φκσο θαη 

αληεπηρεηξήκαηα πνπ πξνηείλνπλ φηη ε καθξφρξνλε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξε πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηά ηα 

επηρεηξήκαηα δίλνπλ έκθαζε ζηηο πςειφηεξεο δαπάλεο γηα εμσηεξηθφ έιεγρν νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηηο ζχληνκεο πεξηφδνπο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ζηελ αχμεζε 

ηεο γλψζεο γηα ηελ ειεγρφκελε εηαηξία ε νπνία απνθηηέηαη κέζσ ησλ  επαλαιακβαλφκελσλ 

ειέγρσλ. 

Ζ παξαπάλσ ζπδήηεζε πεξί ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηεο 

πνηφηεηαο ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνηείλεη φηη θαηά ην πξψην έηνο ζεηείαο ηνπ, ν 

νξθσηφο ειεγθηήο είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη πιήξσο αλεμάξηεηνο θαη λα θέξεη κηα θξέζθηα 

πξννπηηθή-ζθνπηά ζηνλ έιεγρν. Δλψ ν νξθσηφο ειεγθηήο ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

θαη ηελ πείξα, ππάξρεη απμαλφκελνο θίλδπλνο απνηπρίαο αλίρλεπζεο παξαπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ειεγθηηθή εηαηξία ζα πξνζπαζήζεη λα κεηψζεη απηφλ ηνλ 

θίλδπλν κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηα θέξδε θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηεο εηθφλαο ηεο. Αθνχ έρεη πεξάζεη απηή ε αξρηθή πεξίνδνο θαη ν νξθσηφο 

ειεγθηήο έρεη απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηνλ πειάηε, ππάξρεη κηα πεξίνδνο φπνπ ε 

πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ αλακέλεηαη λα θζάζεη ζην κέγηζηφ ηεο. Καηά απηήλ 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν ν ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο εηψλ ζεηείαο δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

δηαβξψζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Τν αθξηβέο κήθνο απηήο ηεο πεξηφδνπ 

είλαη άγλσζην, αιιά νη πξφζθαηεο κειέηεο θαη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηελ πξνζδηνξίδνπλ 

ζηα πέληε κε επηά έηε. Με ην πέξαο απηήο ηεο πεξηφδνπ, αλακέλεηαη κηα κείσζε ηεο 

πνηφηεηαο ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο  πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

ειεγθηή-πειάηε θαη ηεο εκθάληζεο ηεο απεηιήο νηθεηφηεηαο. Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελε 

ζρέζε κεηαθξάδεηαη ζηελ παξαθάησ εξεπλεηηθή ππφζεζε: 

Ζ1: Υπάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηάξθεηαο ζεηείαο 

νξθσηνχ ειεγθηή. 

Σηηο αλαιχζεηο ηεο έξεπλαο, καθξνρξφληα δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή ζεσξείηαη ε 

δηάξθεηα ζεηείαο πνπ μεπεξλά ηα 7 έηε σο νη θαηαζηάζεηο φπνπ ν ειεγθηήο είλαη έλαο 

ζπλεξγάηεο ππεχζπλνο γηα πεξηζζφηεξν απφ επηά έηε θαη ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηνχ 

ειεγθηή ζεσξείηαη ε ζεηεία πνπ δελ μεπεξλά ηα 2 έηε. 

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ 

βησζηκφηεηα ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ε έξεπλα δηαπηζηψλεη φηη ε ξνπή ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή πξνο ηελ έθδνζε ηέηνησλ εθζέζεσλ ειαηηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο 

ζεηείαο ηνπ. Οη αλαιχζεηο επαηζζεζίαο πξνηείλνπλ φηη ε απηή ε κείσζε ζηε ξνπή απηή είλαη 

εληνλφηεξε γηα νξθσηνχο ειεγθηέο ησλ εηαηξηψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο Big-6 ειεγθηηθέο 
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εηαηξίεο. 

Ζ έξεπλα ησλ Carey θαη Simnett δελ βξίζθεη θαλέλα ζηνηρείν χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ 

απφιπηεο ηηκήο πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ θαη δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή. Απηφ 

ην απνηέιεζκα είλαη αληίζεην κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ηηο ζρεηηθέο 

κε ην ζέκα, νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ε καθξνρξφληα δηάξθεηα ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ζπλδέεηαη κε κεησκέλε πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απηή ε 

δηαθνξά κπνξεί λα είλαη έλα απνηέιεζκα ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηελ 

Απζηξαιία θαη ηηο άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο δηεμήρζεζαλ νη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο. 

Ζ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη απνθιίζεσλ κεηαμχ 

πξνυπνινγηζζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ νη νδεγεί ζηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα: Υπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη φηαλ ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ είλαη καθξφρξνλε, νη απνθιίζεηο θεξδνθνξίαο είλαη κηθξφηεξεο, δειαδή ε δηνίθεζε 

ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο θαίλεηαη λα έρεη κεγαιχηεξε επρέξεηα ρεηξαγψγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη σο ζπλέπεηα επαιήζεπζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο 

ζρεηηθά κε ηηο απνθιίζεηο θεξδνθνξίαο δείρλεη φηη ε εμαζζέληζε ηεο πνηφηεηαο ειέγρνπ, 

κεηξνχκελε ππφ ην πξίζκα ησλ απνθιίζεσλ, είλαη εληνλφηεξε ζηηο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο 

πνπ δελ ειέγρνληαη απφ ηηο Big-6 ειεγθηηθέο εηαηξίεο.  

Σπκπεξαζκαηηθά, ε κειέηε ησλ Carey θαη Simnett επηβεβαηψλεη φηη ε καθξά ζεηεία νξθσηψλ 

ειεγθηψλ εμαζζελίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ φηαλ απηή κεηξάηαη ππφ ην 

πξίζκα ησλ εθζέζεσλ κε ακθηβνιία θαη ησλ απνθιίζεσλ πξνυπνινγηζκψλ θεξδνθνξίαο, 

αιιά φηαλ ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ κεηξάηαη κε ηε ρξήζε ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ, 

δελ πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ απηήο θαη ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο. Τα απνηειέζκαηα 

απηά παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο πνιηηηθήο ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ κεηά απφ ζεηεία 7 εηψλ. Παξφια απηά, νη Carey θαη Simnett 

ζεκεηψλνπλ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ζεηείαο θαη πνηφηεηαο 

ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά ζε έλα πεξηβάιινλ ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ, επεηδή ε γλψζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή φηη κεηά απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ηελ ειεγρφκελε εηαηξία, κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη 

ζε εληειψο δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ειέγρνπ.  

 

 

4.13. Ye, Carson θαη Simnett (2006)
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Ζ νηθνλνκηθή εμάξηεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξνρή κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο πξνο ηηο ειεγρφκελεο θαη ε νηθεηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνλ 

νξθσηφ ειεγθηή θαη ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο δηάξθεηαο 

ζεηείαο ηνπ, ιέγεηαη φηη ζπκβάινπλ ζηελ εμαζζέληζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. Γηα ηελ απνθπγή ησλ παξαπάλσ απεηιψλ έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κέηξα, φπσο ε 

ππνρξεσηηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ε απαγφξεπζε παξνρήο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 

κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία πξνο ηελ ειεγρφκελε εηαηξία πειάηε.  

Παξφια απηά, ηα παξαπάλσ κέηξα πξνηείλνληαη ρσξίο πξψηα λα έρνπλ απαληεζεί θάπνηα 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηέο ηηο απεηιέο θαη θηλδχλνπο θαηά ηεο 

αλεμαξηεζίαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, δελ έρεη εξεπλεζεί πνηνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ 

                                                           
37
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απφθαζε ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο λα αγνξάζεη κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή ηεο, θαζψο θαη πψο νη νηθνλνκηθνί δεζκνί θαη θνηλσληθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ησλ πειαηψλ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή. Ζ παξνχζα κειέηε ησλ Ye, Carson θαη Simnett εμεηάδεη απηέο ηηο δχν εξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο. Σηνρεχεη, αθελφο ζηελ εμαθξίβσζε ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ην επίπεδν κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη, κε εζηίαζε ζηε δηάξθεηα 

ζεηείαο ηφζν ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, φζν θαη ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, γηα λα εμεηάζεη ηα 

θίλεηξα θαη ηα αληηθίλεηξα αγνξάο κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, θαη 

αθεηέξνπ, λα εμεηάζεη εάλ θαη πψο ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ (εμεηαδφκελε απφ 

ηελ ζθνπηά ηεο έθθξαζεο ακθηβνιηψλ ζηελ έθζεζε ινγηζηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ νκαιή 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο(going-concern opinions)) επεξεάδεηαη απφ ηελ 

έθηαζε παξνρήο κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ηε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη 

ηε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη ε πξψηε θαηά ηελ νπνία εξεπλάηαη ν ξφινο ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ησλ παξερφκελσλ κε-ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Οη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο εζηίαδαλ θπξίσο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο 

ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ 

άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ (κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο) νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, πνπ ε δηάξθεηα ζεηείαο κπνξεί λα επεξεάζεη. Με ηελ 

εμέηαζε ηεο θνηλήο επίδξαζεο ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή θαη ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο θαη ηεο παξνρήο κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ, απηή ε έξεπλα επεθηείλεη ηελ ηξέρνπζα γλψζε πηζαλψλ απεηιψλ γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Ζ κειέηε ησλ Ye, Carson θαη Simnett εμεηάδεη ην έηνο 2002, δειαδή ηελ κεηά-Enron επνρή 

θαη επνκέλσο είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη ηα πην πξφζθαηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρέζεο 

νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε κέζα ζε έλα πιαίζην απμαλφκελεο ακθηζβήηεζεο ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 912 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

είλαη εηζεγκέλεο ην έηνο 2002 ζην Φξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Απζηξαιίαο (Australian Stock 

Exchange). Απφ ηηο αξρηθά 1238 επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο αθαηξέζεθαλ νη εηαηξίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη μέλεο επηρεηξήζεηο θαη θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

εκθάληδαλ επαξθή γηα ηελ έξεπλα ζηνηρεία. 

Ζ πξψηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο θαζίδεηαη ζηελ ζεψξεζε φηη ε απμεκέλε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο νδεγεί ζε θαιχηεξν δηακνηξαζκφ γλψζεο κεηαμχ ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο 

θαη ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο-πειάηε, θαζψο επίζεο θαη ζε κεησκέλεο δαπάλεο ζρεηηθά κε ηε 

εχξεζε λένπ πξνκεζεπηή δηνηθεηηθψλ ( κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ). Υπφ απηήλ άπνςε, νη 

ειεγρφκελεο εηαηξίεο έρνπλ ην θίλεηξν λα αγνξάζνπλ κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο άκεζα απφ 

ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ηνπο αληί άιισλ άγλσζησλ πξνκεζεπηψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κηα 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ 

παξερφκελσλ κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Έηζη, ε πξψηε ππφζεζε είλαη ε εμήο: 

H1: Όζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, ε ειεγρφκελε εηαηξία-

πειάηεο ζα αγνξάδεη πεξηζζφηεξεο κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

Τα ζπλαηζζήκαηα ηεο ζηελήο ζρέζεο, θηιίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ νξθσηνχ ειεγθηή θαη 

δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

ζρέζεηο. Ζ κεγάιε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ νδεγεί ζε θαιχηεξεο  

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ βαζηθνχ πξνζσπηθνχ ακθφηεξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

εηαηξηψλ (ειεγθηηθή - ειεγρφκελε), γεγνλφο ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε ζεσξία κάξθεηηλγθ 

επεξεάδεη ζεηηθά ηηο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ κειινληηθέο πσιήζεηο. Υπφ απηήλ ηελ άπνςε, νη 

νξθσηνί ειεγθηέο πνπ παξακέλνπλ καθξνρξφληα ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία έρνπλ ηε 



57 

 

δπλαηφηεηα λα θάλνπλ δηεπθνιχλζεηο φρη κφλν ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, αιιά θαη ζηελ 

πψιεζε κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Βάζεη απηήο ηεο ινγηθήο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε κεγάιε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην κέγεζνο ησλ κε-ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνληαη απφ ηελ ειεγρφκελε εηαηξία, κέζσ ηεο παξαγσγήο κηαο πγηνχο 

δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ησλ πειαηψλ. Έηζη ε δεχηεξε 

ππφζεζε είλαη ε εμήο: 

Ζ2:  Όζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή (ζπλεξγάηε), ε ειεγρφκελε 

εηαηξία-πειάηεο ζα αγνξάδεη πεξηζζφηεξεο κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

Οη επφκελεο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο εζηηάδνπλ ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Έηζη, εμεηάδεηαη ε πηζαλήο επίδξαζε ησλ κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο καθξφρξνλεο 

ζρέζεο νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε, ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Ζ εμέηαζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ πξέπεη λα εθδψζεη έθζεζε ειέγρνπ πνπ πεξηέρεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ 

δπλαηφηεηα νκαιήο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Άξα, νη ππνζέζεηο ηεο 

έξεπλαο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη νη παξαθάησ: 

Ζ3: Υςειά επίπεδα κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ (σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο δηάξθεηαο 

ζεηείαο νξθσηνχ ή ειεγθηηθήο εηαηξίαο), πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή λα 

δηαπηζηψζεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ4: Απμεκέλε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή λα δηαπηζηψζεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ5: Απμεκέλε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή λα δηαπηζηψζεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε έξεπλα ππνζέηεη φηη νη πειάηεο ηείλνπλ λα αγνξάζνπλ 

πεξηζζφηεξεο κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία φηαλ ππάξρεη κηα ζηελή 

ζρέζε νξθσηψλ ειεγθηψλ-πειαηψλ. Οη ζρέζεηο νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε πνπ εμεηάδνληαη 

εδψ είλαη: ε δηάξθεηα ζεηείαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο θαη ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή. 

Με βάζε 709 παξαηεξήζεηο απζηξαιηαλψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αγφξαζαλ κε-ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία ηνπο ην 2002, ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ θξχβεηαη θάησ απφ ηελ πξνζπκία ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο λα 

αγνξάζεη πεξηζζφηεξεο κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία ηεο. Ζ ζρέζε 

νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε, θαη ηδηαίηεξα ε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο πξνθχπηεη 

φηη είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξνηξέπεη ηηο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο λα 

πξνκεζεπηνχλ κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνπο ηξέρνληεο ειεγθηέο ηνπο. Δληνχηνηο, ε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηα επίπεδα κε-

ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηφ δείρλεη φηη αλ θαη ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ηεο ζρέζεο ειεγθηηθήο-ειεγρφκελεο εηαηξίαο, απφ κφλν ηνπ απηφ δελ είλαη επαξθέο 

γηα λα επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηνπ πειάηε λα αγνξάζεη κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

Καηά εμέηαζε ησλ απεηιψλ θαηά ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε έξεπλα 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δπλαηφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ λα εθθξάζνπλ 

ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν ησλ κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ ειεγθηηθή ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία. Απηφ ην ζπκπέξαζκα βξίζθεηαη 

ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ φπσο ησλ Wines (1994) 

θαη Frankel (2002). 
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Τν γεληθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ε έξεπλα είλαη φηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ 

δηάξθεηαο ζεηείαο ειεγθηψλ (θπξίσο δηάξθεηα ζεηεία ειεγθηηθήο εηαηξίαο), επηπέδνπ 

παξερφκελσλ κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

 

 

4.14. Knechel θαη Vanstraelen (2007)
38

 

 

Τν εξψηεκα γηα ην εάλ ε πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ επεξεάδεηαη απφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ έλαο νξθσηφο ειεγθηήο ειέγρεη κία εηαηξία-πειάηε έρεη ηχρεη 

εθηελνχο πξνζνρήο απφ ηνπο εξεπλεηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ησλ 

Knechel θαη Vanstraelen, παξέρεηαη πξφζζεηε πιεξνθφξεζε κε ηελ εμέηαζε ηνπ αληίθηππνπ 

πνπ έρεη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ πηζαλφηεηα έλαο νξθσηφο ειεγθηήο 

λα εθδψζεη έθζεζε ειέγρνπ πνπ πεξηέρεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο.  

Ζ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή.  Ζ απμεκέλε δηάξθεηα ζεηείαο κπνξεί λα αζθήζεη αξλεηηθή επίδξαζε 

ζην θαζέλα απφ ηα δχν. Ζ καθξνρξφληα δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή δεδνκέλνπ φηη ν ειεγθηήο κπνξεί λα ζηεξίμεη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ειέγρνπ ζηελ εθηελή γλψζε γηα ηνλ πειάηε, ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ή κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

δεδνκέλνπ φηη ε κεγάιε δηάξθεηα ζεηείαο ελζαξξχλεη ηε ζηελφηεηα κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηνπ ειεγθηή. Ζ ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο δεδνκέλνπ φηη ν ειεγθηήο γλσξίδεη ιηγφηεξα γηα ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε θαηά πξψηα 

έηε ελφο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, αιιά κπνξεί επίζεο λα ππνλνκεχζεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ δεδνκέλνπ φηη νη ειεγθηέο ζα επηζπκήζνπλ λα δηαηεξήζνπλ έλαλ λέν 

πειάηε γηα λα θάλνπλ απφζβεζε ησλ δαπαλψλ ηεο αξρηθήο νξγάλσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ησλ Knechel θαη Vanstraelen γίλεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε 

εθηεηακέλε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφηεξν λα νδεγήζεη ζε κηα 

πηζαλή εμαζζέληζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ θαη σο ζπλέπεηα, ζε πιήγκα ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, εζηηάδεη ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο ηνπ Βειγίνπ. 

Απηφ ην πεξηβάιινλ είλαη ελδηαθέξνλ επεηδή νη ηδησηηθέο εηαηξίεο απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ηέηαξηε νδεγία ηεο ΔΔ επηβάιιεη νη ηδησηηθέο 

εηαηξίεο πνπ πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα κεγέζνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ ινγηζηηθφ εμσηεξηθφ 

έιεγρν. Δπηπιένλ, επεηδή ζην Βέιγην νη θαλφλεο ειέγρνπ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ππνβνιήο 

έθζεζεο αλεζπρίαο γηα ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ 

αλαπηπρζεί ιηγφηεξν απ’ φηη ζηηο ΖΠΑ, νη νξθσηνί ειεγθηέο έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηελ 

απφθαζε δεκνζίεπζεο γηα ην πνηά επηρείξεζε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα.  

Οη εξεπλεηέο θαηά θαηξνχο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα κέηξα ηεο πνηφηεηαο ινγηζηηθνχ 
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ειέγρνπ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα λα εμεηάζνπλ ηε ζρέζε απηψλ κε 

ηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίπησζεο ησλ απνηπρηψλ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ πηζαλφηεηα έθδνζεο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, θαη 

ηεο έθηαζεο ηεο δηαρείξηζεο θεξδψλ φπσο κεηξηέηαη απφ ην κέγεζνο ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ. Σηελ παξνχζα έξεπλα, ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ έγηλε 

κε ηελ εμέηαζε ηεο πηζαλφηεηαο ελφο ειεγθηή λα εθδψζεη έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειεγρφκελεο 

επηρείξεζεο. Φξεζηκνπνηείηαη έλα δείγκα 618 εθζέζεσλ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ βειγηθέο 

επηρεηξήζεηο, πνπ ρσξίδεηαη νκνηφκνξθα κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξενθφπεζαλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηειηθά επηβίσζαλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηε δεκφζηα απνθάιπςε ησλ εηαηξηθψλ πησρεχζεσλ θαη ηε γεληθή 

πξνζδνθία απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηνπο ξπζκηζηέο ηεο νηθνλνκίαο φηη νη νξθσηνί 

ειεγθηέο ζα ρξεζηκεχζνπλ σο έλα ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο πξνο ηνπο επελδπηέο, πνιινί 

ζεσξνχλ ηελ κε έθδνζε έθζεζεο πνπ πεξηέρεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, σο απνηπρία ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δλψ ε 

έθδνζε κηαο αλεζπρεηηθήο έθζεζεο είλαη αηειήο πξνάγγεινο ηεο επφκελεο πηψρεπζεο, 

ζεσξείηαη φηη κηα κείσζε ζηελ πηζαλφηεηα έθδνζεο κηαο αλεζπρεηηθήο έθζεζεο, φηαλ ζηε 

ζπλέρεηα πησρεχζεη ε εηαηξία απηή, απνηειεί έλδεημε ηεο κεησκέλεο πνηφηεηαο ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γεδνκέλνπ φηη νη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πξνηείλνπλ φηη ε κεγάιε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα κελ κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αλακέλεηαη φηη έλαο 

νξθσηφο ειεγθηήο δελ ζα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εθδψζεη κηα αλεζπρεηηθή έθζεζε φηαλ ε 

δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ είλαη κεγαιχηεξε. Απηφ νδεγεί ζηελ πξψηε ππφζεζή, ε νπνία είλαη: 

Ζ1: Ζ απμεκέλε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή δελ κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, φηαλ απηή κεηξάηαη κε θξηηήξην ηελ πηζαλφηεηα ν νξθσηφο 

ειεγθηήο λα κελ έρεη εθδψζεη έθζεζε ειέγρνπ κε αλεζπρεηηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

νκαιή ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο πνπ ζηε ζπλέρεηα 

πησρεχεη. 

Τα ζπκβαηηθά επηρεηξήκαηα γηα ηελ πνηφηεηα ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ζχληνκεο 

ζεηείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ ηείλνπλ λα εζηηάζνπλ ζην δήηεκα ηεο ηθαλφηεηαο αγλνψληαο ηελ 

πηζαλή απψιεηα αλεμαξηεζίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζπκία λα δηαηεξεζεί έλαο πειάηεο 

Δληνχηνηο, κηα αχμεζε ζηελ πηζαλφηεηα έλαο νξθσηφο ειεγθηήο λα εθδψζεη κία αλεζπρεηηθή 

έθζεζε γηα κηα επηρείξεζε πνπ ζηε ζπλέρεηα δελ πησρεχεη κπνξεί λα είλαη ελδεηθηηθή κηαο 

κείσζεο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ. Με ηελ δεχηεξε ππφζεζε εμεηάδεηαη ε θχζε ησλ ιαζψλ ζηηο 

εθζέζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα έλα δείγκα επηρεηξήζεσλ πνπ ηειηθά δελ πησρεχνπλ. 

Βάζεη ηεο πξνγελέζηεξεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ, 

αλακέλεηαη φηη κία εθηεηακέλε ζρέζε ειεγθηή-πειάηε ζα βειηηψζεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή λα δηαθξίλεη πφηε κηα επηρείξεζε είλαη αιεζηλά ζε θίλδπλν πηψρεπζεο. 

Απηφ νδεγεί ζηε δεχηεξε ππφζεζή ε νπνία είλαη ε εμήο:  

Ζ2: Ζ απμεκέλε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή απμάλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, φηαλ απηή κεηξάηαη κε θξηηήξην ηελ πηζαλφηεηα ν νξθσηφο ειεγθηήο λα 

κελ έρεη εθδψζεη έθζεζε ειέγρνπ κε αλεζπρεηηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο πνπ ζηε ζπλέρεηα δελ 

πησρεχεη. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νδεγνχλ ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Φξεζηκνπνηψληαο 

δείγκα Βειγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα θήξπμαλ πηψρεπζε, εμεηάδνληαο δειαδή 

ηελ πξψηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο, παξαηεξείηαη φηη επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε, δειαδή ε 

καθξφρξνλε ζεηεία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ δελ επεξεάδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Τν 
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ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε παξάιεηςε δεκνζίεπζεο εθζέζεσλ πνπ 

ακθηζβεηνχλ ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζηε ζπλέρεηα πηψρεπζαλ, δελ ζπλδέεηαη κε ηελ δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε ππφζεζε, εμεηάδνληαο ην δείγκα πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζηε ζπλέρεηα δελ θήξπμαλ πηψρεπζε, επηβεβαηψλεηαη θαη απηή. Παξαηεξείηαη δειαδή, φηη 

φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, ηφζν κεηψλεηαη λα εθδψζεη εθείλνο 

κία έθζεζε πνπ ακθηζβεηεί ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο πνπ ζηε ζπλέρεηα δηαζψδεηαη. Τν γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο 

έξεπλαο ησλ Knechel θαη Vanstraelen είλαη ην γεγνλφο πσο δεδνκέλνπ φηη ην Βειγηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππνλνκεχζεη ηελ θξίζε ηνπο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

αληηθξνχνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο ειεγθηή-πειάηε ππνλνκεχνπλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

4.15. Bamber θαη Iyer (2007)
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Ζ έξεπλα ησλ Bamber θαη Iyer (2007) ππνθηλείηαη απφ ηελ πξφζθαηε ζπδήηεζε ησλ 

ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηε θχζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ην 

Σπκβνχιην Αλεμάξηεηνπ Διέγρνπ (Independence Standards Board) πξνζδηνξίδεη ηελ 

νηθεηφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ηνλ πειάηε σο κηα απφ ηηο πέληε απεηιέο γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ (ISB 2000). Φπζηθά, ηειεπηαία γίλεηαη ηεξάζηηα ζπδήηεζε γχξσ 

απφ ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηελ πηζαλή ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αλεμαξηεζία θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Τν έλαπζκα γηα ηελ δηελέξγεηα απηήο ηεο 

έξεπλαο δφζεθε απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ηζρπξή αηηηνιφγεζε φηη νη ζηελνί δεζκνί 

κεηαμχ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηνπ πειάηε είλαη αθαηάιιεινη επεηδή εμαζζελίδνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειεγθηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Δίλαη θνηλψο 

απνδεθηφ φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ πειάηε ηνπο γηα λα 

θαηαιάβνπλ ηνλ πειάηε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αξθεηά θαιά έηζη ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπλ 

θαη λα εθηειέζνπλ έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ινγηζηηθφ εμσηεξηθφ έιεγρν. Απηή ε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ:  α) φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε 

ηνλ πειάηε πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί πνηνηηθφο εμσηεξηθφο έιεγρνο, ελαληίνλ β) ηεο 

απεηιήο ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ιφγσ απηήο ηεο νηθεηφηεηαο, έρνπλ νδεγήζεη ηνπο 

αθαδεκατθνχο λα ππνζηεξίμνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφλ νη νξθσηνί ειεγθηέο λα αζθήζνπλ 

ηειείσο αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην έιεγρν.  

Σθνπφο ηεο κειέηεο ησλ Bamber θαη Iyer (2007)  είλαη λα κνληεινπνηεζνχλ εκπεηξηθά νη 

ζρέζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ κειέηε έρεη ηξεηο ζηφρνπο. Καη' 

αξράο, ζηεξηδφκελνη ζηελ Θεσξία Κνηλσληθήο Ταπηφηεηαο (Tajfel and Turner 1985) λα 

αλαπηπρζεί θαη λα εμεηαζζεί έλα ζεσξεηηθφ κέηξν ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη νξθσηνί 

                                                           
39
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ειεγθηέο ζρεηίδνληαη κε ηνπο πειάηεο ηνπο.  Απηφ ην κέηξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηαζζεί 

εάλ νη ειεγθηέο ζρεηίδνληαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ κε ηνπο πειάηεο ηνπο, θαη εάλ λαη, θαηά πφζν 

δηαθέξεη ε έληαζε ηεο ζρέζεο αλάινγα κε ηνλ νξθσηφ ειεγθηή. Καηά δεχηεξνλ, ε κειέηε 

εμεηάδεη ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε. Έηζη, εμεηάδεηαη εάλ νη 

νξθσηνί ειεγθηέο πνπ αλαπηχζζνπλ ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε έλαλ πειάηε είλαη πηζαλφηεξν λα 

ζπκθσλήζνπλ ζηελ πίεζε ηεο δηνίθεζεο λα επηηξέςνπλ επηζεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

(ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ). Τξίηνλ, ε κειέηε αλαδεηά ηνπο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ειεγθηή θαη πειάηε, θαη εμεηάδεηαη εάλ ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

ελαιιαγή νξθσηψλ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αιιειεπίδξαζε ειεγθηή-πειάηε θαη λα απμήζεη 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ γίλεηαη σο εμήο: Αξρηθά εμεηάδνληαη ηξεηο 

παξάγνληεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ Θεσξία Κνηλσληθήο Ταπηφηεηαο επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ 

αιιειεπίδξαζεο νξθσηψλ ειεγθηψλ-πειαηψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο είλαη δηάξθεηα ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ, δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ν ειεγθηήο αζθεί εμσηεξηθφ έιεγρν 

ζηνλ πειάηε. Αλακέλεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη νξθσηνί ειεγθηέο ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πειάηεο ηνπο λα απμάλεηαη θαζψο παξαηείλεηαη ε ζεηεία ηνπο ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία. Έηζη 

ε πξψηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη: 

H1a: Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα 

ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. 

Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ εξεπλεηηθή ππφζεζε νη Bumber θαη Iyer εμεηάδνπλ δχν αθφκε 

ππνζέζεηο, νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απηέο νη 

ππνζέζεηο είλαη:  

H1b: Ο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη πειαηψλ απμάλεηαη φζν 

απμάλεηαη ε ζεκαζία ηνπ πειάηε γηα ηελ ειεγθηηθή εηαηξία. 

H1c: Ο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη πειαηψλ απμάλεηαη φζν 

απμάλεηαη φζν πην βειηησκέλε είλαη ε εηθφλα ηνπ πειάηε. («image») 

Δθφζνλ απνδεηρζεί φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο αιιειεπηδξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί αλ απηή ε αιιειεπίδξαζε επεξεάδεη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ειεγθηψλ. Τα θξηηήξηα  αληηθεηκεληθφηεηαο απαηηνχλ απφ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή λα έρεη ακεξφιεπηε θξίζε θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα κελ 

ζπκβηβάδεηαη κε ηηο επηζπκίεο ηνπ πειάηε. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα απνηειεί ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή έηζη ψζηε λα εθθξάζεη κηα ακεξφιεπηε άπνςε ζρεηηθά 

κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ηνπο, νη νξθσηνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηνλ βαζκφ 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο πειάηεο ηνπο έηζη ψζηε λα κελ εμαζζελίζεη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη 

ε αλεμαξηεζία ηνπο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ε αιιειεπίδξαζε ειεγθηή-πειάηε κπνξεί λα 

παξεκπνδίζεη ηνλ αλεμάξηεην έιεγρν κε ηελ πξφθιεζε πξνθαηαιήςεσλ. 

Βαζηδφκελνη ζηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νη Bumber θαη Iyer  ππνζέηνπλ φηη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο εμαζζελίδεη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο θη έηζη νη νξθσηνί ειεγθηέο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ζπκθσλήζνπλ κε επηζεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. 

H2: Ζ πηζαλφηεηα ζπλαίλεζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε πνιηηηθέο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ 

απφ ηνπ πειάηεο ηνπο απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ειεγθηή-

πειάηε. 

Όπσο έρεη εηπσζεί, απφ πνιινχο ξπζκηζηηθνχο θνξείο πξνηείλεηαη σο ιχζε γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Σρεηηθά 
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κε απηφ ην ζέκα νη Bumber θαη Iyer  εμεηάδνπλ εάλ ε δηάξθεηα ζεηείαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο  

έρεη επηπηψζεηο ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο θξίζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Ζ γλψζε πνπ 

απνθηηέηαη απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξία 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο λα έρνπλ θαιχηεξε θαη αληηθεηκεληθφηεξε θξίζε 

θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γεδνκέλνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη νη 

ξπζκηζηηθνί θνξείο ζεσξνχλ φηη ε πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε έξεπλα 

πξνηείλεη ηελ παξαθάησ ππφζεζε: 

H3:    Ζ πηζαλφηεηα ζπλαίλεζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε πνιηηηθέο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ 

απφ ηνπ πειάηεο ηνπο δελ επεξεάδεηαη απφ ηε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ηηο απαληήζεηο 257 Ακεξηθαλψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ νη 

νπνίνη απάληεζαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ Bumber θαη Iyer. Γηα ηελ κέηξεζε δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ θαη κεηαβιεηψλ θαηά ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζα φπσο ε θιίκαθα 

Likert (θιηκαθνχκελε απφ ην (1) δηαθσλψ απφιπηα έσο ην (2) ζπκθσλψ απφιπηα). Ζ 

κέηξεζε ηνπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζεο νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε βαζίδεηαη  ζηελ 

Οξγαλσζηαθή Πξνζδηνξηζηηθή Κιίκαθα (Mael θαη Ashforth 1992). 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Bumber θαη Iyer πξνηείλνπλ φηη θνηλσληθά θίλεηξα ησλ 

ειεγθηψλ δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηελέξγεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Απηά ηα επξήκαηα έρνπλ ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο ζηνπο νξθσηνχο, ζηνπο 

ξπζκηζηηθνχο θνξείο, θαη ζηνπο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο, αλ θαη ππάξρεη 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην επίπεδν θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο ησλ ειεγθηψ. 

Παξφια απηά, νη ζεκαληηθέο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ειεγθηψλ-πειάησλ απνηεινχλ πηζαλή 

πεγή αλεζπρίαο γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, ηα 

απνηειέζκαηά ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε αιιειεπίδξαζε ειεγθηψλ-πειαηψλ κπνξεί λα 

εμαζζελίζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ειεγθηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα νη νξθσηνί ειεγθηέο πνπ 

αιιειεπηδξνχλ πεξηζζφηεξν κε ηνλ πειάηε ηνπο είλαη πηζαλφηεξν λα ζπλαηλέζνπλ ζε 

πξνζπάζεηεο ρεηξαγψγεζεο θεξδψλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα κελ απαηηήζνπλ αιιαγή 

ησλ ελδερνκέλσλ παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη πην πεπεηξακέλνη νξθσηνί 

ειεγθηέο θαη νη ειεγθηέο πνπ δηαζέηνπλ πςειφηεξα επίπεδα επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπλαηλέζνπλ κε ηηο επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ πειάηε ηνπο. Απηά ηα 

απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηηο πξφζθαηεο πξνζπάζεηεο ησλ ξπζκηζηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ λα ππνγξακκίζνπλ ηε  ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο πξνο ηα θάησ ζηελ 

δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, ηεο ζσζηήο επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηνπ 

θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο. Όπσο πξνθχπηεη ην κέγεζνο ηνπ πειάηε (κέγεζνο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο) δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ελψ 

ε δηάξθεηα ζεηείαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζπλδέεηαη νξηαθά κε κεγαιχηεξε αληηθεηκεληθφηεηα 

απφ ηελ κεξηά ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα 

ζεηείαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο δελ ππνζηεξίδνπλ ηηο πξφζθαηεο εηζεγήζεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ 

θνξέσλ γηα ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο σο 

ιχζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Τα ζπκπεξάζκαηά ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ αλαπφθεπθηε αιιειεπίδξαζε ειεγθηή-πειάηε 

θαη ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο απηήο ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ππνζηεξίδνπλ ηηο αλεζπρίεο γηα ηελ απεηιή ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ φηαλ 

απηνί βξίζθνληαη πνιχ «θνληά»  ζηνπο πειάηεο ηνπο. Σρεηηθά κε ηελ θχζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε, νη εξεπλεηέο εμέηαζαλ ηξεηο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο απηήο. Όπσο πξνθχπηεη, ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε εηθφλα 

(«image») πειαηψλ, θαη ε ζεκαζία ηνπ πειάηε επεξεάδνπλ ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο 
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νξθσηνχ ειεγθηή-πειάηε. Οη ειεγθηηθέο εηαηξίεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ 

κέρξη ελφο βαζκνχ ηελ αλάπηπμε θαη ηζρπξνπνίεζε ησλ δεζκψλ ειεγθηή-πειάηε. Γεληθφηεξα, 

ηα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε απφ κέξνπο ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξηψλ δηθιίδσλ αζθαιείαο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ε παξνχζα κειέηε θαη είλαη αξθεηά 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ είλαη φηη ην πιήγκα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ δελ είλαη απιά ην απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ηππηθήο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε ή απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο. Τν πιήγκα ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ έκθπηε θνηλσληθή αλάγθε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ λα 

ζπλαλαζηξαθνχλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Λφγσ απηήο ηεο δηαπίζησζεο, πξνθχπηεη φηη ε 

θαζηέξσζε πεξηνξηζκέλεο ζεηείαο θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ ρξφλνπ ν νπνίνο κπνξεί λα 

επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ίζσο είλαη ελέξγεηεο θαζαξά θαη κφλν 

ηερλνθξαηηθέο, πνπ δελ κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

ειεγθηή-πειάηε θαη ην αλαπφθεπθην πιήγκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειέγρνπ.   

 

 

4.16. Fairchild (2007)
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Όπσο έρεη μαλαεηπσζεί, ππφ ην θσο ησλ κεγάισλ εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ φπσο ηεο Enron θαη 

Worldcom, ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ έρεη γίλεη ζέκα εθηελνχο ζπδήηεζεο θαη 

έξεπλαο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηνπο αθαδεκατθνχο. Τν γλσζηφ εξψηεκα πνπ απαζρνιεί 

λνκνζέηεο θαη εξεπλεηέο είλαη ην εάλ ζα πξέπεη κηα εηαηξία λα αλαγθαζηεί λα αληηθαηαζηήζεη 

ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ηεο κε ην πέξαο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ή αλ ζα 

πξέπεη ν νξθσηφο ειεγθηήο λα παξακείλεη θαηξφ ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία θαη λα ρηίζεη κία 

δπλαηή ζρέζε κε ηνλ πειάηε, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ.  

Ζ έξεπλα ηνπ Fairchild (2007) ζπκβάιιεη ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή 

πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ πηνζεηψληαο έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν απφ ηηο 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, νη νπνίεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ζεηείαο θαη 

αλεμαξηεζίαο νξθσηνχ ειεγθηή κε ηελ κειέηε ηνπ επηπέδνπ ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ κέηξεζε ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. Ζ κειέηε ηνπ Fairchild 

γίλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ελφο απινχ ειεγθηηθνχ κνληέινπ ζην νπνίν ν δηεπζπληήο ηεο 

ειεγρφκελεο εηαηξίαο ιακβάλεη κηα απφθαζε γηα ην αλ πξέπεη ή φρη λα γίλεη ρεηξαγψγεζε ησλ 

θεξδψλ (ινγηζηηθή απάηε). Ο νξθσηφο ειεγθηήο έπεηηα απνθαζίδεη εάλ ζα εθηειέζεη έλαλ 

βαζηθφ ή έλαλ εθηεηακέλν ινγηζηηθφ εμσηεξηθφ έιεγρν. Τν επίπεδν ηνπ ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη επηπηψζεηο ζηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο. 

Μεηά απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ν νξθσηφο ειεγθηήο απνθαζίδεη εάλ ζα δεκνζηεχζεη 

κία ζεηηθή ή αξλεηηθή γηα ηνλ πειάηε έθζεζε ειέγρνπ. Σην κνληέιν ηνπ Fairchild, ε 

δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ηε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ, γεγνλφο πνπ ππνλνεί φηη ε απμαλφκελε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηνχ 

ειεγθηή κεηψλεη ηα θίλεηξα ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο γηα ρεηξαγψγεζε ησλ 

θεξδψλ. Δληνχηνηο, κηα αχμεζε ζηε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή κπνξεί επίζεο λα 

νδεγήζεη ζε κηα αχμεζε ζηα ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο ησλ νξθσηνχ ειεγθηή πξνο ηε 

δηνίθεζε (εμαζζέληζε αλεμαξηεζίαο) ιφγσ ηεο ζηελήο αιιειεπίδξαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη 

                                                           
40
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απφ ηελ καθξφρξνλε ζρέζε ειεγθηή-πειάηε, γεγνλφο πνπ ππνλνεί φηη ε απμαλφκελε δηάξθεηα 

ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή κπνξεί λα απμήζεη ηα θίλεηξα ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξίαο γηα δηελέξγεηα ινγηζηηθήο απάηεο. Τν κνληέιν πνπ αλαπηχζζεηαη ζε απηή ηελ έξεπλα 

απφ ηνλ Fairchild εμεηάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ ησλ θηλήηξσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο γηα ινγηζηηθή απάηε.  

Ζ έξεπλα πηνζεηεί κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε παηγλίνπ ζηελ νπνία ν πειάηεο θαη ν ειεγθηήο 

ελεξγνχλ ζηξαηεγηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ν θαζέλαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ άιινπ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ζηελ επηινγή ηνπ επηπέδνπ ινγηζηηθήο απάηεο ζην πξψην ζηάδην ηνπ παηγλίνπ, ν 

δηεπζπληήο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο ιακβάλεη ππφςε ηελ επηινγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ ειέγρνπ (βαζηθνχ ή εθηεηακέλνπ), θαη ηελ επηινγή ηνπ νξθσηνχ 

ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο έθζεζεο ειέγρνπ (ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ). Καηά ην πξψην 

ζηάδην ηνπ παηγλίνπ, δειαδή θαηά ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην επίπεδν απάηεο ζην νπνίν κπνξεί λα έρεη πξνβεί ε 

δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Σηελ ηζνξξνπία ηνπ κνληέινπ, νη πξνζδνθίεο θάζε 

κέξνπο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ άιινπ είλαη ζσζηέο, θαη νη ελέξγεηεο θάζε κέξνπο είλαη απηέο 

πνπ νδεγνχλ ζην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Τν κνληέιν ηεο έξεπλαο ηνπ Fairchild κνηάδεη κε ην 

κνληέιν παηγλίνπ απάηεο ησλ Matsumura θαη Tucker (1992). Δθείλν εμεηάδεη έλα παίγλην ζην 

νπνίν ν ε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο ιακβάλεη απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ ρεηξαγψγεζε 

ή φρη ησλ θεξδψλ (απάηε) θαη έπεηηα ν νξθσηφο ειεγθηήο ιακβάλεη δχν απνθάζεηο. Δάλ 

πξέπεη λα ςάμεη γηα ινγηζηηθά ζθάικαηα (αθνχζηα), θαη εάλ πξέπεη λα ςάμεη γηα ζθφπηκα 

ιάζε (εθνχζηα)(ινγηζηηθή απάηε). Ο Fairchild ζηελ έξεπλά ηνπ επεθηείλεη ην πξφηππν ησλ 

Matsumura θαη Tucker κε ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ζηηο απνθάζεηο ησλ δχν κεξψλ (ειεγθηή-πειάηε). Δλδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηνχ  ειεγθηή ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ειεγθηή 

λα αληρλεχζεη ηελ απάηε, θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηνχ 

ειεγθηή ζηελ αλεμαξηεζία απηνχ. Τα ππάξρνληα παηρλίδη-ζεσξεηηθά πξφηππα δελ εμεηάδνπλ 

ηε δηάξθεηα αμηψκαηνο ειεγθηψλ. 

Αλαιπηηθά ην κνληέιν ηεο έξεπλαο ηνπ Fairchild ιεηηνπξγεί σο εμήο: Τν παίγλην απνηειείηαη 

απφ κηα θίλεζε γηα ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο, πνπ αθνινπζείηαη απφ δχν 

θηλήζεηο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή. Καη' αξράο, ν δηεπζπληήο απνθαζίδεη εάλ ζα πξνρσξήζεη ζε 

ινγηζηηθή απάηε ή φρη. Ο νξθσηφο ειεγθηήο δελ κπνξεί λα μέξεη απηήλ ηελ απφθαζε ηνπ 

πειάηε ηνπ. Έπεηηα, ν νξθσηφο ειεγθηήο απνθαζίδεη εάλ ζα εθηειέζεη έλαλ βαζηθφ ινγηζηηθφ 

εμσηεξηθφ έιεγρν, ή έλαλ δαπαλεξφηεξν εθηεηακέλν. Δάλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη 

πξνρσξήζεη ζε ινγηζηηθή απάηε, ν νξθσηφο ειεγθηήο απνθαιχπηεη ηελ απάηε κε κηα 

νξηζκέλε πηζαλφηεηα. Τέινο, ν νξθσηφο ειεγθηήο απνθαζίδεη εάλ ζα εθδψζεη κία ζεηηθή ή 

αξλεηηθή έθζεζε ειέγρνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη εμέηαζε δχν ζπγθξνπφκελσλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηα θίλεηξα γηα ινγηζηηθή απάηε. 

Ζ δπλαηφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ λα αληρλεχζνπλ ηελ απάηε απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ (επεηδή ν ειεγθηήο καζαίλεη γηα ηελ ειεγρφκελε 

επηρείξεζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ). Τν γεγνλφο απηφ 

κπνξεί λα κεηψζεη ηα θίλεηξα ηεο δηνίθεζεο γηα ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ (ινγηζηηθή απάηε). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ζεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή πξνο ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κεηψλνληαο ίζσο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

γηα αλίρλεπζε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο. Τν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απμήζεη ηα θίλεηξα ηεο 

δηνίθεζεο γηα ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ (ινγηζηηθή απάηε).  

Τν ζεσξεηηθφ κνληέιν παηγλίνπ ηνπ Fairchild, ην νπνίν εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ δείρλεη φηη ε δπλαηφηεηα ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ λα αληρλεχζνπλ ηε ινγηζηηθή απάηε θαη ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ 

απμάλεηαη, φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Δπνκέλσο, θαζψο ε δηάξθεηα ζεηείαο 
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απμάλεηαη, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα ν νξθσηφο ειεγθηήο λα κπνξέζεη λα αληρλεχζεη ηελ απάηε 

θαη θαηά ζπλέπεηα ειαηηψλνληαη ηα θίλεηξα ηεο δηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο γηα 

πξαγκαηνπνίεζε απάηεο. Πέξα απφ έλα «θξίζηκν» ζεκείν ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο, ε αχμεζε 

ηεο δπλαηφηεηαο αλίρλεπζεο απάηεο απφ ηνπο ειεγθηέο, κεηψλεη ηφζν πνιχ ηα θίλεηξα ηεο 

δηνίθεζεο γηα απάηε, ψζηε κεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ ειέγρσλ. 

Δπηπιένλ, πέξα απφ έλα «θξίζηκν» ζεκείν ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο, ν ειεγθηήο γίλεηαη 

ζπκπνλεηηθφο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο, θαη κεηψλεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη 

ηνπο ειέγρνπο γηα αλίρλεπζε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο. Απηφ νδεγεί ζε κείσζε ησλ θαηάιιεισλ 

ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη αχμεζε ηνπ βαζκνχ ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ (εμαζζέληζε 

πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ).  

Σπκπεξαζκαηηθά, ε πξψηε κειέηε πνπ εμέηαζε ηε ζρέζε πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 

παηγλίνπ, δείρλεη φηη φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο, ππάξρεη εμαζζέληζε ηεο 

πνηφηεηαο ειέγρνπ κεηά απφ θάπνην θξίζηκν ζεκείν ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ, ιφγσ ηεο 

εμαζζέληζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, σο ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

ειεγθηή-πειάηε. 

 

 

4.17. Gul, Jaggi θαη Krishnan (2007)
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Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη εάλ ππάξρεη ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ακνηβψλ πνπ πιεξψλεηαη ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο γηα κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο έξεπλεο 

εμεηάδνπλ ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη ακνηβέο γηα κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζην κέγεζνο ησλ 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ, πνπ απνηειεί ηελ θχξηα έλδεημε ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. 

Πνιιέο αθφκε έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ  νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ηνπο, δειαδή ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζε έηε ζηελ 

ειεγρφκελε εηαηξία.   

Σηελ κειέηε ησλ Gul, Jaggi, θαη Krishnan ζπλδέεηαη ε έξεπλα γηα ηε δηάξθεηα ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ηελ έξεπλα γηα ηηο ακνηβέο κε-ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ππνζηεξίδεηαη φηη κηα έξεπλα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο 

θαη ηεο αλεμαξηεζίαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ρσξίο ζπλεθηίκεζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα παξέρεη κηα ειιηπή εηθφλα. Δπνκέλσο, ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αλαιχζεηο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα κε-ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη αμηνινγείηαη εάλ ε δηάξθεηα ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ έρεη επηπηψζεηο ζε απηήλ ηε ζρέζε. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη 

απφ 4720 Ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηνηρεία ησλ εηψλ 

2000 θαη 2001. 

Βαζηθή ππφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη ην φηη νη ακνηβέο γηα κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο είλαη 

πηζαλφηεξν λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηηο εηαηξίεο κε 
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ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο ειεγθηψλ, αιιά φρη γηα ηηο εηαηξίεο κε καθξνρξφληα δηάξθεηα 

ζεηείαο ειεγθηψλ. Υπνζηεξίδεηαη φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο κε ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο είλαη 

πηζαλφ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηα θέξδε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο απφ ην λα 

πξνζπαζήζνπλ λα δηαζψζνπλ ηε θήκε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Δπηπιένλ, ζέκαηα 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ ζα κπνξνχζαλ λα αλαγθάζνπλ ηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή λα κελ είλαη εμαηξεηηθά αλεμάξηεηνο θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο νξθσηνχ 

ειεγθηή-πειάηε. Κάησ απφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, νη πςειφηεξεο ακνηβέο γηα κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο είλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ κηα δπζκελή ζπλέπεηα ζηελ αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ γηα ηηο εηαηξίεο κε ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Δπίζεο 

ππνζηεξίδεηαη φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο κε ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο είλαη πηζαλφηεξν λα κε 

γλσξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο πειάηεο ηνπο 

(ειεγρφκελεο εηαηξίεο) λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, απηνί νη δχν 

παξάγνληεο είλαη πηζαλφ λα ζπκβάινπλ ζηελ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα εηαηξίεο κε ζχληνκε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Αθ' ελφο, νη νξθσηνί ειεγθηέο πνπ έρνπλ κηα 

καθξφρξνλε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο είλαη πηζαλφηεξν λα αλεζπρήζνπλ γηα ηελ 

πξνζηαζία θήκεο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο 

ακνηβέο γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ζε κία καθξφρξνλε ζρέζε ειεγθηή-πειάηε 

είλαη πηζαλφηεξν ν ειεγθηήο λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο πνπ ζα ηνπ επέηξεπαλ λα 

απνηξέςεη ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ απνηειεζκαηηθφηεξα. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ζηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ, ε έξεπλα ππνζέηεη φηη ζα ππάξμεη κηα αξλεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ακνηβψλ γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ γηα ηηο εηαηξίεο κε ηε ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τα 

επηρεηξήκαηα παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ππέξ ηεο ππφζεζήο απηήο. 

Ζ επηζπκία λα δηαηεξεζνχλ ηα θέξδε ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο απφ κηα ππάξρνπζα ζρέζε 

ειεγθηή-πειάηε ηα πξψηα έηε ηεο ζεηείαο ζα κπνξνχζε λα αλαγθάζεη ηνλ νξθσηφ ειεγθηή λα 

πξνζαξκφδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο επηζπκίεο ηνπ πειάηε θαη σο ζπλέπεηα λα ηνπ δίλεη 

κεγαιχηεξν πεξηζψξην γηα ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα 

ππνζηεξηρηεί φηη έλαο πειάηεο (ειεγρφκελε εηαηξία) ζα αγφξαδε κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηα 

πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε θαη ζα έπεηζε ηνλ νξθσηφ ειεγθηή λα κελ πξνρσξήζεη  

ζε βαζηέο αλαιχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. Δίλαη 

επίζεο δπλαηφ ν νξθσηφο ειεγθηήο λα αληηκεησπίζεη πξφζζεηα πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ λσξίηεξα ζηε δηάξθεηα ζεηείαο ιφγσ ηεο άγλνηαο γηα ηελ 

επηρείξεζε ηνπ πειάηε, θαη κπνξεί έηζη λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ αλίρλεπζε ηεο 

ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Με βάζε απηά ηα επηρεηξήκαηα, νη εξεπλεηέο ππνζέηνπλ φηη νη 

κεγάιεο ακνηβέο γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο φηαλ ζπλδπάδνληαη κε ζχληνκε δηάξθεηα 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη πηζαλφ λα ζπλδεζνχλ κε πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα 

ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Αληίζεηα, έλαο νξθσηφο ειεγθηήο κε κηα ζρεηηθά πην καθξφρξνλε 

δηάξθεηα ζεηείαο θαη κηα θαζηεξσκέλε ζρέζε κε ηνλ πειάηε γηα εθηελή ρξνληθή πεξίνδν είλαη 

πηζαλφηεξν λα δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηεο θήκεο ηεο ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο απφ ην θέξδνο απηήο, θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα επεξεαζηεί απφ ηηο πςειέο 

ακνηβέο γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Ωο ζπλέπεηα ηεο καθξφρξνλεο δηάξθεηαο ζεηείαο, ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ζα έρεη κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο ηνπ πειάηε 

θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζεη ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. Σπλεπψο, ππνζηεξίδεηαη φηη 

ιφγσ ελφο ζπλδπαζκνχ πξνζηαζίαο θήκεο θαη θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ινγηζηηθήο ηνπ πειάηε, νη πςειέο ακνηβέο γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο είλαη απίζαλν λα 

ζπλδεζνχλ κε ηε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ φηαλ ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη 

καθξφρξνλε. Έηζη, αλαπηχζζεηαη ε αθφινπζε ππφζεζε γηα λα εμεηαζηεί ν αληίθηππνο ηεο 
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δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη ησλ 

ακνηβψλ γηα κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο: 

Ζ1: Οη πςειφηεξεο ακνηβέο γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε ηηκή 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ φηαλ ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη ζχληνκε. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη πςειφηεξεο ειεγθηηθέο ακνηβέο κεηψλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο ππνβνιήο κε αληηθεηκεληθήο έθζεζεο ειέγρνπ γηα ηηο εηαηξίεο κε καθξφρξνλε 

δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ, θαη πηζαλψο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο 

είλαη πην αλεμάξηεηνη. Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη ζχκθσλν κε ηελ άπνςε φηη κηα καθξφρξνλε 

ζρέζε ειεγθηή-πειάηε νδεγεί ζε έλαλ ινγηζηηθφ εμσηεξηθφ έιεγρν πςεινχ επηπέδνπ 

δεδνκέλνπ φηη νη ειεγθηέο απνθηνχλ κηα ζε βάζνο γλψζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ πειάηε. Τα απνηειέζκαηα επίζεο δείρλνπλ φηη νη 

νξθσηνί ειεγθηέο κε πην καθξνρξφληα δηάξθεηα ζεηείαο παξέρνπλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

έιεγρν ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Αληίζεηα, νη πςειφηεξεο ακνηβέο γηα κε-ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ ρξεψλνληαη απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκε δηάξθεηα 

ζεηείαο ηνπο δείρλνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ειέγρνπ ησλ ειεγθηψλ θαζψο θαη ε 

αλεμαξηεζία ηνπο κεηψλεηαη. Τν ηειηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ε αλεμαξηεζία ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα θακθζεί φηαλ απηνί ιακβάλνπλ πςειέο ακνηβέο γηα κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο είλαη ζχληνκε. Τέινο, ηα απνηειέζκαηά 

δείρλνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο ζα κπνξνχζε λα παίμεη ελεξγφ ξφιν ζηνλ 

ζχλδεζκν κεηαμχ αλεμαξηεζίαο νξθσηψλ ειεγθηψλ, κε-ειεγθηηθψλ ακνηβψλ θαη δηάξθεηαο 

ζεηείαο νξθσηψλ. 
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Ζ κειέηε ησλ Jenkins θαη Velury εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ θαη ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ θεξδψλ. Ζ κειέηε απηή 

παξαθηλείηαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ, ε νπνία έρεη πξνηαζεί σο ε πηζαλή ιχζε γηα λα εμαιεηθζεί ην 

θαηλφκελν φπνπ νη εθηεηακέλεο θαη καθξφρξνλεο ζρέζεηο ειεγθηή-πειάηε νδεγνχλ ζηελ 

εμαζζέληζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ελδπλακψλεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο ζπληεξεηηθφηεηαο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Σχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Basu (1997), ε 

ζπληεξεηηθφηεηα κεηξηέηαη κέζσ ηεο αζχκκεηξεο επηθαηξφηεηαο ζηηο εθζέζεηο ειέγρνπ, ησλ 

θαθψλ εηδήζεσλ ζρεηηθά κε απηή ησλ θαιψλ εηδήζεσλ. Ζ κειέηε εζηηάδεη ζε απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο επεηδή ην γεγνλφο ηεο έγθαηξεο δεκνζηνπνίεζεο 

εθζέζεσλ πνπ πεξηέρνπλ άζρεκα γηα ηελ ειεγρφκελε εηαηξία γεγνλφηα απνηειεί ηζρπξφ κέηξν 

πξνζηαζίαο γηα ην επελδπηηθφ θνηλφ θαη απηνκάησο θαζηζηά ηηο επελδχζεηο ηνπ 

αζθαιέζηεξεο. Δληζρπηηθέο ηνπ αλσηέξνπ ηζρπξηζκνχ απνηεινχλ νη εκπεηξηθέο κειέηεο φπνπ 

έρνπλ ηεθκεξηψζεη ηα νθέιε ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ζηελ ππνβνιή εθζέζεσλ κε ηελ απφδεημε 

φηη ν ζπληεξεηηζκφο ζπλδέεηαη κε ρακειφηεξε αλακελφκελε απφδνζε κεηνρήο (Francis, 

                                                           

42
 Jenkins and Velury, 2008, Does auditor tenure influence the reporting of conservative earnings?, Journal of 

Accounting and Public Policy 27 (2008) pages: 115-132 

 



68 

 

2004) θαη ρακειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ (Ahmed, 2002). 

Ο ζπληεξεηηθφηεηα ζηελ ππνβνιή εθζέζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ ππνβνιή έθζεζεο 

ρακειφηεξσλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ ζε πεξίπησζε φπνπ ε ειεγρφκελε εηαηξία εκθαλίδεη 

ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο-δπζθνιίεο. Καηά ζπλέπεηα, ν νξηζκφο ηεο 

ζπληεξεηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έηζη ψζηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο αλά πάζα ζηηγκή. 

Ζ κειέηε ησλ Jenkins θαη Velury εθηείλεηαη ηελ 25εηή ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1980 έσο ην 

2004. Γηα θάζε κία παξαηήξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε πξέπεη λα ππάξρνπλ πιήξεηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα θέξδε, ηνλ νξθσηφ ειεγθηή, θαη ηηο κεξηζκαηηθέο απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ. Δπηπιένλ, απαηηείηαη φιεο νη εηαηξίεο ηεο έξεπλαο λα έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο Big-5 

ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Τν πξψην κέηξν ζπληεξεηηθφηεηαο ζηελ ππνβνιή εθζέζεσλ 

ρξεζηκνπνηεί ηα εηήζηα θέξδε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ απνδνρή 

ηνπ αμηψκαηνο φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ απεηθνλίδνπλ πιεξνθνξίεο εθηφο απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ επεξεάδνληαη απφ ηα θέξδε. Μηα 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ (δει., θαθέο εηδήζεηο) θαη ησλ θεξδψλ 

αλακέλεηαη λα δείρλεη ηελ πην έγθαηξε ππνβνιή ζηηο εθζέζεηο ησλ θαθψλ εηδήζεσλ ζρεηηθά 

κε απηήλ ησλ θαιψλ εηδήζεσλ. Δπηπιένλ, ην κνληέιν ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδεη φηη κέζσ ηεο 

ζπληεξεηηθήο ινγηζηηθήο, νη θαθέο εηδήζεηο επεξεάδνπλ ηα θέξδε ακέζσο αιιά ε επίδξαζε 

δελ εκκέλεη, ελψ νη θαιέο εηδήζεηο ζέινπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα επεξεάζνπλ ηα θέξδε 

θαη είλαη πηζαλφηεξν ε επίδξαζε απηή λα είλαη καθξφρξνλε. Έηζη, κηα κείσζε ζηα ηξέρνληα 

θέξδε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαθήο πεξηφδνπ εηδήζεσλ είλαη πηζαλφ λα αληηζηξαθεί ζηελ 

επφκελε πεξίνδν φπνπ ζα ππάξρνπλ θαιέο εηδήζεηο.  

Σηελ κειέηε ησλ Jenkins θαη Velury εμεηάδνληαη ηξία κέηξα ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ζηελ 

ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηθαηξφηεηα ηεο δεκνζίεπζεο αξλεηηθψλ γεγνλφησλ 

(ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ κεηψλνπλ ηα θέξδε) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έλαληη ζηε 

δεκνζίεπζε ζεηηθψλ γεγνλφησλ. Τα απνηειέζκαηά ηεο δείρλνπλ κηα αχμεζε ζηε 

ζπληεξεηηθφηεηα ππνβνιήο εθζέζεσλ κεηαμχ ηεο ζχληνκεο θαη κέζεο δηάξθεηαο ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη θακία αιιαγή ζηε ζπληεξεηηθφηεηα κεηαμχ ηεο κέζεο θαη 

καθξφρξνλεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε 

ζπληεξεηηθφηεηα ζηα δεκνζηεπκέλα θέξδε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πηζαλφ λα 

είλαη ζρεηηθά ρακειφηεξε θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε. Ζ κειέηε απηή 

ζπκβάιιεη ζηε βηβιηνγξαθία ηε ζρεηηθή κε ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ 

ειεγθηψλ πξνηείλνληαο φηη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ επηθαηξφηεηα ππνβνιήο ησλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Τα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο σζηφζν αλαθέξνληαη κφλν ζηελ αιιαγή 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη φρη ζηελ αιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

 Τα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Jenkins θαη Velury, ηα νπνία είλαη αληίζεηα κε 

ηελ άπνςε ησλ λνκνζεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζρέζε αλεμαξηεζίαο ειέγρνπ θαη ζεηείαο νξθσηψλ, 

πξνηείλνπλ φηη ε θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο πνπ είλαη θαηαζηξεπηηθέο γηα ηνπο κεηφρνπο, ηνπο θαηφρνπο 

νκνινγηψλ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders). 
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4.19. Chen θαη Lin (2008)
43

 

 

Έξεηζκα γηα ηελ έξεπλα ησλ Chen θαη Lin (2008) απνηειεί, φπσο θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε δηακάρε κεηαμχ ησλ λνκνζεηψλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκφλσλ γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη γηα ην θαηά πφζν ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηεο 

«δηαθαηλφκελεο» εμαζζέληζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο κειέηεο εμεηάδνπλ κφλν ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο-αλεμαξηεζίαο ηνπ ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Όκσο, ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί 

λα εκθαληζηεί είηε ζε επίπεδν αηφκσλ-ζπλεξγαηψλ (νξθσηψλ ειεγθηψλ) είηε ζε επίπεδν 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Ζ πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ έρεη πηνζεηεζεί απφ θάπνηεο 

ρψξεο, ελψ ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο είλαη έλα ζέκα πνπ βξίζθεηαη ππφ 

ην θαζεζηψο κειεηψλ θαη ζπδεηήζεσλ. Σηελ έξεπλά ηνπο νη Chen θαη Lin (2008) εμεηάδνπλ 

ηελ επηξξνή ζηε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ θεξδψλ, ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ηφζν ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ φζν θαη ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Τατβάλ. Οη 

ξπζκηζηηθέο δηθιίδεο ζρεηηθέο κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ζηελ Τατβάλ απαηηνχλ νη εηζεγκέλεο 

εηαηξίεο λα ειέγρνληαη απφ δχν νξθσηνχο ειεγθηέο ηεο ίδηαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Ζ 

πεξηνδηθήο ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε ππνρξεσηηθή ηζρχο ηεο 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ έρεη αθεηεξία ην 2003. Οη παξαηεξήζεηο ηεο 

έξεπλαο απηήο πεξηέρνπλ ζηνηρεία κέρξη θαη ην 2001 θη έηζη δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ην δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν ζηελ έξεπλα ησλ Chen 

θαη Lin είλαη ε ηαπηφρξνλε εμέηαζε ηφζν ηεο ζεηείαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο φζν θαη ηεο ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Οη ππεξαζπηζηέο ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο  ειεγθηηθήο εηαηξίαο ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη ειεγθηέο είλαη πηζαλφηεξν λα ζπκβηβάζνπλ ηελ πνηφηεηα ειέγρνπ θαζψο ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε απμάλεηαη. Αληίζεηα, νη αληίπαινη ηεο ππνρξεσηηθήο 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο  ειεγθηηθήο εηαηξίαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ 

γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ λέσλ νξθσηψλ ειεγθηψλ εμαζζελίδεη ηελ πνηφηεηα ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη Chen θαη Lin πηζηεχνπλ φηη ε ζεηεία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζεηεία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ επεηδή απηνί έρνπλ θίλεηξα λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ηα νθέιε 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία ηνπο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ πειάηε. Τν επηρείξεκα 

ελάληηα ζηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγήο  ειεγθηηθήο εηαηξίαο ηζρχεη κφλν εάλ ε  

γλψζε θαη ε εκπεηξία δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο λένπο νξθσηνχο ειεγθηέο. Δάλ ε 

καθξφρξνλε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ εμαζζελίδεη ή φρη ηελ πνηφηεηα ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα εκπεηξηθή εξψηεζε. Έηζη κε εζηίαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ 

θεξδψλ σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, δηαηππψλεηαη ε παξαθάησ πξψηε ππφζεζε (κε κεδεληθή 

κνξθή): 

Ζ1: Ζ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ. 
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Όηαλ ε πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά ε ελαιιαγή 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο δελ είλαη, πξνθχπηεη ην εξψηεκα γηα ην εάλ ε πνηφηεηα ησλ θεξδψλ ζα 

βειηησλφηαλ πεξαηηέξσ ή ζα εμαζζέληδε εάλ έκπαηλε έλα φξην ζηε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Κακία απφ ηηο πξνγελέζηεξεο κειέηεο δελ εξεπλά ηα δχν είδε ζεηείαο 

(νξθσηνχ ειεγθηή θαη ειεγθηηθήο εηαηξίαο) ηαπηφρξνλα. Έρνληαο απηφ ην γεγνλφο ππφςε, νη 

Chen θαη Lin ζέιεζαλ λα δηαπηζηψζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ φηαλ απηή δελ επεξεάδεηαη απφ ηε δηάξθεηα ζεηείαο 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Γηαηππψλεηαη έηζη ε δεχηεξε ππφζεζε (κε κεδεληθή κνξθή) σο εμήο: 

Ζ2: Ζ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο, φηαλ κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θεξδψλ θαη ηελ εμέηαζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειέγρνπ, 

ζηελ έξεπλα ησλ Chen θαη Lin ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέηξν ην κέγεζνο ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε θαη απνηεινχλ 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα απηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο 

ηνπο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ηφζν ε απφιπηε ηηκή φζν θαη ηα ζεηηθά πξναηξεηηθά δεδνπιεπκέλα 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά θαζψο απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Απηά ηα 

ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη ζχκθσλα κε ην επηρείξεκα φηη ε πνηφηεηα ησλ θεξδψλ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, 

θπξίσο φηαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ρεηξαγψγεζε θεξδψλ πξνο ηα πάλσ είλαη ην θχξην δήηεκα 

αλεζπρίαο. Με εμαγσγή ηεο επηξξνήο ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε απφιπηε ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε 

ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Όπσο δηαπηζηψλεηαη, θαλέλα απφ 

ηα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο ησλ Chen θαη Lin δελ είλαη ζχκθσλα κε ην επηρείξεκα φηη ε 

ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζα βειηίσλε 

ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ κειέηε απηή παξνπζηάδεη πνιχ ζεκαληηθά 

επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε δηάξθεηα ζεηείαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ. Απηφ είλαη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ δήηεκα επεηδή ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο (πνπ είλαη 

πην δαπαλεξή απφ ηελ ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ) δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί εάλ φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ε καθξφρξνλε δηάξθεηα ζεηείαο ειεγθηηθήο εηαηξίαο δελ έρεη ηα 

δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα ησλ θεξδψλ.  

 

 

4.20. Cameran, Prencipe θαη Trombetta (2008)
44

 

 

Σηε κειέηε ηνπο νη Cameran, Prencipe and Trombetta (2008) εθκεηαιιεχνληαη ην Ηηαιηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην, φπνπ ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο βξίζθεηαη ζε 

ηζρχ γηα πεξηζζφηεξν απφ 20 έηε, έηζη ψζηε λα εμεηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάξθεηαο 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο αιιαγήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε έλα πεξηβάιινλ ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ ππάξρεη φκσο 
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θακία άιιε κειέηε ζρεηηθή κε απηφ ην δήηεκα, ην δείγκα ηεο νπνίαο λα πξνέξρεηαη απφ έλα 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ε πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή. Τα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ δελ ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. Δπηπιένλ, απηέο νη κειέηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάησ 

απφ θαζεζηψο εζεινληηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ, ή θάησ απφ κηα «αλαγθαζηηθή» 

αιιαγή πνπ πξνήιζε ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Arthur Andersen (Nagy 2005). Ωο εθ 

ηνχηνπ, απηέο νη κειέηεο δελ παξέρνπλ άκεζα ζηνηρεία εάλ ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο βειηηψλεη ή εμαζζελίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Σε απηή ηε κειέηε νη Cameran, Prencipe and Trombetta εζηηάδνπλ ηφζν ζηε δηάξθεηα ζεηείαο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ φζν θαη ζηελ ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ. Αξρηθά εμεηάδεηαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε έλα θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο ελαιιαγήο κε ην πέξαο 9 εηψλ.  Σηε ζπλέρεηα,  

ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εζεινληηθψλ θαη ππνρξεσηηθψλ ελαιιαγψλ νξθσηψλ 

ειεγθηψλ.   

Ζ έιιεηςε εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρσξψλ φπνπ ε 

ελαιιαγή επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά. Ζ Ηηαιία είλαη κηα απφ ηηο πνιχ ιίγεο ρψξεο φπνπ ην 

θαζεζηψο ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ηζρχεη εδψ θαη 

πεξηζζφηεξν απφ 20 έηε. Δηδηθφηεξα ζηελ Ηηαιία, απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαη ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο, ε ζεηεία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο κπνξεί θαη νθείιεη λα αλαλεσζεί θάζε 3 έηε, κε ηε 

κέγηζηε ζεηεία λα κε κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 2 αλαλεψζεηο, δειαδή ηα 9 έηε. Τν γεγνλφο απηφ 

δείρλεη  φηη ζηελ Ηηαιία επηβάιιεηαη ηφζν ε ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο ην πνιχ αλά 9 έηε, 

φζν θαη ε δηαηήξεζε ηεο ην ιηγφηεξν γηα 3 έηε. Σην ηέινο θάζε ηξίρξνλεο πεξηφδνπ, ε 

ειεγρφκελε εηαηξία πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ ζα αλαλεψζεη ηε ζεηεία ησλ ειεγθηψλ. Μεηά 

απφ 9 δηαδνρηθά έηε ζεηείαο, ε ελαιιαγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο είλαη ππνρξεσηηθή. Απηφο ν 

θαλφλαο εθδφζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, 

βαζηδφκελνο ζηελ ππφζεζε φηη ε αλεμαξηεζία ζα κπνξνχζε λα εμαζζελίζεη ιφγσ κηαο 

καθξφρξνλεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε. 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ Ηηαιηθέο εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην Φξεκαηηζηήξην ηνπ 

Μηιάλνπ. Απφ ην δείγκα έρνπλ αθαηξεζεί νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο. Ζ πεξίνδνο 

εμέηαζεο θαιχπηεη ρξνληθφ δηάζηεκα 20 εηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 1985 έσο 2004. Απφ 

ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ νη νπνίεο εκθάληδαλ πιεξφηεηα ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο αθαηξέζεθαλ νη αθξαίεο άλσ θαη θάησ (1%) παξαηεξήζεηο θη 

έηζη ην ηειηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 1439 εηήζηεο παξαηεξήζεηο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηείηαη φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ε 

κέηξεζε ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ, ηφζν ζηελ απφιπηε ηηκή ηνπο έηζη ψζηε λα 

εμαθξηβσζεί ην κέγεζνο ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ φζν θαη ζηελ ζρεηηθή ηηκή ηνπο έηζη 

ψζηε λα δηαπηζησζεί πξνο πνηα θαηεχζπλζε θηλείηαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ 

[ρεηξαγψγεζε πξνο ηα πάλσ (επηζεηηθή ρεηξαγψγεζε δηφγθσζεο ησλ απνηειεζκάησλ) θαη 

ρεηξαγψγεζε πξνο ηα θάησ (ζπληεξεηηθή ρεηξαγψγεζε πεξηζηνιήο ησλ απνηειεζκάησλ)]. 

Γηα λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ  

ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε κέγηζηε πεξίνδνο ζεηείαο (9 έηε) δηαηξείηαη ζε ηξεηο 

ηξίρξνλεο πεξηφδνπο.  

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ν κέζνο φξνο ησλ ζρεηηθψλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) 

πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ζεηείαο 

ειεγθηψλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν φξν ησλ ζρεηηθψλ πξναηξεηηθψλ 
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δεδνπιεπκέλσλ ζηελ ηξίηε (ηειεπηαία) ηξηεηή πεξίνδν δηάξθεηαο ζεηείαο ειεγθηψλ. Τν 

παξαπάλσ απνηέιεζκα επηβεβαηψλεηαη φηαλ νκαδνπνηείηαη ε πξψηε θαη ε δεχηεξε πεξίνδνο 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ ηξίηε πεξίνδν. Δπνκέλσο, νη εξεπλεηέο 

ζπκπεξαίλνπλ πσο δεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο, θαζψο απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ, ηείλνπλ λα θηλεζνχλ απφ επηζεηηθφηεξεο (απμεηηθέο ησλ θεξδψλ) πξνο  

πην ζπληεξεηηθέο (κεησηηθέο ησλ θεξδψλ) ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί φηη θαζψο ε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ απμάλεηαη παξαηεξείηαη 

κηθξφηεξε έθηαζε ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ. Απηφ ην ζπκπέξαζκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο απφιπηεο ηηκήο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ. Τέινο, παξαηεξείηαη 

επίζεο φηη νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο δηαθνξνπνηνχλ ηηο επηζεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Όπσο ε κεηαβιεηή αλάιπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάζζεθαλ παξαπάλσ, έηζη 

θαη ε πνιχκεηαβιεηή αλάιπζε δείρλεη κία ηάζε γηα πην ζπληεξεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

θαζψο νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο θηλνχληαη απφ ηελ πξψηε πεξίνδν ζεηείαο ζηελ ηειεπηαία. 

Αληηζέησο, δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν κείσζεο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ 

αλεμαξηήησο πξφζεκνπ, φπσο δείρλεη ε κεηαβιεηή αλάιπζε . Τέινο, ε πνιχκεηαβιεηή 

αλάιπζε δείρλεη φηη ε θαηαρψξεζε πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε 

(αχμεζεο ησλ θεξδψλ) είλαη εληνλφηεξε θαηά ην έηνο ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο κηαο 

ειεγρφκελεο επηρείξεζεο. Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο δείρλεη φηη ε επίδξαζε ηεο δηάξθεηαο 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζην κέγεζνο ηεο απφιπηεο ηηκήο ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Γεληθά ηα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ζεηεία ησλ ειεγθηψλ θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ειέγρνπ, πξνηάζζνπλ ζεηηθή επίδξαζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε έλα θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Γεληθά ηα απνηειέζκαηά καο επηβεβαηψλνπλ, ζε κηα 

ππνρξεσηηθή πεξηζηξνθή ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ ζέηεη, ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο δηάξθεηαο 

αμηψκαηνο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζηελ πνηφηεηα ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, πνπ ηεθκεξηψζεθε ήδε 

απφ ηελ πξνεγνχκελε ινγνηερλία ζε κηα εζεινληηθή ξχζκηζε πεξηζηξνθήο. Δπίζεο, δελ 

πξνθχπηεη θάπνην ζηνηρείν φηη ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, θαη ζπλεπψο ε 

πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμαζζελίδεη θαζψο ε δηάξθεηα ζεηείαο απμάλεηαη. Ωο εθ 

ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη ε ππφζεζε ησλ Elitzur θαη Falk (1996) πνπ δειψλεη 

φηη ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ έιεγρνπ κεηψλεηαη φηαλ ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή είλαη γλσζηή θαη πεπεξαζκέλε.  

Κάησ απφ έλα θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, νη 

νξθσηνί ειεγθηέο αλακέλνληαη λα εμαληιήζνπλ ην κέγηζην πεξηζψξην ζεηείαο πνπ ηνπο δίλεη 

ν λφκνο  (π.ρ. ηα 9 έηε γηα ηελ Ηηαιία). Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα πξνηείλνπλ φηη ε πνηφηεηα 

ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ηείλεη λα είλαη πςειφηεξε πξηλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή αιιαγή 

θαη λα ρακειψλεη κεηά απφ απηήλ, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή πνπ νδεγεί ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα απνθχγεη ηηο ειεγθηηθέο απνηπρίεο. 

(DeAngelo, 1981, Carcello θαη Nagy, 2004) Ζ κειέηε ησλ Cameran, Prencipe and Trombetta 

ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα πξνζπαζεί λα ξίμεη θσο ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε κε 

ππνρξεσηηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ ζε θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο 

ηνπο. Απηφ ην δήηεκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα πξνεξρφκελα 

απφ ην Ηηαιηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα θαηαλνεζνχλ θαιχηεξα ηα 

απνηειέζκαηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ελφο θαζεζηψηνο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο.  

Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, αλακέλεηαη ν νξθσηφο ειεγθηήο πνπ πξνεγείηαη ηεο 

εζεινληηθήο ελαιιαγήο λα ελεξγεί  θαηά πην ζπληεξεηηθφ ηξφπν θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ απφ 
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ηελ ελαιιαγή απφ ην λέν ειεγθηή. Τνχηε ε αμίσζε βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη νη δηνηθήζεηο ησλ 

εηαηξηψλ ηείλνπλ λα απνκαθξχλνπλ ηνπο ζπληεξεηηθνχο ειεγθηέο ηνπο φηαλ απνβιέπνπλ ζην 

λα δηνξίζνπλ θάπνηνπο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ επηζεηηθφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. Έλα 

ρακειφηεξν επίπεδν πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ κεηά απφ ηελ ελαιιαγή ζα κπνξνχζε λα 

νθείιεηαη ζηε δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο απφ ηνλ λέν νξθσηφ ειεγθηή. 

Δληνχηνηο, ππφ ην πξίζκα θάπνησλ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκάησλ πνπ ζεσξνχλ ηελ εζεινληηθή 

αιιαγή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ σο «ζεκάδη», κπνξεί λα ππάξμνπλ αληίζεηα κε ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, θάησ απφ έλα ππνρξεσηηθφ θαζεζηψο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο, κηα εζεινληηθή αιιαγή ηνπ ειεγθηή απνηειεί εμαίξεζε. Απηή ε πεξίπησζε κπνξεί 

λα αληηπξνζσπεχεη έλα θαθφ ζεκάδη ηφζν γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

φζν θαη γηα ηνλ δηάδνρν νξθσηφ ειεγθηή. Ο εηζεξρφκελνο νξθσηφο ειεγθηήο κπνξεί λα 

αληηιεθζεί έλαλ πςειφηεξν θίλδπλν πξνζθπγήο ηνπ ζην δηθαζηήξην. Σπλεπψο, ίζσο πηνζεηεί 

κηα πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ζηηο δηαδηθαζίεο ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν αληηιεπηφο θίλδπλνο. Ζ πξαθηηθή εξεπλεηηθή εμέηαζε γηα  ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εζεινληηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα 

έξεπλα κέζσ εμέηαζεο 83 πεξηπηψζεσλ εζεινληηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ ελαιιαγή νξθσηψλ πξνηείλνπλ ηα παξαθάησ: 

Ζ ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαηφπηζε απφ πην 

ζπληεξεηηθέο ζε πην επηζεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. Τν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα 

επηβεβαηψλεη ηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο. Σηελ πεξίπησζε ησλ εζεινληηθψλ ελαιιαγψλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ παξαηεξείηαη κηα αληίζεηε ηάζε. Ζ θαηαρψξεζε πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ θαηά ηελ πξψηε ηξηεηή πεξίνδν δηάξθεηαο ζεηείαο κεηά απφ ηελ εζεινληηθή 

ελαιιαγή είλαη πην ζπληεξεηηθή, θαηά κέζν φξν, απφ ηελ θαηαρψξεζε πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ ζην δηάζηεκα ηξηεηνχο πεξηφδνπ πξηλ απφ ηελ ελαιιαγή. Ωο εθ ηνχηνπ κηα 

εζεινληηθή ελαιιαγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κεηαηφπηζε απφ 

επηζεηηθφηεξεο ζε πην ζπληεξεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. Τα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο 

ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή ειεγθηηθήο εηαηξίαο επηβεβαηψλνπλ ηα 

πξνεγνχκελα απνηειέζκαηά ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ.  

Τα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ηξέρνπζαο κειέηεο ησλ Cameran, Prencipe and Trombetta  

είλαη ζχκθσλα κε ηελ πεπνίζεζε φηη νη νξθσηνί ειεγθηέο γίλνληαη πην απνδνηηθνί θαη 

επηηπρεκέλνη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ πξνο ηα πάλσ, φζν 

απμάλεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τν 

ζπκπέξαζκα φηη ε ππνρξεσηηθή ελαιιαγή ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή αθνινπζείηαη απφ 

επηζεηηθφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, ελψ ε εζεινληηθή ελαιιαγή ηνπ ειεγθηή αθνινπζείηαη 

απφ πην ζπληεξεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο δείρλεη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν 

επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Τατβάλ, φπνπ ε πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ θάζε 5 ρξφληα έγηλε ππνρξεσηηθή ην 

2004, έηζη ψζηε λα εμεηάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Δπεξεαζκέλα απφ ην γεληθφηεξν θιίκα θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ λφκν Sarbanes-Oxley 

(2002), ηα δχν θχξηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο Τατβάλ - απνζεκάησλ ηεο Τατβάλ (TWSE θαη 

GTSM) ζέζπηζαλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2003 πνπ απαίηεζαλ ηελ αιιαγή ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή φηαλ ζπκπιεξψζεη πεληαεηή ζεηεία ζηελ ειεγρφκελε εηαηξία. Ζ απαίηεζε 

απηή έγηλε πιήξσο απαηηεηή απφ ην 2004 θαη κεηά κε ην έηνο 2003 σο κεηαβαηηθή πεξίνδν. 

Έηζη, ην νηθνλνκηθφ θαη ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Τατβάλ θξίζεθε θαηάιιειν απφ ηνπο 

εξεπλεηέο γηα λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε έλα πεξηβάιινλ ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Οη πξφζθαηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ζεηείαο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο πξνηείλνπλ φηη 

ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηεία. Σπλαληάηαη κία 

θακπχιε εθκάζεζεο, δειαδή φζν απμάλεηαη ε ζεηεία ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο νη νξθσηνί 

ειεγθηέο απνθηνχλ πεξηζζφηεξε γλψζε θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ ειεγρφκελε εηαηξία, κε 

απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ωζηφζν, νη πξφζθαηεο 

κειέηεο γηα ηε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ, πξνηείλνπλ ζπγθξνπφκελα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ. Σεκαληηθφ ζηνηρείν βέβαηα ζε απηέο ηηο έξεπλεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ 

απηέο εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθήο 

εηαηξίαο κε ηε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ θάησ εζεινληηθά θαζεζηψηα πεξηνδηθήο ελαιιαγήο θαη 

επνκέλσο, δελ εμεηάδεηαη άκεζα ε επίδξαζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεηαη ε 

επίδξαζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηελ Τατβάλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο δηαηππψζεθαλ νη αθφινπζεο δχν ππνζέζεηο (βαζηζκέλεο ζηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε): 

Ζ1:  Ζ πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη νξθσηνί ειεγθηέο 

αιιάδνπλ ππνρξεσηηθά θάζε 5 έηε είλαη πςειφηεξε απφ ηελ πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη νξθσηνί ειεγθηέο δελ απαηηείηαη λα αιιάμνπλ. 

Ζ2: Ζ αληίιεςε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη νξθσηνί ειεγθηέο αιιάδνπλ ππνρξεσηηθά θάζε 5 έηε είλαη 

πςειφηεξε απφ ηελ αληίιεςε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ νη νξθσηνί ειεγθηέο δελ απαηηείηαη λα αιιάμνπλ. 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο εηζεγκέλεο ζηηο δχν θχξηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ηεο Τατβάλ (TWSE θαη GTSM). Όπσο πξναλαθέξζεθε, θαηά ην 

έηνο 2003, ε ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ ήηαλ πξναηξεηηθή κε ην κέηξν λα ηζρχεη 

ππνρξεσηηθά απφ ην 2004. Οη Chi θαη Huang γηα λα κειεηήζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ κέηξνπ 

ζηε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα απηήλ, 

ζπλέιιεμαλ ίζν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ απφ εηαηξίεο πνπ δελ άιιαμαλ ηνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο ηνπο θαη απφ εηαηξίεο πνπ ηνπο άιιαμαλ, θαη ζχγθξηλαλ ηα δεδνκέλα ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ωο δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε απφιπηε θαη ε ζρεηηθή (κε πξφζεκν) ηηκή ησλ πξναηξεηηθψλ 

δεδνπιεπκέλσλ. ¨φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, ηα πξναηξεηηθά 

δεδνπιεπκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δείθηεο κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ επεηδή 

δείρλνπλ ζε πνην βαζκφ νη νξθσηνί ειεγθηέο επηηξέπνπλ ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο 

εηαηξίαο λα πξνρσξήζεη ζε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ηεο. 

Ζ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ 
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πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηελ απφιπηε ηηκή φζν θαη ηεο 

ζρεηηθέο ηηκέο ησλ πξναηξεηηθψλ δεδνπιεπκέλσλ σο κέηξα ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ έδεημε 

φηη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηηο ππνθείκελεο ζηελ ππνρξεσηηθή αιιαγή 

νξθσηψλ ειεγθηψλ ηνπ 2004 δελ είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ ηελ πνηφηεηα ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ άιιαμαλ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ηνπο.  Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

πνηφηεηα εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηηο ππνθείκελεο ζηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ ηνπ 2004 ππφ ηνπο λένπο νξθσηνχο ειεγθηέο είλαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε απφ ηελ πνηφηεηα ειέγρνπ ησλ ίδησλ επηρεηξήζεσλ έλα έηνο λσξίηεξα (2003-πξηλ 

ηελ ππνρξεσηηθή αιιαγή). Δπνκέλσο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηελ αληίιεςε ησλ επελδπηψλ γηα ηελ πνηφηεηαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε φηη νη επελδπηέο δελ ζεσξνχλ φηη ζηηο επηρεηξήζεηο φπνπ 

άιιαμαλ νη νξθσηνί ειεγθηέο ιφγσ ηεο απαίηεζεο, ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ είλαη αλψηεξε. 

Δμεηάδνληαο άκεζα ηελ επίδξαζε ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε έξεπλα παξέρεη ζηνηρεία πνπ είλαη 

αζπκβίβαζηα κε ηελ ππνλννχκελε ππφζεζε φηη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ 

ειεγθηψλ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηελ πνηφηεηα απηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Ζ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, εηδηθά ζήκεξα φπνπ ην μέζπαζκα ηεξάζηησλ εηαηξηθψλ 

ζθαλδάισλ έρεη επεξεάζεη ηδηαίηεξα ην επελδπηηθφ θνηλφ, είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ παγθνζκίσο, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο 

πνπ δίλεη ην επελδπηηθφ θνηλφ ζηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

πνηφηεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πνηνηηθφο εμσηεξηθφο έιεγρνο 

είλαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηνπο νξθσηνχο 

ειεγθηέο, θαη ν νπνίνο θαηαθέξλεη λα απνθαιχςεη ηηο ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο εηαηξίαο. Έηζη, ν εμσηεξηθφο 

έιεγρνο πςειήο πνηφηεηαο απνηειεί ην πξνζηαηεπηηθφ κέηξν ησλ επελδπηψλ απέλαληη ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ειεγρνκέλσλ εηαηξηψλ γηα δηελέξγεηα ινγηζηηθήο απάηεο 

θαη ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ιφγν ησλ ηεξάζηησλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ 

(Enron,WorldCom θηι), νη ξπζκηζηηθνί θνξείο ηεο νηθνλνκίαο παγθνζκίσο, αλαδεηνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ. Τα πεξηζζφηεξα λνκνζεηήκαηα, φπσο 

ν Νφκνο Sarbanes-Oxley (2002), βαζηδφκελα ζηελ πηνζέηεζε ηεο άπνςεο φηη ε καθξφρξνλε 

δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, πξνηείλνπλ ηελ πηνζέηεζε ηε ζέζπηζε ηνπ κέηξνπ 

ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθήο εηαηξίαο σο 

κέηξν γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. Σρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζρέζεο δηάξθεηαο 

ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ, έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο κειέηεο νη 

νπνίεο νδεγνχληαη ζε πνηθίια ζπκπεξάζκαηα.  

Σηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε πξνζπάζεηα νξηζκνχ θαη επεμήγεζεο ησλ δηαθφξσλ ελλνηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βαζηθφ ζέκα ηεο εξγαζίαο. Έηζη ζην πξψην κέξνο (Κεθάιαηα 1 θαη 2), 

αλαιχζεθαλ δηάθνξεο βαζηθέο έλλνηεο φπσο νη έλλνηεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηεο 

πνηφηεηαο απηνχ, ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σηε ζπλέρεηα (Κεθάιαην 3), παξνπζηάζζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηηο νηθνλνκηθά πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο πθειίνπ, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζεηείαο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ηνπο. Όπσο παξαηεξείηαη, ε 

πιεηνςεθία ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ έρνπλ ήδε πηνζεηήζεη ην κέηξν ηεο ππνρξεσηηθήο 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ζε κία πξνζπάζεηα ηζρπξνπνίεζεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ελδπλάκσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ. Αληίζεηα, ειάρηζηεο ρψξεο φπσο ε Ηηαιία θαη ε Απζηξία (Ηζπαλία έσο ην 1995), 

έρνπλ πηνζεηήζεη ην κέηξν ηεο ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. 

Τέινο ζε θάπνηεο ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία, ε Σηγθαπνχξε θαη ν Καλαδάο, ην κέηξν ηεο 

ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ ηζρχεη κφλν γηα ηηο Τξάπεδεο. 

Ζ δηεζλήο αξζξνγξαθία πεξηιακβάλεη πνιιέο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σην 
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θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (Κεθάιαην 4), παξνπζηάζζεθαλ νη δηάθνξεο κειέηεο πνπ 

εμεηάδνπλ απηή ηε ζρέζε θαη ην θαηά πφζν ε πξνηεηλφκελε πνιηηηθή ηεο ππνρξεσηηθήο 

πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ιχζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ είλαη αληηθξνπφκελα. Έηζη ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε καθξφρξνλε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ εμαζζελίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ, ελψ άιιεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε καθξά ζεηεία είηε δελ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ειέγρνπ, είηε αθφκα θαη ηελ σθειεί. Ζ εμήγεζε γηα ην γεγνλφο φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

εξεπλψλ δελ είλαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κπνξεί εχθνια λα δνζεί απφ ηνλ νξηζκφ ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ε πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ είλαη κηα αιιειεπίδξαζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή λα αληρλεχζεη ηηο 

ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηθαλφηεηα νξθσηψλ ειεγθηψλ) θαη 

ηεο πξνζπκίαο ηνπ λα απνθαιχςεη ηηο πηζαλέο ιαλζαζκέλεο δηαηππψζεηο (αλεμαξηεζία 

νξθσηψλ ειεγθηψλ). Δπνκέλσο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζέηνληαη 

αληηκέησπεο ε ηθαλφηεηα θαη ε αλεμαξηεζία ησλ νξθσηνχ ειεγθηή. Όπσο είλαη θπζηθφ, φζν 

απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ θαη 

εμαζζελίδεη ε αλεμαξηεζία ηνπ. Ο ζπγθεξαζκφο απηψλ ησλ δχν παξαγφλησλ νδεγεί ζηα 

αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζρεηηθέο έξεπλεο. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Υπάξρνπλ 

έξεπλεο φπσο ησλ  Davis, Soo θαη Trompeter (2000), Carey θαη Simnett (2006), Ye, Carson 

θαη Simnett (2006) θαη Bamber θαη Iyer (2007), νη νπνίεο ηάζζνληαη ππέξ ηεο πξνηεηλφκελεο 

ππνρξεσηηθήο πεξηνδηθήο ελαιιαγήο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε καθξφρξνλε 

ζεηεία νξθσηψλ ειεγθηψλ εμαζζελίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Σην ίδην πλεχκα κε ηηο 

παξαπάλσ έξεπλεο θηλείηαη θαη ε κειέηε ηνπ Nagy (2005), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε ζχληνκε 

δηάξθεηα ζεηείαο θαη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Βέβαηα, παξάγνληαο πνπ ίζσο είλαη ζεκαληηθφο είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

έξεπλα ηνπ Nagy εμεηάδεη επηρεηξήζεηο φπνπ ειέγρνληαλ απφ ηελ Arthur Andersen θαη κεηά 

ηελ θαηάξξεπζή ηεο ππνρξεψζεθαλ λα αιιάμνπλ νξθσηνχο ειεγθηέο. 

Αληίζεηα απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο, κειέηεο φπσο ηνπ Ebrahim (2001), Ghosh θαη Moon 

(2005), Manry, Mock θαη Turner (2006), Gul, Jaggi θαη Krishman (2007), Jenkins θαη Velury 

(2008) θαη Cameran, Prencipe θαη Trombetta (2008), ππνζηεξίδνπλ φηη ε καθξφρξνλε ζεηεία 

ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, φρη κφλν δελ εμαζζελίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

αιιά αληίζεηα ηελ βειηηψλεη. Απηέο, πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ειεγθηηθήο εηαηξίαο δελ απνηειεί ην ελδεδεηγκέλν κέηξν γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. Σην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλνχληαη θαη νη έξεπλεο 

ησλ Geiger θαη Raghunandan (2002), Johnson, Khurana θαη Reynolds (2002) θαη Carcello 

(2004), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζχληνκε δηάξθεηα ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ε 

ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή ελαιιαγή νξθσηψλ ειεγθηψλ εμαζζελίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, κειέηεο φπσο ησλ Myers, Myers θαη Omer (2003), Knechel θαη Vanstraelen 

(2007), θαη Chen θαη Lin (2009) δείρλνπλ φηη ε καθξφρξνλε ζεηεία ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ 

δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Τέινο, δχν απφ ηηο κειέηεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, απηέο ησλ Davis, Soo θαη Trompeter 
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(2005) θαη Fairchild (2007), ππφ κία έλλνηα δίλνπλ ηελ εμήγεζε γηα ηα αληηθξνπφκελα 

απνηειέζκαηα ησλ ππνινίπσλ εξεπλψλ. Σχκθσλα κε απηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 

εηψλ ηεο ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ πάζρεη. Όζν ν νξθσηφο 

ειεγθηήο εμνηθεηψλεηαη κε ηελ εηαηξία, ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ βειηηψλεηαη, έσο φηνπ ε 

αιιειεπίδξαζε ειεγθηή-πειάηε αξρίζεη λα εμαζζελίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. (πεξίπνπ 

κεηά απφ δηάζηεκα 14 εηψλ) 

Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη, νη δχν παξαπάλσ έξεπλεο δείρλνπλ ηελ πξαγκαηηθή ζρέζε 

κεηαμχ δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έηζη, 

θαηά ηα πξψηα έηε ηεο ζρέζεο ειεγθηή-πειάηε, φπνπ ν έλαο απφ ηνπο δχν πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (ηθαλφηεηα νξθσηνχ ειεγθηή) πάζρεη ιφγσ ηεο κε 

άξηζηεο γλψζεο απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ε 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη πςειή. Όζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα ζεηείαο ηνπ νξθσηνχ 

ειεγθηή θαη βειηηψλεηαη αλαιφγσο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ, βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Υπάξρεη φκσο θάπνην θξίζηκν ρξνληθφ ζεκείν φπνπ αξρίδεη λα πιήηηεηαη ν δεχηεξνο 

πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ (αλεμαξηεζία νξθσηνχ ειεγθηή), θαη 

απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά αξρίδεη λα εμαζζελίδεη ε πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Σχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζεηείαο νξθσηνχ ειεγθηή θαη πνηφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ, δελ κπνξεί λα πηνζεηεζεί θάπνην άξηζην κέηξν ελδπλάκσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ειέγρνπ, επεηδή αθφκα θη αλ βξεζεί ην θξίζηκν ζεκείν κεηά ην νπνίν αξρίδεη λα πιήηηεηαη ε 

πνηφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ε ελαιιαγή ησλ νξθσηψλ κεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο ζα 

νδεγήζεη ζηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζχληνκεο δηάξθεηαο ζεηείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 
 

ΕΡΕΤΝΗΣΕ 
ΧΡΟΝΟΛΟ

ΓΙΑ 
ΣΟΠΟ 

ΕΡΕΤΝΑ 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 

Davis, Soo 
και 

Trompeter 

2000 Η.Π.Α. 

Η ποιότθτα του εξωτερικοφ ελζγχου εξαςκενίηει όςο αυξάνεται θ 
διάρκεια κθτείασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν και επιπλζον, θ 
αυξθμζνθ ευελιξία από τθ δυνατότθτα χειραγϊγθςθσ των 

κερδϊν χρθςιμοποιείται για τθ μείωςθ των δθμοςιευμζνων 
κερδϊν. 

Ebrahim 2001 Η.Π.Α. 

Η ποιότθτα του εξωτερικοφ ελζγχου βελτιϊνεται όςο αυξάνεται 
θ διάρκεια κθτείασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν και οι πελάτεσ των 

μικρότερων ελεγκτικϊν εταιριϊν ςχετίηονται με υψθλότερα 
επίπεδα χειραγϊγθςθσ των κερδϊν (χαμθλότερθ ποιότθτα 

ελζγχου). 

Geiger και 
Raghunanda

n 

2002 Η.Π.Α. 

Σε περιβάλλον μθ υποχρεωτικισ περιοδικισ εναλλαγισ ορκωτϊν 
ελεγκτϊν θ ποιότθτα του ελζγχου δεν είναι υψθλότερθ όταν θ 

κθτεία του ορκωτοφ ελεγκτι είναι ςφντομθ και θ αλλαγι 
ορκωτοφ ελεγκτι δεν βελτιϊνει τθν ποιότθτα του ελζγχου. 

Johnson, 
Khurana και 

Reynolds 

2002 Η.Π.Α. 

Η ςφντομθ διάρκεια κθτείασ ορκωτϊν ελεγκτϊν ςυνδζεται με 
υψθλότερα επίπεδα χειραγϊγθςθσ των κερδϊν και χαμθλότερο 
επίπεδο εξωτερικοφ ελζγχου. Δεν διαπιςτϊνεται ςχζςθ μεταξφ 

μακράσ διάρκειασ κθτείασ ορκωτϊν ελεγκτϊν και ποιότθτασ 
ελζγχου. 

Myers, 
Myers και 

Omer 

2003 Η.Π.Α. 
Η ποιότθτα του εξωτερικοφ ελζγχου δεν εξαςκενίηει από τθν 

μακρά κθτεία των ορκωτϊν ελεγκτϊν, ωςτόςο δεν 
διαπιςτϊνεται βελτίωςθ αυτισ με τθν παράταςθ τθσ κθτείασ. 

Carcello 2004 Η.Π.Α. 

Η πικανότθτα πραγματοποίθςθσ απάτθσ (ελλιπισ εξωτερικόσ 
ζλεγχοσ) είναι μεγαλφτερθ κατά τα πρϊτα ζτθ τθσ ςχζςθσ 

ελεγκτι-πελάτθ και θ μακροχρόνια διάρκεια κθτείασ ορκωτϊν 
ελεγκτϊν δεν είναι προβλθματικι. 

Ghosh και 
Moon 

2005 Η.Π.Α. 

Οι επενδυτζσ δίνουν ςθμαςία ςτθ διάρκεια κθτείασ των 
ορκωτϊν ελεγκτϊν ςτθν ελεγχόμενθ εταιρία κατά τθν κρίςθ 

αξιοπιςτίασ τθσ. Το επενδυτικό κοινό και οι ανεξάρτθτοι οίκοι 
αξιολόγθςθσ αντιλαμβάνονται αυξανόμενθ τθν ποιότθτα του 

ελζγχου όςο αυξάνεται θ διάρκεια κθτείασ των ορκωτϊν 
ελεγκτϊν. 

Nagy 2005 Η.Π.Α. 
Η ςφντομθ διάρκεια κθτείασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν και θ 

υποχρεωτικι εναλλαγι τουσ βελτιϊνει τθν ποιότθτα και τθν 
ανεξαρτθςία του ελζγχου. 
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Davis, Soo 
και 

Trompeter 

2005 Η.Π.Α. 

Κατά τθ διάρκεια των πρϊτων ετϊν τθσ κθτείασ του ελεγκτι, θ 
ποιότθτα του ελζγχου πάςχει. Όςο ο ορκωτόσ ελεγκτισ 
εξοικειϊνεται με τθν εταιρία, θ ποιότθτα του ελζγχου 

βελτιϊνεται, ζωσ ότου θ αλλθλεπίδραςθ ελεγκτι-πελάτθ αρχίςει 
να εξαςκενίηει τθν ποιότθτα του ελζγχου. (περίπου μετά από 

διάςτθμα 14 ετϊν) 

Manry, Mock 
και Turner 

2006 Η.Π.Α. 

Η ποιότθτα του εξωτερικοφ ελζγχου μπορεί να αυξθκεί κακϊσ θ 
διάρκεια κθτείασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν αυξάνεται. Η ςχζςθ 
διάρκειασ κθτείασ και ποιότθτασ ελζγχου είναι εντονότερθ ςε 

μικρζσ επιχειριςεισ. 

Carey και 
Simnett 

2006 Αυςτραλία 

Η μακρά κθτεία ορκωτϊν ελεγκτϊν εξαςκενίηει τθν ποιότθτα του 
ελζγχου, όταν αυτι μετράται υπό το πρίςμα των εκκζςεων που 

περιζχουν αμφιβολίεσ και των αποκλίςεων των 
προχπολογιςμϊν των κερδϊν. 

Ye, Carson 
και Simnett 

2006 Αυςτραλία 

Η διάρκεια κθτείασ τθσ ελεγκτικισ εταιρίασ ςχετίηεται κετικά με 
τθν προμικεια μθ-ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν, γεγονόσ που ςθμαίνει 

και παράλλθλθ εξαςκζνιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των ορκωτϊν 
ελεγκτϊν και τθσ ποιότθτασ του ελζγχου. 

Knechel και 
Vanstraelen 

2007 Βζλγιο 
Η μακρόχρονθ κθτεία ορκωτϊν ελεγκτϊν δεν επθρεάηει τθν 

ανεξαρτθςία τουσ και τθν ποιότθτα του ελζγχου. 

Bamber και 
Iyer 

2007 Η.Π.Α. 
Η διάρκεια κθτείασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν επθρεάηει τθν 

ζκταςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ελεγκτι-πελάτθ και ωσ ςυνζπεια και 
τθν ανεξαρτθςία του ορκωτοφ ελεγκτι. 

Fairchild 2007 Η.Π.Α. 

Μζχρι ενόσ «κρίςιμου» χρονικοφ ςθμείου, κακϊσ θ διάρκεια 
κθτείασ ορκωτοφ ελεγκτι αυξάνεται, βελτιϊνεται και θ ποιότθτα 

του ελζγχου. Μετά από αυτό το ςθμείο όςο αυξάνεται θ 
διάρκεια τθσ κθτείασ εξαςκενίηει και θ ποιότθτα του ελζγχου. 

Gul, Jaggi και 
Krishnan 

2007 Η.Π.Α. 
Η μακρόχρονθ ςχζςθ ελεγκτι-πελάτθ οδθγεί ςε λογιςτικό 

εξωτερικό ζλεγχο υψθλοφ επιπζδου. 

Jenkins και 
Velury 

2008 Η.Π.Α. 

Ο βακμόσ ςυντθρθτικότθτασ ςτθν υποβολι των οικονομικϊν 
καταςτάςεων, είναι χαμθλότεροσ κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ 

κθτείασ του ελεγκτι, δθλαδι όςο αυξάνεται θ κθτεία 
βελτιϊνεται θ ποιότθτα του ελζγχου. 

Chen και Lin 2008 Ταϊβάν 
Η ποιότθτα του εξωτερικοφ ελζγχου δεν εξαςκενίηει, όςο 

αυξάνεται θ διάρκεια κθτείασ των ορκωτϊν ελεγκτϊν και τθσ 
ελεγκτικισ εταιρίασ. 

Cameran, 
Prencipe και 
Trombetta 

2008 Ιταλία 

Η ποιότθτα του ελζγχου, ςε περιβάλλον υποχρεωτικισ 
περιοδικισ εναλλαγισ ελεγκτικισ εταιρίασ, ςυςχετίηεται κετικά 

με τθ διάρκεια κθτείασ τθσ ελεγκτικισ εταιρίασ και των ορκωτϊν 
ελεγκτϊν. 

Chin και 
Huang 

2009 Ταϊβάν 
Η υποχρεωτικι περιοδικι εναλλαγι ορκωτϊν ελεγκτϊν δεν 
βελτιϊνει τθν ποιότθτα του λογιςτικοφ εξωτερικοφ ελζγχου. 
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