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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στο θέµα της διπλωµατικής εργασίας. Στο
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επιχειρείται εξέταση του ορισµού της Ελεγκτικής και
σύντοµη αναφορά του ρόλου των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και της
αναγκαιότητας του εξωτερικού ελέγχου. Ακόµη, αναλύονται τα ερευνητικά
ερωτήµατα που θα εξεταστούν και ο σκοπός της εργασίας.

1.2

Ορισµός της Ελεγκτικής – Ελεγκτικές εταιρείες

Ένας από τους σηµαντικότερους κλάδους της λογιστικής επιστήµης είναι η
Ελεγκτική. Το πεδίο δράσης της είναι η διατύπωση αρχών και κανόνων µε σκοπό την
οµαλή διεξαγωγή οικονοµικών ελέγχων. Αντικείµενό της συνιστά ο έλεγχος των
διαδικασιών και των µεθόδων που εφαρµόστηκαν από την επιχείρηση κατά τη
διάρκεια του διαχειριστικού έτους και διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς
την οικονοµική µονάδα, τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Ο έλεγχος και η
επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των δηµοσιευµένων οικονοµικών στοιχείων διενεργείται
στα πλαίσια του νόµου περί ανωνύµων εταιρειών και των γενικά παραδεκτών αρχών
και προτύπων (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).
Η Ελεγκτική

έχει

οριστεί

ευρέως

ως

µία συστηµατική

διαδικασία

αντικειµενικής συλλογής και εκτίµησης τεκµηρίων σχετικών µε τους ισχυρισµούς για
οικονοµικές ενέργειες και γεγονότα, µε σκοπό την εξακρίβωση του βαθµού
ανταπόκρισης ανάµεσα σε αυτούς τους ισχυρισµούς και σε καθιερωµένα κριτήρια και
στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στους ενδιαφερόµενους χρήστες (Taylor &
Glezen, 1991).
Βασικός φορέας παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών είναι οι ελεγκτικές εταιρείες.
Οι εταιρείες αυτές µπορεί να καταταγούν µε βάση το µέγεθός τους. Πριν τις
συγχωνεύσεις της δεκαετίας του 1990 και πριν το σκάνδαλο της Arthur Andersen
υπήρχαν οχτώ µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες οι οποίες αναφέρονταν ως Big 8. Σήµερα
1

υπάρχουν τέσσερις, γνωστές µε το όνοµα Big 4, οι οποίες είναι οι Deloitte, Ernst &
Young, KPMG και PricewaterhouseCoopers.
Όπως έχει συζητηθεί σε παλαιότερη βιβλιογραφία (DeAngelo 1981, Palmrose
1988) η ποιότητα ενός ελέγχου δεν αποτελεί ευρέως γνωστή πληροφορία και δεν
µπορεί να παρατηρηθεί άµεσα από έναν εξωτερικό χρήστη των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων. Συνεπώς, οι χρήστες αποδίδουν την ποιότητα του ελέγχου βασιζόµενοι
στη φήµη του ελεγκτή.1 Γενικά, οι Big 4 προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από τους
υπόλοιπους ελεγκτές επενδύοντας περισσότερα στη φήµη (Beatty, 1989) και
θεωρούνται ότι παρέχουν υψηλότερης ποιότητας ελέγχους εξαιτίας της ικανότητας
(λόγω των µεγάλων επενδύσεων στην εκπαίδευση των ελεγκτών) και της
ανεξαρτησίας (λόγω του µεγέθους και του ευρύ πελατολογίου τους, το οποίο
υποθετικά τους παρέχει την οικονοµική δύναµη να στηρίξουν έναν πελάτη ή να µην
τον αναλάβουν αν είναι αναγκαίο) (Khurana & Raman, 2004).

1.3

Η Αναγκαιότητα του Εξωτερικού Ελέγχου

Σε κάθε περίπτωση διαχείρισης κεφαλαίων από πρόσωπα στα οποία δεν ανήκουν τα
κεφάλαια αυτά υπάρχει ανάγκη διενέργειας ελέγχου. Οι διοικήσεις των οικονοµικών
µονάδων λαµβάνουν αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση σηµαντικών ποσών
κεφαλαίου που προέρχονται από εισροές. Η µη θεσµοθετηµένη υποχρέωση ελέγχου
των υιοθετούµενων, για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, διαδικασιών, αλλά και
παροχής, από την πλευρά της διοίκησης, των αναγκαίων για τον έλεγχο
πληροφοριών, θα αύξανε τον κίνδυνο λήψης λανθασµένων αποφάσεων από τους
επενδυτές (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).
Η λειτουργία του ελέγχου είναι κρίσιµη για την επιτυχία του οικονοµικού
συστήµατος. Με την υπαγωγή της απόδοσης της διοίκησης των εταιρειών σε
εξωτερικό έλεγχο, παρέχεται µία αξιόπιστη βάση πληροφόρησης για τις ευθύνες της
διοίκησης. Οι ευθύνες είναι το κοινωνικό και οργανωτικό στήριγµα της λογιστικής. Η
λογιστική είναι απαραίτητη για την ελεύθερη ροή των πληροφοριών, οι οποίες

1

Σε µία αγορά όπου υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες αλλά σχετικά λίγες ελεγκτικές εταιρείες, είναι
ευκολότερο (λιγότερο δαπανηρό) για τους χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να κρίνουν
την αξιοπιστία του ελεγκτή παρά να κρίνουν την αξιοπιστία της διοίκησης. Ωστόσο, καθώς όλες οι
σύµφωνες γνώµες του ελέγχου φαίνονται ίδιες και το µόνο χαρακτηριστικό του ελέγχου το οποίο
αποκαλύπτεται στους χρήστες είναι η ταυτότητα του ελεγκτή, η αξιοπιστία της δηµοσίευσης
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συσχετίζεται µόνο µε την επωνυµία – φήµη του ελεγκτή (Dopuch
& Simunic, 1982)
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επηρεάζουν τις αποφάσεις κατανοµής των πόρων σε µία παγκόσµια οικονοµία
(Rittenberg & Schwieger, 1994).
Οι οικονοµικές αποφάσεις που λαµβάνονται σε κάθε οργανωµένη κοινωνία
βασίζονται σε πληροφορίες που υπάρχουν την εκάστοτε χρονική στιγµή. Για τη λήψη
ορθολογικών αποφάσεων είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται να
είναι αξιόπιστες, ακριβείς, δίκαια απεικονισµένες και ελεύθερες προκαταλήψεων και
σκοπιµοτήτων.
Στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία είναι αδύνατη η λήψη αποφάσεων
µε βάση την πρωτογενή συγκέντρωση πληροφοριών. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις
λαµβάνονται µε βάση πληροφορίες που παρέχουν συνήθως τρίτοι. Η απόσταση από
την πηγή της πληροφορίας εµποδίζει τον χρήστη να αξιολογήσει την ποιότητα της
πληροφορίας και δηµιουργεί ζήτηση για ανεξάρτητο έλεγχο και πιστοποίηση της
αλήθειας και της αντικειµενικότητάς της (Καζαντζής, 2006).
∆ιαφαίνεται, εποµένως, η αναγκαιότητα του ελέγχου, έτσι ώστε να
αποφευχθούν λάθη και απάτες. Σύµφωνα µε τους Meigs et al. (1978) o έλεγχος
θεωρείται

απαραίτητο

συµπλήρωµα

κάθε

οικονοµικής

χρήσης,

ένα

είδος

εξασφάλισης της αξιοπιστίας των πληροφοριών που εξέρχονται από την οικονοµική
οντότητα προς τους ενδιαφερόµενους για την πορεία της. Αυτή είναι και η βασική
επιδίωξη του εξωτερικού ελέγχου, δηλαδή η πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων
(µετόχων, τρίτων, προσωπικού, κράτους) αν οι οικονοµικές καταστάσεις µιας
οικονοµικής µονάδας παρουσιάζουν την αληθινή εικόνα της περιουσιακής της
κατάστασης και των οικονοµικών της αποτελεσµάτων. Ο αποτελεσµατικός έλεγχος,
εποµένως, είναι σηµαντικότατος και για αυτό διενεργείται από ειδικούς
επαγγελµατίες ανεπίληπτου ήθους και ακέραιου χαρακτήρα, άρτιας επιστηµονικής
κατάρτισης και εξειδικευµένης πείρας, οι οποίοι δεν έχουν καµία υπαλληλική σχέση
µε την ελεγχόµενη επιχείρηση ή άλλη εξάρτηση από αυτή ή από τη διοίκηση και έτσι
είναι εξασφαλισµένη η ανεξαρτησία της επαγγελµατικής τους γνώµης. Εποµένως, ο
έλεγχος είναι σηµαντικός και αναγκαίος όχι µόνο για τους ενδιαφερόµενους αλλά και
για την κοινωνία σαν σύνολο και ο ελεγκτής που τον διεξάγει άξιος εµπιστοσύνης.

1.4
Σκοπός

Σκοπός της Εργασίας – Ερευνητικά Ερωτήµατα
της

παρούσας

εργασίας

είναι

η

εξέταση

της

αποτελεσµατικότητας του ελέγχου στις αποφάσεις των επενδυτών.

3

επίδρασης

της

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που τίθενται υπό εξέταση αφορούν την ύπαρξη
θετικής

σχέσης

ανάµεσα

στο

επίπεδο

αξιοπιστίας

του

ελέγχου

και

τη

χρηµατιστηριακή απόδοση της µετοχής της εταιρείας. Επιπλέον, ελέγχεται αν
επηρεάζεται χρηµατιστηριακή απόδοση της µετοχής της εταιρείας όταν ο έλεγχος
διενεργείται από µεγάλη ελεγκτική εταιρεία. Τέλος, θα εξεταστεί αν η ανάθεση του
ελέγχου σε µεγάλη ελεγκτική εταιρεία περιορίζει τη σχέση του επιπέδου αξιοπιστίας
του ελεγκτή µε τη χρηµατιστηριακή απόδοση της εταιρείας.

1.5

∆οµή

Η δοµή της παρούσας εργασία έχει ως ακολούθως:
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου γίνεται
έρευνα µελετών και άρθρων, που αφορούν τη σχέση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή
και των αµοιβών ελεγκτικών και µη υπηρεσιών. Επίσης, αναλύονται οι τρόποι µε
τους οποίους οι ανωτέρω παράγοντες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους καθιστώντας τον
έλεγχο αποτελεσµατικό ή όχι. Τέλος, γίνονται σύντοµες αναφορές στην
επαγγελµατική δεοντολογία που διέπει το επάγγελµα του ελεγκτή, στην παροχή µη
ελεγκτικές υπηρεσίες και στον εσωτερικό έλεγχο.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά τα κυριότερα αρµόδια όργανα, τα
οποία είναι υπεύθυνα για τον καθορισµό και την ορθή λειτουργία του ελέγχου.
Επίσης, γίνεται αναφορά στα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και σύντοµη περιγραφή των
σχετικών µε τους σκοπούς της παρούσας εργασίας ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου.
Τέλος, εξετάζεται ο νόµος Sarbanes-Oxley Act και οι σχετικές µε την παρούσα
εργασία πτυχές του.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις και στη
συνέχεια αναλύεται η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται για την εξέταση
αυτών. Επιπλέον, παρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία του δείγµατος, που
λαµβάνεται για τη διεξαγωγή της εµπειρικής έρευνας. Τέλος, παρουσιάζονται τα
εµπειρικά αποτελέσµατα της έρευνας.
Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται τα συµπεράσµατα της εµπειρικής
έρευνας και αναφέρονται οι περιορισµοί, που αντιµετωπίστηκαν και γίνονται
προτάσεις για µελλοντική έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1

Εισαγωγή

Το παρόν κεφάλαιο περιέχει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία
επικεντρώνεται στην επαγγελµατική δεοντολογία και ανεξαρτησία και στην παροχή
µη ελεγκτικών υπηρεσιών. Άλλα ζητήµατα που εξετάζονται είναι η σχέση της
ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή µε την αµοιβή µη ελεγκτικών υπηρεσιών, η
σχέση της αµοιβής µη ελεγκτικών υπηρεσιών µε την αµοιβή εξωτερικού ελέγχου, η
αποτελεσµατικότητα και η ποιότητα του ελέγχου και η επίδραση των αποφάσεων
των επενδυτών στην αποτελεσµατικότητα του ελέγχου. Τέλος, γίνεται µία αναφορά
στον εσωτερικό έλεγχο.

2.2

Επαγγελµατική ∆εοντολογία – Ανεξαρτησία

Η ανεξαρτησία αποτελεί βασικό στοιχείο του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Χωρίς
ανεξαρτησία η γνώµη των ελεγκτών είναι αµφιλεγόµενη. Ο βαθµός της ανεξαρτησίας
που επιδεικνύει κάθε ελεγκτής εξαρτάται κυρίως από την ίδια την ακεραιότητα και
την αντικειµενικότητά του. Ο δυνατός χαρακτήρας σηµατοδοτεί την ικανότητα του
ελεγκτή να αντέχει σε δύσκολες καταστάσεις και να διατηρεί, ακόµη και κάτω από
πίεση, την ακεραιότητα και την αντικειµενικότητά του. Ένας βασικός παράγοντας
που θα µπορούσε να υπονοµεύσει την ανεξαρτησία του ελεγκτή, είναι η σχέση του µε
τη διοίκηση των ελεγχόµενων εταιρειών. Η αµοιβή των διοικητών αλλά και η θέση
τους µέσα στην εταιρεία µπορεί να εξαρτηθεί από την αναφερόµενη οικονοµική
απόδοση της εταιρείας. Αναγνωρίζοντας αυτή την πιθανότητα, οι διοικήσεις των
ελεγχόµενων εταιρειών µπορεί να επιδιώξουν να επηρεάσουν τους ελεγκτές, ώστε να
εκφράσουν µια µη-ανεξάρτητη άποψη.
Η ανεξαρτησία του ελεγκτή απαιτεί τόσο ανεξαρτησία όσο και ανεξαρτησία
στην εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών. Αυτό σηµαίνει έκφραση γνώµης χωρίς
επιρροές και αποφυγή γεγονότων και καταστάσεων που απειλούν την ανεξαρτησία
του ελεγκτή. Συνεπώς, οι ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν
5

να είναι, αλλά και να φαίνονται, αδέσµευτοι από οποιοδήποτε επιχειρηµατικό
συµφέρον που θα µείωνε την ακεραιότητα και την αντικειµενικότητά τους .
Ο ορκωτός ελεγκτής και οι ελεγκτικές εταιρείες να επιτυγχάνουν αυτονοµία
κατά τη διενέργεια του ελέγχου, πρέπει να απολαµβάνουν προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτησία από τη διοίκηση των ελεγχόµενων εταιρειών. Το στοιχείο
αυτό αποτελεί εγγύηση για τη διενέργεια αντικειµενικού και ανεπηρέαστου ελέγχου,
ώστε το έργο των εξωτερικών ελεγκτών να αποκτά αξιοπιστία και τα πορίσµατα του
ελέγχου καθίστανται χρήσιµα.
Η υπονόµευση της επαγγελµατικής ανεξαρτησίας έγκειται στην ανησυχία των
ελεγκτικών εταιρειών για απώλεια πελατών – ελεγχόµενων εταιρειών και στην
ταυτόχρονη παροχή ελεγκτικών και συµβουλευτικών – διοικητικών υπηρεσιών από
τον ελεγκτή (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013). 2
Η εµπιστοσύνη του κοινού, των επενδυτών, της επιχειρηµατικής κοινότητας και
της κυβέρνησης στην αξιοπιστία και στην αντικειµενικότητα των πορισµάτων του
ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων, επιβάλλει σηµαντικές υποχρεώσεις στους
ορκωτούς ελεγκτές. Όλοι όσοι χρησιµοποιούν το πόρισµα της έκθεσης ελέγχου των
ορκωτών ελεγκτών συνήθως δυσκολεύονται να εκτιµήσουν την ποιότητα των
υπηρεσιών τους, ωστόσο, βασίζουν τις αποφάσεις τους σε αυτό, καθώς προσδοκούν
ότι ο ορκωτός ελεγκτής είναι ένα πρόσωπο µε επαγγελµατική επάρκεια και
ακεραιότητα χαρακτήρα. Βασική προϋπόθεση για την ποιοτική και επαγγελµατική
ανέλιξη, καταξίωση και εξέλιξη του επαγγέλµατος των ορκωτών ελεγκτών αποτελεί η
διαµόρφωση κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας.
Εποµένως, η έλλειψη ακεραιότητας, η επιλήψιµη ή καταχρηστική συµπεριφορά
ενός ελεγκτή έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο τον επαγγελµατικό κλάδο. Οι κώδικες
επαγγελµατικής δεοντολογίας και ηθικής διαµορφώθηκαν από τους ορκωτούς
ελεγκτές µέσω των διεθνών και εθνικών επαγγελµατικών τους οργανώσεων για την
ελαχιστοποίηση των ανεπιθύµητων αυτών φαινοµένων και την επιβολή κυρώσεων
στους παραβάτες. Οι κώδικες αυτοί περιλαµβάνουν αρχές, κανόνες και πρακτικές
οδηγίες προς τα µέλη των επαγγελµατικών ενώσεων και πρότυπα συµπεριφοράς, τα
2

Ενδεικτικά αναφέρονται: λογιστικές υπηρεσίες (preparing accounting records and financial
statements), εσωτερικός έλεγχος (internal control services), φορολογικές υπηρεσίες (taxation services),
αποτιµήσεις (valuation services), µηχανογράφηση (information technology system services),
υποστήριξη σε αντιδικίες (Litigation support services), εταιρική χρηµατοδότηση (corporate financial
services), προσλήψεις στελεχών (recruiting senior management), δανεισµός προσωπικού (temporary
staff assignments), νοµική υποστήριξη (legal services).
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οποία καλύπτουν τις σχέσεις του επαγγελµατία ελεγκτή-λογιστή µε τους πελάτες, το
κοινό και τους συναδέλφους (Καζαντζής, 2006).

2.3

Παροχή Μη-Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Η ταυτόχρονη παροχή διοικητικών και ελεγκτικών υπηρεσιών από τον ορκωτό
ελεγκτή-λογιστή προς την ελεγχόµενη εταιρεία σχετίζεται µε την καθιέρωση
επαγγελµατικών ασυµβίβαστων. Ο νοµοθέτης αναγνωρίζει ότι ο νόµιµος ελεγκτής
ασκεί έργο που απαιτεί την απεριόριστη και αποκλειστική ενασχόλησή του µε αυτό,
πράγµα που δεν µπορεί να επιτευχθεί, µε την ανάληψη πολλαπλών ιδιοτήτων.
Η νοµοθεσία προσδιορίζει ορισµένες περιπτώσεις3 κατά τις οποίες η παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών4 διοίκησης ή και η ύπαρξη οικονοµικού συµφέροντος
από τον ορκωτό για την πορεία των εργασιών ενός ελεγχόµενου-πελάτη προξενεί
αµοιβαιότητα συµφερόντων και άρα δηµιουργεί κινδύνους σε βάρος της
ανεξαρτησίας και της αντικειµενικότητας του ελεγκτή. Έτσι, δεν επιτρέπεται σε
ελεγκτική εταιρεία, στην οποία ανήκει ο ορκωτός ελεγκτής που διενεργεί τον έλεγχο
εταιρειών η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή η δηµιουργία σχέσης, από την οποία
δηµιουργείται αµοιβαιότητα συµφερόντων, όπως: η εκπροσώπηση της επιχείρησης
προς τρίτους ή αρχές, συµµετοχή στη διοίκηση της εταιρείας, συµµετοχή σε
εταιρείες,

κοινοπραξίες,

εργολαβίες,

υπεργολαβίες

ή

άλλο

σχήµα

κοινών

συµφερόντων µε την επιχείρηση, προώθηση προϊόντων της επιχείρησης, τήρηση
λογιστικών βιβλίων, παροχή λογιστικών υπηρεσιών, εκπροσώπηση προς φορολογικές
και δικαστικές αρχές, υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού ελεγκτή, εκπόνηση µελετών,
αναλογιστικών µελετών, αποτιµήσεων ή εκτιµήσεων, τα αποτελέσµατα των οποίων
εισάγονται κατ’ ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ως εγγραφές ή
ενσωµατώνονται στις λογιστικές καταστάσεις, ανάπτυξη ή παραµετροποίηση και
συντήρηση λογισµικού, εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης, κατάρτιση
οργανωτικών µελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, µε εξαίρεση το τµήµα εσωτερικού
ελέγχου, διαχείριση προγραµµάτων και έργων, διενέργεια χρηµατοοικονοµικών
προβλέψεων, αποτιµήσεων εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωµάτων για
εισφορά, πωλήσεων, εξαγοράς ή συγχώνευσης, παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης
σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή
3
4

Άρθρο 12 παρ.3, ν.3148/03
Άρθρο 12 παρ.1, ν.3148/03
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δικαιωµάτων, συµβούλου επενδύσεων, εκκαθαριστή, έκτακτου οικονοµικού ελέγχου
(Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).
Οι υποστηρικτές5 της ταυτόχρονης παροχής των διοικητικών και ελεγκτικών
υπηρεσιών αναφέρουν ότι ο ελεγκτής είναι σε θέση να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες
διότι η επαγγελµατική του ανεξαρτησία είναι κατοχυρωµένη σύµφωνα µε τις κείµενες
νοµοθετικές διατάξεις και αντίστοιχους κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς και
επιπρόσθετα, έχει την δυνατότητα µέσα από τον έλεγχο να αποκτήσει µια πιο
αντικειµενική εικόνα για την οικονοµική πορεία της ελεγχόµενης εταιρείας.
Επιπλέον, η διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρείας έχει ανάγκη από την υπεύθυνη,
αντικειµενική και επιστηµονικά τεκµηριωµένη γνώµη του ελεγκτή. Ο ελεγκτής µε
την παροχή διοικητικών υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το πακέτο των
προσφερόµενων υπηρεσιών του και άρα να µεγιστοποιήσει την ικανοποίηση που
λαµβάνει η ελεγχόµενη εταιρεία, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα έσοδά του. Έπειτα το
περιβάλλον λειτουργίας των ελεγχόµενων εταιρειών, καθώς και ο αυξανόµενος
ανταγωνισµός µεταξύ των ελεγκτικών εταιρειών επιβάλλει στους ελεγκτές τη χρήση
εξειδικευµένων τεχνικών και επιστηµονικών γνώσεων. Η ύπαρξη του κατάλληλου
προσωπικού µε διαρκή απασχόληση στις ελεγχόµενες εταιρείες θα σήµαινε αύξηση
των λειτουργικών τους εξόδων. Συνεπώς, η παροχή συµβουλευτικών και
εξειδικευµένων υπηρεσιών από τις ελεγκτικές εταιρείες αποτελεί µια λογική εξέλιξη.
Οι µη υποστηρικτές θεωρούν6 ότι η άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων παράλληλα
µε την εκτέλεση και άλλων διοικητικών υπηρεσιών δε µπορεί στην πραγµατικότητα
να επιτευχθεί µε επιτυχία, διότι ο ελεγκτής που παρέχει διοικητικές υπηρεσίες δε
θεωρείται ότι προσεγγίζει αντικειµενικά το έργο του ελέγχου και έτσι θέτει σε άµεσο
κίνδυνο τόσο την επαγγελµατική όσο και την προσωπική του ανεξαρτησία. Επίσης, ο
ελεγκτής που προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες καθίσταται υπόλογος έναντι της
διοίκησης της ελεγχόµενης εταιρείας. Έτσι όµως, µεταβάλλεται η υποχρέωση που
φέρει ο ελεγκτής για τη διασφάλιση των οικονοµικών συµφερόντων του φυσικού του
εργοδότη, που είναι οι χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. (Νεγκάκης
& Ταχυνάκης, 2013)
Σύµφωνα µε τους Beattie και Fearnley (2003), οι µη ελεγκτικές υπηρεσίες είναι
υπηρεσίες άλλες από αυτές της διενέργειας του ελέγχου, οι οποίες παρέχονται στον
υπό έλεγχο πελάτη από τον εν ενεργεία ελεγκτή του – ελεγκτική εταιρεία, η οποία
5
6

Carmichael & Swieringa (1968), σελ. 697-705
Carmichael & Swieringa (1968), σελ. 697-705
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έχει αναλάβει τον έλεγχο. Αυτές οι υπηρεσίες αναφέρονται ως υπηρεσίες παροχής
συµβουλών στη διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρείας, ωστόσο, περιλαµβάνουν
υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη συµµόρφωση κατά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
(όπως οι φορολογικές και λογιστικές συµβουλές) και µε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
(όπως ο εσωτερικός έλεγχος).
Οι Kinney et al. (2004) αναφέρουν ότι βρίσκεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα
υπό εξέταση το αν θα πρέπει να επιτρέπεται στις ελεγκτικές εταιρείες η παροχή όχι
µόνο ελεγκτικών υπηρεσιών στους πελάτες τους – εισηγµένες εταιρείες. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς - Securities and Exchange Commission (SEC) εικάζει ότι τέτοιου
είδους σχέσεις πιθανόν να βλάψουν την εµπιστοσύνη του επενδυτή στην ανεξαρτησία
του ελεγκτή και να οδηγήσουν σε µείωση της εµπιστοσύνης στις αγορές κεφαλαίου –
όπως επισήµανε και ο τότε πρόεδρος της SEC Levitt (2000) «η λειτουργία του
ελέγχου χρησιµοποιείται απλώς ως εφαλτήριο για πιο επικερδείς συµβουλευτικές
υπηρεσίες».

2.4

Ανεξαρτησία του Εξωτερικού Ελεγκτή και Αµοιβή Μη-

Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Η ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι η βάση της εµπιστοσύνης του κοινού στη
διαδικασία του εξωτερικού ελέγχου και στην αξιοπιστία των εκθέσεων ελέγχου. Ο
εξωτερικός έλεγχος είναι ουσιώδες στοιχείο του νοµοθετικού πλαισίου που
υποστηρίζει τις κεφαλαιαγορές. Η έκθεση ελέγχου προσθέτει αξιοπιστία στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύουν οι επιχειρήσεις στο ευρύ κοινό
µέσω της ανεξάρτητης επαλήθευσης που παρέχει (Johnstone, et al., 2001). Αν ο
έλεγχος δε δρα ανεξάρτητα από τη διοίκηση, τότε χάνει την αξιοπιστία του. Μία
σηµαντική κριτική, που ασκείται συχνά στους ελεγκτές, αφορά στην υπονόµευση της
ανεξαρτησίας τους κατά την παράλληλη παροχή µη ελεγκτικών αλλά και ελεγκτικών
υπηρεσιών στον ίδιο πελάτη.
Οι αρνητικές επιπτώσεις των αµοιβών για µη ελεγκτικές υπηρεσίες στην
υποχρεωτική ανεξαρτησία του ελεγκτή απασχολεί τους ακαδηµαϊκούς για αρκετά
χρόνια (Mautz & Sharaf (1961), Simunic (1984), Barkess & Simmet (1994)). Το
βασικό επιχείρηµα είναι ότι η παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών σε πελάτες, όπου
παρέχονται υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου, µπορεί να οδηγήσει σε έναν επιπρόσθετο
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οικονοµικό δεσµό ανάµεσα στον ελεγκτή και στον πελάτη αυτό, και ο οποίος είναι
πιθανό να µειώσει την ανεξαρτησία του ελεγκτή (Mautz & Sharaf (1961), Ezzamel,
Gwilliam & Holand (1996), Firth (2002)) (Köhler & Ratzinger-Sakel, 2012).
Σύµφωνα µε τον Wallace (2004) χωρίς την ανεξαρτησία δεν καθίσταται
αναγκαίο οι εξωτερικοί ελεγκτές να πιστοποιούν την ορθότητα και την πληρότητα της
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της εταιρείας. Συνεπώς, η πιθανή αντίστροφη
επίδραση της παροχής υπηρεσιών από τους ελεγκτές σε πελάτες, οι οποίοι τους
πληρώνουν άµεσα και το ζήτηµα της µειωµένης ανεξαρτησίας τους, έχει ιστορικά
αποτελέσει ανησυχία του κοινού λογιστικού επαγγέλµατος (Mautz & Sharaf, 1961)
(Simunic, 1984).
Η βιβλιογραφία έχει ορίσει την ανεξαρτησία του ελεγκτή ως την πιθανότητα ο
τελευταίος να εντοπίσει αλλά και να αναφέρει τα λάθη των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων (DeAngelo, 1981) (Watts & Zimmerman 1983, 1986). Εποµένως, η
ανεξαρτησία του ελεγκτή ταυτίζεται µε την αντικειµενικότητά του και την ικανότητά
του να µην υποκύπτει στις πιέσεις των πελατών, ώστε να συναινέσει σε µη αληθή
αναφορά.
Όπως επισήµανε αργότερα ο Craswell (1999), ο εντοπισµός των λαθών
εναπόκειται στην τεχνική επάρκεια του ελεγκτή, ενώ η αναφορά αυτών εξαρτάται
από την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Οπότε, η ανεξαρτησία του ελεγκτή δε βασίζεται
µόνο στην ικανότητα του ελεγκτή να αναγνωρίσει τυχόν λάθη, αλλά και στην
προθυµία του να αναφέρει αυτά τα λάθη. Καθώς προηγούµενες έρευνες έχουν
υποστηρίξει, ότι οι ελεγκτές µπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν τις περιπτώσεις
αδυναµίας συνέχισης της δραστηριότητας των ελεγχόµενων πελατών τους (Kida,
1980) (Mutchler, 1985) (Simnett & Trotman, 1989), το θέµα της ανεξαρτησίας τους
σχετίζεται πιο άµεσα µε την απόφασή τους να αναφέρουν τις χρηµατοοικονοµικές
αυτές δυσκολίες, παρά µε την ικανότητα της ελεγκτικής εταιρείας να αναγνωρίσει
την ύπαρξή τους. Επιπλέον, πολλοί είναι οι ερευνητές που υποστήριξαν ότι µία άµεση
εξέταση των συνεπειών των αµοιβών για τις µη ελεγκτικές υπηρεσίες στην
ανεξαρτησία του ελεγκτή είναι µία εξέταση του επιπέδου των αµοιβών των µη
ελεγκτικών υπηρεσιών και των αποφάσεων του ελεγκτή για αναφορά των λαθών
(Craswell, 1999) (Reynolds & Francis, 2000) (DeFond, et al., 2002) (Firth, 2002)
(Geiger & Rama, 2003) (DeFond & Francis, 2005).
Η DeAngelo (1981) υποστηρίζει ότι η ικανότητα του ελεγκτή να διατηρήσει
την ανεξαρτησία του είναι άµεσα συσχετισµένη µε την ικανότητά του να διατηρήσει
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τον πελάτη µε σκοπό να επανακτήσει το αρχικό κόστος του ελέγχου, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις όπου ο ελεγκτής µειώνει αρκετά την αµοιβή του προκειµένου να
αποκτήσει τον πελάτη. Εποµένως, η ανεξαρτησία του ελεγκτή επηρεάζεται από την
επιθυµία του να διατηρήσει τον πελάτη και να αποκτήσει µεταγενέστερα επαρκή
έσοδα, ώστε να καλύψει τα αρχικά κόστη. Συνεπώς, ο ελεγκτής ενδέχεται να βλάψει
την ανεξαρτησία του σε αυτό το στάδιο µε σκοπό να εξασφαλίσει την ανάθεση του
ελέγχου και αργότερα αµοιβές µη ελεγκτικών υπηρεσιών (Huang, et al., 2009)
(Levitt, 1998) (Blay & Geiger, 2013).
Στις περισσότερες χώρες όπως και στις ΗΠΑ οι εξωτερικοί ελεγκτές
πληρώνονται απευθείας από τους πελάτες τους. Σηµείο ενδιαφέροντος εδώ και χρόνια
για ελεγκτές, ακαδηµαϊκούς, νοµοθέτες και το ευρύ κοινό υπήρξε η πιθανή
αντίστροφη επίδραση στην ανεξαρτησία του ελεγκτή που έχει η συλλογή της αµοιβής
απευθείας από τον πελάτη (Mautz & Sharaf, 1961) (Simunic, 1984) (Hylton, 1964)
(U.S. Senate, 1976) (American Institute of Certified Public Accountants , 1978) (Zeff,
2003a) (Zeff, 2003b). Υπό ερώτηση είναι το κατά πόσο τα έσοδα που κερδίζονται και
πληρώνονται απευθείας από τους πελάτες στους ελεγκτές δηµιουργούν µία
κατάσταση, όπου οι εξωτερικοί ελεγκτές συνδέονται πολύ στενά µε τον πελάτη και
τότε ξεκινά η απώλεια αντικειµενικότητας η οποία εν συνεχεία επηρεάζει την κρίση
τους.
Οι Mautz & Sharaf (1961) το Public Oversight Board-POB (1995) και ο Levitt
(1998) και πολλοί ακόµα συµφωνούν ότι ο οικονοµικός δεσµός ανάµεσα στους
ελεγκτές και τους πελάτες τους, οι οποίοι τους πληρώνουν απευθείας βρίθει
δυσκολίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η προσπάθεια και η διαδικασία δεν είναι
άµεσα ή εύκολα ελεγχόµενη και η ασυµµετρία της πληροφόρησης αφθονεί. Καθώς η
τελική απόφαση σχετικά µε τη γνώµη στην έκθεση ελέγχου βρίσκεται στις
αρµοδιότητες του ελεγκτή και οι διαδικασίες αποφάσεων του ελεγκτή δεν
δηµοσιεύονται, οι Reynolds & Francis (2000), DeFond et al. (2002) και οι Lim &
Tan (2008) υποστηρίζουν ότι η δηµοσίευση των αποφάσεων αποτελεί µία άµεση
εκτίµηση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή και της πιθανής ανεπάρκειας αυτής κατά την
είσπραξη υψηλών αµοιβών από τους πελάτες.
Με σκοπό την υποστήριξη των ανησυχιών της για την ανεξαρτησία του
ελεγκτή, η SEC δίνει έµφαση στον αυξηµένο αριθµό αναµορφώσεων σε
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί και ελεγχθεί κατά τη
διάρκεια του τελευταίου µισού της δεκαετίας του ’90, µιας περιόδου όπου οι αµοιβές
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των ελεγκτικών εταιρειών για παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών αυξήθηκαν σε
υψηλότερο βαθµό από τις αµοιβές για ελεγκτικές υπηρεσίες (Kinney, et al., 2004).
Η αναθεώρηση των κανόνων σχετικά µε την ανεξαρτησία του ελεγκτή από τη
SEC είναι µία αντίδραση για τις ανησυχίες που δηµιουργεί η παροχή µη ελεγκτικών
υπηρεσιών (Securities and Exchange Commission (SEC), 2000). Οι αναθεωρηµένοι
κανόνες περιορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες µία ελεγκτική εταιρεία µπορεί να
παρέχει υπηρεσίες σχεδιασµού συστήµατος χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και
εφαρµογής αυτού (Financial Information System Design and Implementation –
FISDI) και θέτει χρηµατικά όρια στις αµοιβές για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού
ελέγχου. Οι αναθεωρηµένοι κανόνες, επίσης, απαιτούν την αποκάλυψη όλων των
αµοιβών που καταβάλλονται στην ελεγκτική εταιρεία ξεχωριστά για τον έλεγχο, για
το σχεδιασµό συστήµατος χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και για όλες τις
υπόλοιπες υπηρεσίες. Στις λοιπές υπηρεσίες περιλαµβάνονται υπηρεσίες σχετικές µε
τον έλεγχο, µε τον εσωτερικό έλεγχο, τη φορολογία και οποιεσδήποτε άλλες µη
κατηγοριοποιηµένες υπηρεσίες. Οι κανόνες αυτοί έχουν σκοπό να επιτρέπουν στους
εξωτερικούς χρήστες να παρακολουθούν τα είδη και τα µεγέθη των αµοιβών που
καταβάλλονται στις ελεγκτικές εταιρείες από τους πελάτες τους. Σύµφωνα µε την
τότε πρόεδρο της SEC Lynn Turner, ένας ακόµη σκοπός της υποχρέωσης
αποκάλυψης των αµοιβών αυτών είναι η δηµιουργία µιας βάσης για έρευνα
οποιωνδήποτε σχέσεων ανάµεσα στο µέγεθος της αµοιβής για ελεγκτικές ή µη
υπηρεσίες και στις εταιρείες, οι οποίες αναµορφώνουν ή όχι τις καταστάσεις τους
(Turner, 2001).
Σχετικά µε το ζήτηµα της παροχής µη ελεγκτικών υπηρεσιών, είναι γνωστό ότι
το εισόδηµα από την παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών θα µπορούσε να µετατρέψει
µία ελεγκτική εταιρεία σε οικονοµικά εξαρτηµένη από ένα πελάτη. Αυτή η εξάρτηση
πιθανόν να µειώσει την προθυµία του ελεγκτή να αµφισβητήσει πιθανές ανακρίβειες
στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του πελάτη. Η έλλειψη ανεξαρτησίας του
ελεγκτή µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη γνώµη χωρίς επιφύλαξη για τα κέρδη που
παρουσιάζονται στις καταστάσεις, τα οποία όµως δε συµµορφώνονται µε τις
νοµοθετικές διατάξεις (GAAP, ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου). Εποµένως, θα µπορούσε
να υπάρξει µία εµπειρική συσχέτιση ανάµεσα στο εισόδηµα από µη ελεγκτικές
υπηρεσίες, ως µέτρο οικονοµικής εξάρτησης, και σε χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις χαµηλότερης ποιότητας.
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Από εννοιολογική άποψη, το κατάλληλο µέτρο για την οικονοµική εξάρτηση
από ένα συγκεκριµένο πελάτη είναι το υπερβάλλον κέρδος της ελεγκτικής εταιρείας
από αυτόν τον πελάτη. Καθώς τα χειραγωγήσιµα κέρδη δεν µπορούν να
παρατηρηθούν, λαµβάνονται οι αµοιβές (κέρδη) των ελεγκτικών εταιρειών ως
δείκτης της οικονοµικής εξάρτησης (Antle et al. 2002, Simunic, 1984, SEC, 2000).
Ωστόσο, αρκετοί πιστεύουν ότι οι αµοιβές για µη ελεγκτικές υπηρεσίες αποδίδουν
υψηλότερα ποσοστά κέρδους από τις αµοιβές για ελεγκτικές υπηρεσίες (Kinney, et
al., 2004).
Αναλύσεις από τους Parkash & Venable (1993) και Firth (1997) υποστηρίζουν
την υπόθεση ότι η ανεξαρτησία του ελεγκτή επηρεάζεται όταν στους πελάτες ελεγχόµενες εταιρείες παρέχονται µη ελεγκτικές υπηρεσίες από τους ελεγκτές τους.
Συγκεκριµένα, οι έρευνες δείχνουν ότι οι εταιρείες που απαιτούν ελέγχους υψηλής
ποιότητας είναι λιγότερο πιθανό να προτιµήσουν µη ελεγκτικές υπηρεσίες από τους
ελεγκτές τους.
Οι Ruddock et al. (2003) δεν βρίσκουν καµία ένδειξη ότι η παροχή µη
ελεγκτικών υπηρεσιών µειώνει τον λογιστικό συντηρητισµό και κατ’ επέκταση την
ανεξαρτησία του ελεγκτή. Αργότερα, σε άλλο άρθρο τους οι Ruddock & Taylor
(2005) δεν βρίσκουν σηµαντική σχέση ανάµεσα στις αµοιβές για µη ελεγκτικές
υπηρεσίες προς τις συνολικές αµοιβές και τα χειραγωγήσιµα δεδουλευµένα, αν και
αναφέρουν µία σηµαντική θετική σχέση ανάµεσα στις συνολικές αµοιβές και στα
χειραγωγήσιµα δεδουλευµένα.
Ο Kinney (2005) αναφέρει ότι στη δεκαετία του ’70, το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης και η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου προσπαθούσαν να αυξήσουν
τον ανταγωνισµό σε όλα τα επαγγέλµατα βάζοντας τις επαγγελµατικές οργανώσεις να
εξαλείψουν από τους κώδικες επαγγελµατικής δεοντολογίας τους στοιχεία, τα οποία
θεωρούνταν ότι παρέβαιναν την οµοσπονδιακή αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία. Αυτή η
πίεση οδήγησε το Αµερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American Institute of
Certified Public Accountants - AICPA) να ανακαλέσει τον κώδικα του αναφορικά µε
την απαγόρευση υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών και την προσέλκυση νέων
πελατών (εταιρείες υποκείµενες σε εξωτερικό έλεγχο) και τους περιορισµούς σε
πρακτικές όπως οι ενδεχόµενες αµοιβές, διαφηµίσεις και προµήθειες. Συνεπώς, ο
ανταγωνισµός της αµοιβής αυξήθηκε, καθώς οι ελεγκτικές εταιρείες ανταγωνίζονταν
ανοιχτά για την παροχή ελεγκτικών και µη ελεγκτικών υπηρεσιών. Ο Bowman (1985)
καταγράφει προσφορές µε αµοιβές ελέγχου µειωµένες κατά 25-50% σε σχέση µε το
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προηγούµενο έτος στις αρχές τις δεκαετίας του ’80. Ο Zeff (2003) αναφέρει ότι, ενώ
προηγουµένως οι πελάτες εκτιµούσαν την ποιότητα του ελέγχου, τώρα έβλεπαν τον
έλεγχο σαν εµπόρευµα. Οι Maher et al.(1992) καταγράφουν µία απότοµη µείωση στις
αµοιβές ελέγχου ανάµεσα στο 1977 και το 1981 και την αποδίδουν στον αυξηµένο
ανταγωνισµό. Η πίεση των τιµών και η επιθυµία για διατήρηση του πελατολογίου θα
µπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει τα ανώτερα στελέχη των ελεγκτικών εταιρειών να
διακινδυνεύσουν την ποιότητα του ελέγχου (Koh, et al., 2013).

2.5

Αµοιβή Μη-Ελεγκτικών Υπηρεσιών και Αµοιβή Εξωτερικού

Ελέγχου
Προηγούµενες έρευνες αποκαλύπτουν διάφορες απόψεις για τη σχέση ανάµεσα στην
αµοιβή του ελέγχου και στην αµοιβή για µη ελεγκτικές υπηρεσίες. Αντίθετα, πιο
πρόσφατες µελέτες υποστηρίζουν ότι η σχέση αµοιβών για µη ελεγκτικές υπηρεσίες
και αµοιβών ελέγχου θα έπρεπε να είναι αρνητική (O' Keefe, et al., 1994). ∆ύο είναι
οι εξηγήσεις που δίνονται για µία τέτοια σχέση. Ο Simunic (1984) όπως και οι Hay et
al., (2006a) υποστηρίζουν ότι η διάχυση της γνώσης µεταξύ των δύο ειδών
υπηρεσιών µπορεί να οδηγήσουν σε εξοικονόµηση κόστους. Οι Hillison και
Kennelley (1988) και οι Hay et al. (2006a) χρησιµοποιούν τον όρο απώλεια του
ηγετικού επιχειρήµατος (“loss leader argument”) για να περιγράψουν αυτό που
συµβαίνει, όταν οι ελεγκτές µειώνουν την αµοιβή του ελέγχου στους πελάτες µε
σκοπό να αυξήσουν τις πωλήσεις των µη ελεγκτικών υπηρεσιών (Hay, et al., 2006). Η
επίδραση από τη διάχυσης της γνώσης δεν υποδηλώνει απαραίτητα ελάττωση της
ανεξαρτησίας του ελεγκτή, αλλά η απώλεια του ηγετικού πλεονεκτήµατος είναι
πιθανό να σχετίζεται µε τη µείωση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή (Hay, et al., 2006).
Οι Ferguson et al. (2000), Gore et al. (2001) και Frankel et al. (2002) παρέχουν
αποδείξεις µιας θετικής σχέσης ανάµεσα στην παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών από
τον ελεγκτή και στη συµπεριφορά διαχείρισης κερδών από τον πελάτη του.
Συγκεκριµένα, αυτές οι µελέτες βρίσκουν θετική συσχέτιση ανάµεσα στις αµοιβές
από µη ελεγκτικές υπηρεσίες προς τις αµοιβές για ελεγκτικές υπηρεσίες και στα
χειραγωγήσιµα δεδουλευµένα σε µία εταιρεία. Αντίθετα, οι Antle et al. (2002) δεν
βρίσκουν αποδείξεις για σηµαντική σχέση ανάµεσα σε µη ελεγκτικές υπηρεσίες και
χειραγωγήσιµα δεδουλευµένα, χρησιµοποιώντας για το µοντέλο τους ελεγκτικές
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αµοιβές, αµοιβές για µη ελεγκτικές υπηρεσίες και χειραγωγήσιµα δεδουλευµένα σε
ένα σύστηµα ταυτόχρονων εξισώσεων (Iyengar & Zampelli, 2008).
Η σχέση ανάµεσα στις αµοιβές ελέγχου και στην ύπαρξη µη ελεγκτικών
υπηρεσιών έχει απασχολήσει το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών. Υποστηρίζεται ότι
η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλότερες αµοιβές,
εξαιτίας της διασταύρωσης των αµοιβών και των συνεργειών ανάµεσα στις
ελεγκτικές και µη ελεγκτικές υπηρεσίες. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να είναι
πρόβληµα, καθώς παρέχει στους ελεγκτές το κίνητρο, ώστε να περιορίσουν το εύρος
των εργασιών του ελέγχου για να αυξήσουν αντίθετα την παροχή µη ελεγκτικών
υπηρεσιών (Hay, 2013).
Αρκετές µελέτες αναφέρουν µία σηµαντική σχέση ανάµεσα στις αµοιβές
ελεγκτικών και µη ελεγκτικών υπηρεσιών (Simunic 1984, Palmrose 1986, DaBerg et
al. 1991, Davis et al. 1993, Bell et al. 2001) υποθέτοντας ότι η διάχυση της γνώσης
συµβαίνει από το ένα είδος υπηρεσιών στο άλλο. Σύµφωνα µε τους Whisenant et al.
(2003), όµοιοι καθοριστικοί παράγοντες όπως τα κόστη της υπηρεσίας, η
πολυπλοκότητα των λειτουργιών, το µέγεθος, ο κίνδυνος, η απόδοση και τα
χαρακτηριστικά του ελεγκτή καθορίζουν συγχρόνως και τα δύο είδη αµοιβών.
Προηγούµενες έρευνες για τις αµοιβές ελεγκτικών και µη υπηρεσιών γενικά
υποστηρίζουν µία θετική σχέση ανάµεσα στις αµοιβές ελεγκτικών και µη υπηρεσιών
και στα δύο µοντέλα τιµολόγησης των ελεγκτικών και µη ελεγκτικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, οι Whisenant et al. (2003) προσφέρουν αποδείξεις ότι οι αµοιβές ελεγκτικών
και µη υπηρεσιών σχετίζονται έµµεσα µέσω των παραµέτρων που τις καθορίζουν.

2.6

Αποτελεσµατικότητα - Ποιότητα Ελέγχου

Οι πιο πρόσφατες έρευνες, που βασίζονται σε δεδοµένα από τις ΗΠΑ, και ελέγχουν
τη σχέση αµοιβών για µη ελεγκτικές υπηρεσίες και χαµηλότερης ποιότητας
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις χρησιµοποιούν δεδοµένα πριν από το 1999 για να
εξετάσουν τη σχέση των αµοιβών. Αυτές οι µελέτες χρησιµοποιούν διάφορα µέτρα
της ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Κάποιες µελέτες θεωρούν τη
διαχείριση κερδών ως ένα δείκτη χαµηλής ποιότητας χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης και χρησιµοποιούν χειραγωγήσιµα δεδουλευµένα ή την τάση να
επιτυγχάνονται κέρδη-σηµεία αναφοράς, όπως οι προβλέψεις αναλυτών, ως
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υποκατάστατα για τη διαχείριση κερδών (Antle et al., 2002, Ashbaugh et al., 2003,
Chung & Kallapur, 2003, Francis & Ke, 2003, Frankel et al., 2002, Larcker &
Richardson, 2004, Reynolds et al., 2004).
Άλλες έρευνες χρησιµοποιούν επαναδιατυπώσεις (Agrawal & Chadha, 2003,
Raghunanadan et al., 2003), δράσεις επιβολής νόµων από τη SEC (Rapoport, 2003), ή
οµαδικές αγωγές µετόχων (Babaj et al., 2003) ως µέτρο της ποιότητας της
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Μερικές µελέτες (Ashbaugh et al., 2003,
Chaney & Phillipich, 2002) συµπεριλαµβάνουν ενδείξεις βασισµένες στις αντιδράσεις
της αγοράς. Ακόµη άλλες έρευνες επικεντρώνονται στην ποιότητα του ελέγχου και
χρησιµοποιούν την τάση έκδοσης γνώµης για συνέχιση της δραστηριότητας (DeFond
et al., 2002) ή εξετάζουν τη χρήση γνωστοποιήσεων σχέσεων παρά κανόνων που
περιορίζουν τις υπηρεσίες των ελεγκτικών εταιρειών (Gaynor, 2002).
Τα αποτελέσµατα από τις έρευνες που χρησιµοποιούν λογιστικά στοιχεία για να
µετρήσουν την ποιότητα των καταστάσεων είναι ανάµικτα. Οι Frankel et al. (2002)
αναφέρουν ενδείξεις, οι οποίες συνάδουν µε µία σηµαντική και θετική συσχέτιση
ανάµεσα στις αµοιβές για µη ελεγκτικές υπηρεσίες προς τις συνολικές αµοιβές και σε
υποκατάστατα για χαµηλότερης ποιότητας χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Ωστόσο, οι Antle et al. (2002), Ashbaugh et al. (2003), Chung & Kallapur (2003),
Francis & Ke (2003) και οι Reynolds et al. (2004) δε βρίσκουν συνεπείς ενδείξεις
µιας στατιστικά σηµαντικής συσχέτισης, όταν χρησιµοποιείται το µέγεθος των
αµοιβών για µη ελεγκτικές υπηρεσίες ή οι συνολικές αµοιβές ως ανεξάρτητη
µεταβλητή. Οι Larcker & Richardson (2004) υποστηρίζουν ότι η θετική συσχέτιση
ανάµεσα στις αµοιβές για µη ελεγκτικές υπηρεσίες προς τις συνολικές αµοιβές και
στις αυξήσεις που παρατηρούν οι Frankel et al. (2002) είναι περιορισµένη σε ένα
µικρό

υποσύνολο

µικρότερων,

ελεγχόµενων

από

τη

διοίκηση

εταιρειών,

συγκεκριµένα σε ένα ποσοστό 8,5% των εταιρειών του δείγµατός τους (Kinney, et al.,
2004) (Iyengar & Zampelli, 2008).
Η επίδραση των µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ποιότητα του ελέγχου έχει
υπάρξει ζήτηµα µεγάλης διαµάχης. Ενώ, ορισµένοι ερευνητές συµφωνούν ότι η
ανεξαρτησία του ελεγκτή επηρεάζεται, όταν ο εξωτερικός ελεγκτής παρέχει και µη
ελεγκτικές υπηρεσίες (Frankel et al. 2002), άλλοι (Ashbaugh et al, 2003, Chung &
Kallapur, 2003) βρίσκουν ότι η ποιότητα του ελέγχου, όταν προσεγγίζεται από
διακριτικές αυξήσεις, δεν βάλλεται από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών από
τον εξωτερικό ελεγκτή.
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Συναφείς έρευνες έχουν εξετάσει την ύπαρξη αποδόσεων που σχετίζονται µε
την κοινή παροχή ελεγκτικών και µη υπηρεσιών, π.χ. αν υπάρχει διάχυση γνώσεων
από µη ελεγκτικές υπηρεσίες σε ελεγκτικές υπηρεσίες. Η έρευνα των Lee et al. (2009)
υποστηρίζει ότι για να είναι αποτελεσµατικός ο έλεγχος, ένας ελεγκτής πρέπει να
κατανοεί όλες τις πτυχές της στρατηγικής της ελεγχόµενης εταιρείας – πελάτη και τις
λειτουργίες της και ότι οι συµβουλευτικές υπηρεσίες βοηθούν την ελεγκτική εταιρεία
να αποκτήσει βαθύτερη γνώση των λειτουργιών του πελάτη της (Gifford & Howe,
2004). Ο Simunic (1984) για παράδειγµα, υποστηρίζει ότι η παροχή µη ελεγκτικών
υπηρεσιών αυξάνει την εξειδίκευση του ελεγκτή, την επάρκειά του και την
επαγγελµατική του κρίση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός ελέγχου. Αντίθετα, οι
O’Keefe et al. (1994) και Davis et al. (1993) δεν εντοπίζουν µείωση στην ποσότητα
της ελεγκτικής εργασίας (προσδιοριζόµενη από τις ώρες που διαρκεί ο έλεγχος)
εξαιτίας

της

παροχής

µη

ελεγκτικών

υπηρεσιών,

υποστηρίζοντας

ότι

η

αποτελεσµατικότητα του ελέγχου δεν αυξάνεται µε τη διάχυση γνώσης από τις µη
ελεγκτικές και τις φοροτεχνικές υπηρεσίες στις ελεγκτικές υπηρεσίες. Μία
ενδιαφέρουσα µελέτη από τον Kinney et al. (2004), ωστόσο, παρέχει πιο πρόσφατες
ενδείξεις για τη διάχυση γνώσης που αναλογεί στην παροχή φοροτεχνικών
υπηρεσιών. Οι συγγραφείς εντοπίζουν µία αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην παροχή
φοροτεχνικών υπηρεσιών και στις αναµορφώσεις των καταστάσεων, υποστηρίζοντας
ότι οι φοροτεχνικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις ελεγκτικές εταιρείες στους
πελάτες τους βελτιώνουν την ποιότητα ενός ελέγχου.
Η έρευνα των Knechel & Payne (2001) είναι η µόνη που εξετάζει τη σχέση
ανάµεσα στις µη ελεγκτικές υπηρεσίες και στην περίοδο που µεσολαβεί από το τέλος
της χρήσης ως τη χορήγηση της έκθεσης ελέγχου. Μεταξύ άλλων, βρίσκουν ότι η
περίοδος ως τη χορήγηση της έκθεσης ελέγχου µειώνεται από την πιθανή σχέση
συνεργασίας ανάµεσα στη διαχείριση συµβουλευτικών υπηρεσιών και στις ελεγκτικές
υπηρεσίες, ενώ υπάρχει θετική συσχέτιση ανάµεσα στη διάρκεια της περιόδου ως τη
χορήγηση της έκθεσης ελέγχου και στις φοροτεχνικές υπηρεσίες. Τα αποτελέσµατά
τους υποστηρίζουν ότι η διαχείριση συµβουλευτικών υπηρεσιών έχει θετική επίδραση
(συνεργασία), ενώ οι φοροτεχνικές υπηρεσίες πιθανόν να αυξήσουν την
πολυπλοκότητα.
Υψηλότερες αµοιβές ελεγκτικών υπηρεσιών είναι πιθανές, όταν ο ελεγκτής
είναι αναγνωρισµένος για την υψηλή ποιότητα στον έλεγχό του. Ένα κοινό µέτρο της
ποιότητας του ελέγχου είναι όταν ο ελεγκτής είναι µία εκ των µεγάλων ελεγκτικών
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εταιρειών, οι οποίες είναι ευρέως γνωστές ως “Big 4”. Γενικά, παρατηρείται ότι οι
µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες σχετίζονται µε υψηλότερες ελεγκτικές αµοιβές (Hay,
2013).
Οι Lim et al. (2013) ερευνούν αν η σχέση ανάµεσα στις αµοιβές µη ελεγκτικών
υπηρεσιών και στην ποιότητα εξαρτάται από την έκταση της ιδιοκτησίας. Παρέχουν
αποδείξεις ότι η µείωση της ποιότητας του ελέγχου εξαρτάται από τη θεσµική
παρακολούθηση, δηλαδή η ποιότητα του ελέγχου είναι λιγότερο πιθανό να ελαττωθεί
µε την παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών, όταν η έκταση της εξωτερικής
παρακολούθησης από θεσµικούς επενδυτές είναι υψηλή.

2.7

Αποτελεσµατικότητα Ελέγχου και Αποφάσεις Επενδυτών

Ένας βασικός στόχος της λογιστικής νοµοθεσίας είναι να ενισχύσει την εµπιστοσύνη
των επενδυτών παρέχοντας αξιόπιστη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Αναφορικά
µε τον στόχο αυτό, οι πρόσφατες ρυθµιστικές ενέργειες αύξησαν συγχρόνως τη
νοµική ευθύνη της διοίκησης για εσωτερικούς ελέγχους επί των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων και έκαναν υποχρεωτικό τον έλεγχο του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου. Γενικά, επικρατούν διάφορες γνώµες σχετικά µε τη βελτίωση της
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µέσω του ελέγχου του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου και εποµένως, της αύξησης της εµπιστοσύνης των επενδυτών, ιδιαίτερα µε
την ύπαρξη ευθύνης για τη διοίκηση.
Οι Wu & Tuttle (2014) εξετάζουν στην έρευνά τους τις επιδράσεις της ευθύνης
της διοίκησης και του ελέγχου του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στις τιµές της
αγοράς και στα κόστη του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, τις γνωστοποιήσεις του
εσωτερικού ελέγχου επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που επιβαρύνουν τη
διοίκηση και στην εµπιστοσύνη των επενδυτών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι
αντιδράσεις των επενδυτών δεν καθρεφτίζουν τις ενέργειες της διοίκησης, καθώς οι
επενδυτές λειτουργούν διαφορετικά κατά τη λήψη αποφάσεων.
Σύµφωνα µε τους Deng et al. (2012), oι υποχρεωτικοί εξωτερικοί έλεγχοι των
εταιρικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχουν σκοπό τον περιορισµό της
ασύµµετρης πληροφόρησης, όµως πιθανές ελεγκτικές απάτες ή αποτυχίες µειώνουν
το

αποτέλεσµα. Ο ρόλος του ελεγκτή είναι να παρέχει επιβεβαίωση των

αναφερόµενων στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Όταν ο ελεγκτής πετυχαίνει το
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στόχο αυτό, η εµπιστοσύνη των επενδυτών στα στοιχεία των καταστάσεων είναι
εξασφαλισµένη, εποµένως, περιορίζεται η ασύµµετρη πληροφόρηση. Μία αύξηση
των ελεγκτικών αποτυχιών πιθανόν να ελαττώσει τα κίνητρα για επικερδείς
επενδύσεις.
Οι Holt & DeZoort (2009) εξετάζουν αν µία περιγραφική έκθεση ελέγχου του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (Internal Audit Report – IAR) επηρεάζει τις
αντιλήψεις του επενδυτή στην επίβλεψη της αποτελεσµατικότητας και την
εµπιστοσύνη του στην αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Τα
ευρήµατα δείχνουν ότι προσθέτοντας µία έκθεση ελέγχου του συστήµατος ελέγχου
στις υπάρχουσες εκθέσεις (Audit Committee Report, External Audit Report,
Management

Discussion

and

Analysis)

αυξάνει

για

τους

επενδυτές

την

αποτελεσµατικότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και εποµένως και την
εµπιστοσύνη τους στην αξιοπιστία τους. Επιπλέον, εντοπίζουν ότι η IAR επηρεάζει
την εµπιστοσύνη στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε µεγαλύτερο βαθµό για τις
εταιρείες που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο απάτης από ότι αυτές µε µικρότερο
κίνδυνο.

2.8

Εξωτερικός Έλεγχος του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου

Η νοµοθετική πράξη SOX-404 Top-Down Risk Assessment (TDRA), που τέθηκε σε
ισχύ το Νοέµβριο του 2004, αποτελεί έναν τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου και
δηµιουργήθηκε, ώστε να συµµορφώνεται µε το κεφάλαιο 404 του Sarbanes-Oxley
Act toy 2002. Αυτή η µέθοδος αξιολόγησης χρησιµοποιείται για να ορίσει το πεδίο
εφαρµογής και τις απαιτούµενες αποδείξεις, ώστε να υποστηριχθεί η εξέταση του
εσωτερικού ελέγχου από τη διοίκηση. Επίσης, απαιτεί από τον εξωτερικό ελεγκτή να
συντάσσει ετήσια γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου επί
χρηµατοοικονοµικών ζητηµάτων (Internal Control over Financial Reporting – ICFR).
Υπό την ισχύ του SOX-404, οποιαδήποτε ουσιώδη αδυναµία εντοπιστεί από τη
διοίκηση

ή

τους

εξωτερικούς

ελεγκτές

απαιτείται

να

δηµοσιευθεί

στις

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος (ICFR) θα πρέπει να
κριθεί ως µη αποτελεσµατικός. Η αναφορά των ουσιωδών αδυναµιών έχει σκοπό να
παρέχει εξειδικευµένη προειδοποίηση στους συµµετέχοντες της αγοράς, ότι η
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πιθανότητα ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών, οι οποίες δεν έχουν εντοπιστεί, είναι
µεγαλύτερη παρά αποµακρυσµένη.7
Οι Doyle et al. (2007) και οι Ashbaugh-Skaife et al. (2007) εξετάζουν τα
εταιρικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις ελλείψεις του εσωτερικού ελέγχου, οι
οποίες δηµοσιεύονται, και βρίσκουν ότι η οργανωτική πολυπλοκότητα, οι πολύ
µεγάλες οργανωτικές αλλαγές και οι σχετικές επενδύσεις σε ελέγχους είναι
σηµαντικοί παράγοντες. Οι Doyle et al.(2007) επικεντρώνονται µόνο στην ύπαρξη
υποκείµενων ελεγκτικών κινδύνων και δέχονται τις γνώµες των εσωτερικών ελέγχων,
υποθέτοντας ότι οι εταιρείες χωρίς δηµοσιευµένες ουσιαστικές αδυναµίες έχουν
αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο. Ωστόσο, πιο πρόσφατες αποδείξεις, υποδεικνύουν
ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι πιθανό να είναι περιγραφική της πραγµατικότητας. Για
παράδειγµα, µία πρόσφατη επιθεώρηση του PCAOB – Public Company Accounting
Oversight Board για την εξέταση του εσωτερικού ελέγχου από εξωτερικούς ελεγκτές
που διεξήχθη από τις οχτώ µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες σηµείωσε αρκετές
περιπτώσεις εξωτερικών ελεγκτών, οι οποίοι πρώτον αγνόησαν τα επίπεδα κινδύνου
κατά τη συλλογή εσωτερικών ελέγχων για εξέταση, αποτυγχάνοντας έτσι να
εξετάσουν δεδοµένα παραγόµενα από το σύστηµα από τα οποία οι έλεγχοι ήταν
εξαρτηµένοι και δεύτερον δεν συνέλλεξαν επαρκή τεκµήρια για να συµπεράνουν αν
οι εσωτερικοί έλεγχοι λειτουργούσαν αποτελεσµατικά (Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB), 2009). Γενικότερα, ο αριθµός των εταιρειών που
αναθεωρεί τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για διόρθωση ουσιαστικών λαθών
κατά τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει τον αριθµό των εταιρειών, οι οποίες
αναφέρουν ουσιώδεις αδυναµίες στον εσωτερικό έλεγχο (Plumlee & Yohn, 2010).
Οι Ashbaugh-Skaife et al. (2007) περιλαµβάνουν διάφορα κίνητρα για αναφορά
των υπαρχόντων ανακριβειών του εσωτερικού ελέγχου στο µοντέλο τους, αλλά
µελετούν την προ SOX-404 περίοδο, όταν οι εταιρείες εφήρµοζαν τον SOX-302.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι απαιτήσεις των αναφορών ήταν πιο διφορούµενες
πριν τον SOX-404 και, το σηµαντικότερο, οι αναφορές δεν ήταν υποκείµενες σε
επίσηµο έλεγχο. Ως εκ τούτου δεν είναι ξεκάθαρο τι περιθώριο υπάρχει στην
αναφορά των αδυναµιών στην περίοδο του SOX-404. Επιπρόσθετα, το αποτέλεσµα
από την ενθάρρυνση των αναφορών στους Ashbaugh-Skaife et al. (2007) είναι
7

Οι ουσιαστικές αδυναµίες ανήκουν στην πιο σοβαρή κατηγορία ελαττωµάτων, βασιζόµενοι στην
πιθανότητα και στην ουσιαστικότητα συσχετισµένων ανακριβειών.
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δύσκολο να ερµηνευθεί, καθώς ο σχεδιασµός της έρευνας τους δεν διαχωρίζει τις
εταιρείες µε και χωρίς υποκείµενο έλεγχο για αδυναµίες (Leone, 2007).
Άλλες

πρόσφατες

έρευνες

παρέχουν αποδείξεις

των συνεπειών των

υποκείµενων κινδύνων του εσωτερικού ελέγχου. Αρκετές µελέτες καταγράφουν ότι οι
εταιρείες µε αναφερθείσες αδυναµίες είναι πιο πιθανό να έχουν µετέπειτα
επαναδιατυπώσεις, το οποίο είναι συνεπές µε την αύξηση της πιθανότητας
ανακριβειών από τις αδυναµίες του ελέγχου (Li & Wang (2006), Hoitash et al.
(2008), Audit Analytics (2009), Nagy (2010), Feng & Li (2011)). Οι Feng et al.
(2009) δείχνουν µία αρνητική σχέση ανάµεσα στην ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου
και στα λάθη των προβλέψεων της διοίκησης για τα κέρδη, προτείνοντας ότι οι
«φτωχοί» έλεγχοι επίσης επηρεάζουν δυσµενώς την ποιότητα των πληροφοριών στο
εσωτερικό της εταιρείας. Άλλες µελέτες εξετάζουν συνέπειες των προβληµάτων του
εσωτερικού ελέγχου βασισµένες στην κεφαλαιαγορά. Οι Beneish et al. (2008) και οι
Hammesley et al. (2008) αναφέρουν αποδείξεις αρνητικών αποδόσεων του
χρηµατιστηρίου που περιβάλλουν την ανακοίνωση των αδυναµιών του εσωτερικού
ελέγχου. Οι Ashbaugh-Skaife et al. (2009) και οι Costello & Wittenberg-Moerman
(2011) δίνουν αποδείξεις ότι οι εταιρείες που αναφέρουν προβλήµατα εσωτερικού
ελέγχου αντιµετωπίζουν υψηλότερα κόστη ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Συνολικά οι
παραπάνω έρευνες δέχονται ότι η αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου
σχετίζεται µε την ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και έχει
επιπτώσεις στην κεφαλαιαγορά.
Οι Rice & Weber (2012) εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα των αναφορών
εσωτερικού ελέγχου υπό τον SOX 404, ώστε να αναγνωρίσουν υπαρκτές ουσιώδεις
αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου όπως και τους καθοριστικούς παράγοντες της
σχετικής αποτελεσµατικότητας αυτών των αναφορών ανάµεσα στις επιχειρήσεις.
Παρά την υποχρεωτική φύση της αναφοράς των ουσιωδών αδυναµιών υπό τον SOX
404, οι εµπειρικές τους αποδείξεις δείχνουν ότι τα κίνητρα των διευθυντών και των
εξωτερικών ελεγκτών να εντοπίσουν και να γνωστοποιήσουν τα προβλήµατα του
εσωτερικού ελέγχου παίζουν σηµαντικό ρόλο στο αν τελικά γίνεται αναφορά ή όχι
των υπαρκτών αδυναµιών. Συγκεκριµένα, εντοπίζουν ότι οι εταιρείες που χρειάζονται
εξωτερικά κεφάλαια, µεγάλες εταιρείες και εταιρείες που πληρώνουν υψηλότερες
αµοιβές µη ελεγκτικών υπηρεσιών στους εξωτερικούς ελεγκτές τους είναι λιγότερο
πιθανό να αναφέρουν τις υπαρκτές αδυναµίες του εσωτερικού ελέγχου. Συνεπής µε
αυτούς τους παράγοντες είναι και η επιρροή των κινήτρων των διευθυντών και των
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εξωτερικών ελεγκτών για µη γνωστοποίηση των προβληµάτων του εσωτερικού
ελέγχου. Επιπλέον, βρίσκουν ότι οι πελάτες των µεγάλων ελεγκτικών εταιρειών είναι
λιγότερο

πιθανό

να

αναφέρουν

αδυναµίες,

ενώ

η

κακή

υγεία

των

χρηµατοοικονοµικών, οι προηγούµενες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και τα
προβλήµατα ελέγχου, η µεγαλύτερη προσπάθεια του εξωτερικού ελεγκτή και οι
πρόσφατες αλλαγές του εξωτερικού ελεγκτή και της διοίκησης είναι όλα θετικά
σχετισµένα µε την αναφορά αδυναµιών του ελέγχου υπό τον SOX 404. (Rice &
Weber, 2012)

2.9

Συµπεράσµατα

Στον παρόν κεφάλαιο έγινε η ανασκόπηση της σχετικής µε την παρούσα εργασία
βιβλιογραφίας. Σηµαντικό στοιχείο είναι η επαγγελµατική ανεξαρτησία του ορκωτού
ελεγκτή-λογιστή, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση της αντικειµενικότητάς του.
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, οι οποίοι µπορεί να υπονοµεύσουν την
ανεξαρτησία και την αµεροληψία του ελεγκτή, όπως η ταυτόχρονη παροχή
ελεγκτικών και µη ελεγκτικών υπηρεσιών από τον ίδιο ελεγκτή.
Έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες, οι οποίες προσπαθούν να εντοπίσουν τη
σχέση ανάµεσα στην ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή και την αµοιβή από
παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών λόγω του επιπρόσθετου οικονοµικού δεσµού
µεταξύ ελεγχόµενης εταιρείας και ελεγκτή από την παροχή µη ελεγκτικών
υπηρεσιών. Αρκετά ερωτήµατα εγείρει και η σχέση ανάµεσα στις αµοιβές ελεγκτικών
και µη υπηρεσιών των οποίων τα µεγέθη διαφέρουν έντονα.
Σηµαντικό στοιχείο είναι η αποτελεσµατικότητα και η ποιότητα του ελέγχου, η
οποία θα αποκαλύψει τις όποιες αδυναµίες και παρατυπίες της ελεγχόµενης εταιρείας.
Ο έλεγχος πρέπει να είναι αποτελεσµατικός, καθώς σε αυτόν βασίζονται οι επενδυτές
για τη λήψη αποφάσεων. Τέλος, εξετάζεται η επισκόπηση του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή. Η νοµοθεσία απαιτεί από τον
εξωτερικό ελεγκτή να συντάσσει ετήσια γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο, αναφέρονται συνοπτικά τα κυριότερα αρµόδια όργανα, τα
οποία είναι υπεύθυνα για τον καθορισµό και την ορθή λειτουργία του ελέγχου.
Επίσης, αναφέρεται ο ρόλος των ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου και γίνεται µία
αναλυτική εξέταση των σχετικών µε την παρούσα εργασία ∆ιεθνών Προτύπων
Ελέγχου. Τέλος, αναφέρεται ο νόµος Sarbanes-Oxley Act και τα στοιχεία του, τα
σχετικά µε το θέµα της εργασίας.

3.2

Αρµόδια Όργανα

Ιστορικά, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του λογιστικού επαγγέλµατος στο
δυτικό κόσµο είναι, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµ,ό η αυτορρύθµισή του, δηλαδή
το δικαίωµα να θέτει πρότυπα εργασίας και συµπεριφοράς και να εποπτεύει τα µέλη
του για την τήρησή τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ύστερα από σειρά
λογιστικών-ελεγκτικών σκανδάλων (Enron, Worldcom, Parmalat κλπ), φαίνεται ότι
τα όρια της αυτορρύθµισης αρχίζουν να περιορίζονται. Αυτό καταδεικνύεται από
τρεις συνδεόµενες µεταξύ τους σηµαντικές εξελίξεις µε ευρύτερες επιπτώσεις.
Η πρώτη εξέλιξη είναι η ενίσχυση των εποπτικών αρχών στις ΗΠΑ µε το νόµο
Sarbanes-Oxley Act και η ίδρυση το έτος 2002 του Public Companies Accounting
Oversight Board (PCAOB), όργανο το οποίο εποπτεύεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission). Η δηµιουργία του
PCAOB

θεωρείται ως η σηµαντικότερη αλλαγή στη λειτουργία του ελεγκτικού

επαγγέλµατος των ΗΠΑ από τη θέσπιση των νόµων περί χρηµατιστηρίου του 1933
και του 1934, µετά τη µεγάλη οικονοµική και χρηµατιστηριακή κρίση του 1929.
Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι οι αλλαγές αυτές στις ΗΠΑ έγιναν χωρίς ουσιαστική
αντίδραση εκ µέρους του ελεγκτικού επαγγέλµατος, το οποίο µέχρι τότε είχε επιτύχει
µε συντονισµένη αντίσταση να κυρώσει στην πράξη ανάλογες προσπάθειες.
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Ο νόµος Sarbanes-Oxley Act πυροδότησε ή επίσπευσε εξελίξεις στην Ευρώπη
και σε άλλες χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώθηκε η δεύτερη σηµαντική
εξέλιξη µε την έκδοση της νέας Όγδοης Ελεγκτικής Οδηγίας 43/ΕΕ/17-05-2006.
Η τρίτη εξέλιξη έχει να κάνει µε τη δηµιουργία το έτος 2005 του ∆ιεθνούς
Συµβουλίου Εποπτείας ∆ηµοσίου Συµφέροντος (Public Interest Oversight Board –
PIOB) για την παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας της IFAC (Καραµάνης,
2008).
Όσον αφορά τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards), αυτά αποτελούν ένα
«ελεγκτικό πλαίσιο», το οποίο καθορίζει τις αρχές και διαδικασίες εκτέλεσης του
ελεγκτικού έργου. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου εκδίδονται, υπό την εποπτεία της
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών «IFAC», από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Προτύπων
Ελέγχου και ∆ιασφάλισης «IAASB».
Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών ιδρύθηκε από 63 επαγγελµατικές ενώσεις
ελεγκτών. Βασικός σκοπός της IFAC είναι η ενδυνάµωση του επαγγέλµατος του
ορκωτού ελεγκτή σε παγκόσµιο επίπεδο κυρίως µε την ανάπτυξη προτύπων υψηλής
ποιότητας, µέσω της συνεργασίας και επικοινωνίας των επαγγελµατικών ενώσεων και
µε τη συνεργασία µε άλλους διεθνείς οργανισµούς (Λουµιώτης & Τζίφας, 2012).
Προκειµένου να πετύχει τους ανωτέρω στόχους, η IFAC ίδρυσε τα κατωτέρω
συµβούλια και επιτροπές:
•

∆ιεθνές Συµβούλιο Προτύπων Ελέγχου και ∆ιασφάλισης (IAASB)

•

∆ιεθνές Συµβούλιο Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης και ∆εοντολογίας (IAESB)

•

Επιτροπή Επαγγελµατιών Λογιστών

•

∆ιεθνές Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα (IPSASB)
Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Προτύπων Ελέγχου και ∆ιασφάλισης εκδίδει:

•

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Auditing «ISA»)

•

∆ιεθνή Πρότυπα για Αναθέσεις Επισκόπησης (ISREs)

•

∆ιεθνή Πρότυπα για Αναθέσεις ∆ιασφάλισης (ISAEs)

•

∆ιεθνή Πρότυπα για Συναφείς Υπηρεσίες (ISRSs)

•

Οδηγίες ∆ιεθνούς Ελεγκτικής Πρακτικής
Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (IFAC – International Federation of

Accountants) ιδρύθηκε το 1977 στο Μόναχο της Γερµανίας στο 11η παγκόσµιο
Συνέδριο των Λογιστών. Ιδρύθηκε µε σκοπό την ενδυνάµωση του λογιστικού
επαγγέλµατος παγκοσµίως κατά το δηµόσιο συµφέρον. Αρµοδιότητες της IFAC είναι
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η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διεθνών προτύπων στον έλεγχο και τη διασφάλιση
του, στη λογιστική του δηµοσίου τοµέα, στην επαγγελµατική δεοντολογία και στην
εκπαίδευση των επαγγελµατιών λογιστών και στην υποστήριξη και υιοθέτηση των
ανωτέρω. ∆ιευκολύνει τη σύµπραξη και τη συνεργασία ανάµεσα στα σώµατα-µέλη
της και µε άλλους οργανισµούς, και υπηρετεί ως διεθνής αντιπρόσωπος του
λογιστικού επαγγέλµατος (IFAC, International Federation of Accountants, 2014).
Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Προτύπων Ελέγχου και ∆ιασφάλισης (IAASB –
International Auditing and Assurance Standards Board) είναι ένα ανεξάρτητο σώµα
για τη θέσπιση προτύπων, το οποίο υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, διαµορφώνοντας
υψηλής ποιότητας διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο, τη διασφάλιση και άλλα σχετικά
πρότυπα, διευκολύνοντας τη σύγκλιση των διεθνών και εθνικών προτύπων ελέγχου
και διασφάλισης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το IAASB ενισχύει την ποιότητα και τη
συνέπεια της πρακτικής ανά τον κόσµο και ενδυναµώνει την εµπιστοσύνη του κοινού
στο επάγγελµα του ελέγχου και της διασφάλισης παγκοσµίως (IFAC, International
Federation of Accountants, 2014).
Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Επαγγελµατικής Επιµόρφωσης και ∆εοντολογίας
(IAESB – International Accounting Education Standards Board) είναι ένα ανεξάρτητο
σώµα θέσπισης προτύπων, το οποίο υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον καθιερώνοντας
πρότυπα στον τοµέα της επαγγελµατικής λογιστικής εκπαίδευσης, που υπαγορεύει
τεχνική επάρκεια και επαγγελµατικές ικανότητες, αξίες, ήθη και συµπεριφορές
(IFAC, International Federation of Accountants, 2014).
Το Αµερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA – American Institute
of Certified Accountants) είναι ο εθνικός οργανισµός ορκωτών λογιστών των ΗΠΑ
του οποίου ο σκοπός είναι η προώθηση και διατήρηση υψηλών επαγγελµατικών
προτύπων. Κατά τα 100 και πλέον χρόνια της ύπαρξής του το AICPA έχει συµβάλλει
σηµαντικά στη διαµόρφωση γενικά παραδεκτών αρχών λογιστικής, καθώς και στην
ανάπτυξη ελεγκτικών προτύπων. Εκτός, από τον ορισµό των ελεγκτικών προτύπων,
έχει επιπλέον την ευθύνη καθιέρωσης προτύπων για υπηρεσίες πιστοποίησης,
υπηρεσίες λογιστικής και αναφορών, συµβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα, διεξάγει συνεχιζόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα και διαχειρίζεται τις
εξετάσεις πιστοποίησης Ορκωτών Λογιστών (Rittenberg & Schwieger, 1994).
Σηµαντικό

επίτευγµα

του

AICPA

αποτελεί

ο

Κώδικας

Επαγγελµατικής

∆εοντολογίας. Κρατικές υπηρεσίες και εποπτικές αρχές ζητούν τη συνεργασία και τη

25

γνώµη του AICPA για τη βελτίωση των νόµων και των κανονισµών που σχετίζονται
µε λογιστικά και ελεγκτικά θέµατα. (Καζαντζής, 2006)
Η Επιτροπή Αξιών και Χρηµατιστηρίων των ΗΠΑ (SEC – Securities and
Exchange

Commission),

αντίστοιχη

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς,

είναι

ανεξάρτητη, οιονεί δικαστική, αρχή µε σκοπό της την εφαρµογή του Νόµου περί
Αξιών του 1934 και άλλων νόµων αναφερόµενων στα αξιόγραφα και σε άλλα
χρηµατοοικονοµικά θέµατα. Κύρια υπευθυνότητα της επιτροπής αυτής είναι η
προστασία των συµφερόντων των επενδυτών και του κοινού, απαιτώντας από τις
εταιρείες, που προσφέρουν αξιόγραφα σε δηµόσια πώληση, πλήρη αποκάλυψη των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Μια άλλη υπευθυνότητά της είναι η αποτροπή της
κακής παρουσίασης, της εξαπάτησης ή άλλων δόλιων πράξεων της αγοράς και
πώλησης αξιόγραφων (Καζαντζής, 2006). Ακόµη συµµετέχει ενεργά στην
αναθεώρηση των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, ενώ έχει το δικαίωµα
παρέµβασης στην περίπτωση που θεωρήσει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
µιας εταιρείας παραπλανητικές (Rittenberg & Schwieger, 1994).
Το διεθνές Συµβούλιο Εποπτείας ∆ηµοσίου Συµφέροντος (PIOB – Public
Interest Oversight Board) ιδρύθηκε το 2005. Έχει έδρα τη Μαδρίτη, είναι δεκαµελές
και τα µέλη του ορίστηκαν από διεθνείς ρυθµιστικές αρχές8. Το βασικό αντικείµενο
ενδιαφέροντος του Συµβουλίου αυτού είναι ο έλεγχος και οι άλλες υπηρεσίες
διασφάλισης, Συγκεκριµένα, το PIOB έχει την εξουσία να εποπτεύει τον τρόπο
λειτουργίας της IFAC σε ό,τι αφορά στη διαδικασία έκδοσης ελεγκτικών προτύπων
και κανόνων, κανόνων δεοντολογίας και ανεξαρτησίας, κανόνων εκπαίδευσης και
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών (quality control).
Το ίδιο συµβούλιο προβλέπεται να επιβλέπει το πρόγραµµα συµµόρφωσης των
ινστιτούτων-µελών της IFAC µε τους κανόνες της IFAC (Compliance Advisory
Panel9) (Καραµάνης, 2008).
Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA – Institute of Internal Auditors) είναι
ένας οργανισµός αφοσιωµένος στην επαύξηση του επαγγελµατισµού και της θέσης
8

∆ιεθνής Επιτροπή Χρηµατιστηρίων (IOSCO), Επιτροπή Βασιλείας για την Εποπτεία του Τραπεζικού
Συστήµατος, ∆ιεθνής Επιτροπή για την Εποπτεία της Ασφαλιστικής Αγοράς, Παγκόσµια Τράπεζα και
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Commission).
9
Η Compliance Advisory Panel (Συµβουλευτική Επιτροπή Συµµόρφωσης) επιβλέπει και παρέχει
συµβουλές στο προσωπικό συµµόρφωσης της IFAC, σχετικά µε την εφαρµογή και τη λειτουργία του
Προγράµµατος Συµµόρφωσης τους Σώµατος των Μελών της IFAC, συστάσεις στο συµβούλιο της
IFAC σχετικά µε τις αιτήσεις απόκτησης της ιδιότητας µέλους και συνεργασία µε τους τοπικούς
οργανισµούς και τις οργανώσεις λογιστών (IFAC, International Federation of Accountants, 2014).
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του εσωτερικού ελέγχου. Με χιλιάδες µέλη σε πάνω από 100 χώρες το IIA φέρει
ευθύνες για την έκδοση προτύπων και ερµηνειών αυτών. Επιπλέον, το ινστιτούτο
διαχειρίζεται το πρόγραµµα πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών, το οποίο αποτελεί
µέτρο αναφοράς ικανοτήτων στο επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου (Rittenberg &
Schwieger, 1994).

3.3

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου και συναφών υπηρεσιών, που εκδίδονται σε πολλές
χώρες, διαφέρουν κατά τη µορφή και το περιεχόµενο. Η IAPC λαµβάνει γνώση
παρόµοιων εγγράφων και διαφορών και υπό το πρίσµα κάθε παρόµοιας γνώσης
εκδίδει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ), τα οποία προορίζονται για διεθνή
αποδοχή. Τα ∆ΠΕ περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, µαζί µε
άλλες σχετικές οδηγίες µε µορφή επεξηγηµατικού και άλλου υλικού. Οι βασικές
αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, πρέπει να ερµηνεύονται στο πλαίσιο του
επεξηγηµατικού και λοιπού υλικού που παρέχει καθοδήγηση για την εφαρµογή τους.
Σε εξαιρετικές συνθήκες, ο ελεγκτής µπορεί να κρίνει αναγκαίο να παρεκκλίνει
από ένα ∆ΠΕ για να επιτύχει περισσότερο αποτελεσµατικά το σκοπό του ελέγχου.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο ελεγκτής πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει αυτή την
παρέκκλισή του. Τα ∆ΠΕ είναι ανάγκη να εφαρµόζονται µόνο σε ουσιαστικής
σηµασίας θέµατα. Τυχόν περιορισµός στην εφαρµογή κάποιου συγκεκριµένου ∆ΠΕ
αποσαφηνίζεται στις εισαγωγικές παραγράφους του ∆ΠΕ.
Τα ∆ΠΕ δεν παρακάµπτουν τους τοπικούς κανονισµούς που διέπουν τον έλεγχο
των οικονοµικών ή άλλων πληροφοριών στοιχείων σε µια συγκεκριµένη χώρα. Στο
µέτρο που τα ∆ΠΕ συµφωνούν µε τους τοπικούς κανονισµούς σε κάποιο
συγκεκριµένο θέµα, ο έλεγχος των οικονοµικών ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων
στη χώρα αυτή σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς, θα συµµορφώνεται
αυτοµάτως προς τα ∆ΠΕ, τα συναφή µε αυτό το αντικείµενο. Στην περίπτωση κατά
την οποία οι τοπικοί κανονισµοί διαφέρουν ή διίστανται προς τα ∆ΕΠ σε κάποιο
συγκεκριµένο αντικείµενο, τα Σώµατα-Μέλη πρέπει να συµµορφώνονται προς τις
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υποχρεώσεις τους, όπως καθορίζονται από το Καταστατικό της IFAC στο µέτρο που
αυτά αφορούν τα ∆ΠΕ10 (Καζαντζής, 2006).
Αντίθετα, µε τα ∆ΛΠ (ή ∆ΠΧΠ), τα οποία αποτελούν ένα ουσιαστικό σύστηµα
κατευθύνσεων για την επεξεργασία, τον λεπτοµερή υπολογισµό και τη σύνθεση των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (πληροφοριών) που θα ενταχθούν σε επεξεργασµένη
µορφή στις Οικονοµικές Καταστάσεις, τα ∆ΠΕ αποτελούν ένα διαδικαστικό σύστηµα
κανόνων συµπεριφοράς (δεοντολογίας) και πρακτικών οδηγιών για το πώς θα πρέπει
να διενεργούνται οι έλεγχοι των Οικονοµικών Καταστάσεων11. Τα ∆ΠΕ παρέχουν
γενικές αρχές συµπεριφοράς, κανόνες δεοντολογίας και πρακτικές οδηγίες που
ορίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών µε σκοπό την εξασφάλιση
της αποτελεσµατικής και χρηστής τήρησης από αυτούς των υποχρεώσεών τους κατά
την προσφορά ελεγκτικών και άλλων συνδεδεµένων υπηρεσιών (Αυγουλέας, 2006).
Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα αναφερθούν µόνο συγκεκριµένα
∆ΠΕ. Αυτά είναι τα ακόλουθα:
•

∆Π∆Π 1: «∆ικλείδες ποιότητας για λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν
ελέγχους και επισκοπήσεις οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και άλλες
αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών»

•

∆ΠΕ 200: «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου»

•

∆ΠΕ 220: «∆ικλείδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων»

•

∆ΠΕ 240: «Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε απάτη σε έναν έλεγχο οικονοµικών
καταστάσεων»

10

Το Καταστατικό της IFAC ορίζει ότι «τα Σώµατα –Μέλη υποβοηθούν το έργο της IFAC µε την
ενηµέρωση των µελών τους πάνω σε κάθε διακήρυξη που διατυπώνεται από την IFAC και µε τη
χρησιµοποίηση της καλύτερης προσπάθειάς τους που θα καταβάλλουν ώστε:

i να υλοποιούνται οι διακηρύξεις αυτές, οσάκις χρειάζεται και στη µέγιστη δυνατή έκταση κάτω από
τις ισχύουσες κατά τόπους συνθήκες και

ii συγκεκριµένα να ενσωµατώνονται στα εθνικά ελεγκτικά τους πρότυπα οι αρχές πάνω στις οποίες
στηρίζονται τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα όπως διαµορφώνονται από την IFAC.
Η παρ.34 του Παραρτήµατος στο ∆ΕΠ 200 ορίζει ως Οικονοµικές Καταστάσεις (financial
statements) κάθε δοµηµένη απεικόνιση χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που προέρχεται από τα
λογιστικά στοιχεία της οικονοµικής ενότητας υπό έλεγχο, η οποία συνήθως περιλαµβάνει
συνοδευτικές σηµειώσεις και έχει ως σκοπό τη δηµοσιοποίηση της οικονοµικής κατάστασης
)περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις) του ελεγχόµενου σε δεδοµένο χρονικό σηµείο ή τις µεταβολές
που επήλθαν σε καθορισµένη χρονική περίοδο χρησιµοποιώντας ένα συγκεκριµένο πλαίσιο για τη
σύνταξη και επεξεργασία τους. Ο όρος µπορεί να αναφέρεται σε ολοκληρωµένο σύνολο
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, είτε σε µεµονωµένη κατάσταση στοιχείων όπως πχ ο ισολογισµός,
η κατάσταση εσόδων και εξόδων και άλλες σχετικές δηλώσεις.
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• ∆ΠΕ 610: «Χρησιµοποίηση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών»

3.4

∆ιεθνές Πρότυπο ∆ιασφάλισης Ποιότητας – 1

Το ∆ιεθνές Πρότυπο ∆ικλείδων Ποιότητας (∆Π∆Π) 1, «∆ικλείδες ποιότητας για
λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονοµικών
καταστάσεων, καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών»
ασχολείται µε τις ευθύνες µιας ελεγκτικής εταιρείας για το σύστηµα δικλείδων
ποιότητας αυτής σχετικά µε ελέγχους και επισκοπήσεις οικονοµικών καταστάσεων
και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών. Αυτό το ∆Π∆Π πρέπει να
µελετάται σε συνδυασµό µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας.12
Ένα σύστηµα δικλίδων ποιότητας αποτελείται από πολιτικές σχεδιασµένες να
επιτυγχάνουν τους στόχους που ορίζονται και από διαδικασίες που είναι αναγκαίες
για την εφαρµογή και παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε αυτές τις πολιτικές.13
Το ∆Π∆Π εφαρµόζεται σε όλες τις ελεγκτικές εταιρείες επαγγελµατικών
λογιστών αναφορικά µε ελέγχους και επισκοπήσεις οικονοµικών καταστάσεων και
άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών. Η φύση και η έκταση των
πολιτικών και διαδικασιών που αναπτύσσονται από µια επιµέρους ελεγκτική
εταιρεία, ώστε να συµµορφώνεται µε το παρόν ∆Π∆Π θα εξαρτηθεί από διάφορους
παράγοντες όπως το µέγεθος και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εταιρείας,
καθώς και αν αποτελεί µέρος ενός δικτύου.14
Ο σκοπός της ελεγκτικής εταιρείας είναι να θεσπίσει και να διατηρεί ένα
σύστηµα δικλίδων ποιότητας το οποίο θα της παρέχει λελογισµένη διασφάλιση ότι η
ελεγκτική εταιρεία και το προσωπικό της συµµορφώνονται µε τα επαγγελµατικά
πρότυπα και τις εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις και ότι οι εκθέσεις
που εκδίδονται από αυτή ή τους εταίρους ανάθεσης είναι ενδεδειγµένες για τις
περιστάσεις (IFAC & IAASB, 2009).15
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται από το ∆Π∆Π – 1, βασική
υποχρέωση κάθε ελεγκτικής εταιρείας είναι να σχεδιάσει και να διατηρεί σύστηµα
ποιοτικού ελέγχου, που να παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι αυτή και το προσωπικό
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∆Π∆Π 1, παράγραφος 1
∆Π∆Π 1, παράγραφος 3
14
∆Π∆Π 1, παράγραφος 4
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∆Π∆Π 1, παράγραφος 11
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της συµµορφώνονται µε τα επαγγελµατικά πρότυπα, τις νοµικές και κανονιστικές
υποχρεώσεις και ότι οι εκδοθείσες εκθέσεις ελέγχου είναι κατάλληλες για τις
περιστάσεις.
Μεταξύ άλλων κάθε ελεγκτική εταιρεία πρέπει να θεσπίσει και να διατηρεί
σύστηµα δικλείδων ποιότητας και να καθιερώσει αρχές και διαδικασίες, σχεδιασµένες
καταλλήλως, ώστε να προωθούν µια κατάλληλη εσωτερική κουλτούρα, στην οποία
τονίζεται ότι η ποιότητα του έργου είναι σηµαντική στη διεκπεραίωση κάθε έργου.
Επιπλέον πρέπει να καθιερώσει αρχές και διαδικασίες, σχεδιασµένες καταλλήλως,
ώστε να παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι αυτή και το προσωπικό της
συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα πρότυπα επαγγελµατικής δεοντολογίας. Σύµφωνα
µε τον κώδικα δεοντολογίας της IFAC ορίζονται ως βασικές αρχές της
επαγγελµατικής δεοντολογίας η ακεραιότητα, η αντικειµενικότητα, η επαγγελµατική
ικανότητα και δέουσα προσοχή, η εχεµύθεια και η επαγγελµατική συµπεριφορά
(Λουµιώτης & Τζίφας, 2012).

3.5

∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 200

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 200 «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και η
διενέργεια ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου» ασχολείται µε τις
γενικές ευθύνες του ανεξάρτητου ελεγκτή όταν διενεργεί έναν έλεγχο οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ. Ειδικότερα, παραθέτει τους γενικούς
αντικειµενικούς σκοπούς του ανεξάρτητου ελεγκτή και εξηγεί τη φύση και το πεδίο
ενός ελέγχου σχεδιασµένου να επιτρέπει στον ανεξάρτητο ελεγκτή να επιτυγχάνει
αυτούς τους αντικειµενικούς σκοπούς. Επίσης, εξηγεί το πεδίο, την ισχύ και τη δοµή
των ∆ΠΕ και περιλαµβάνει απαιτήσεις για τη θέσπιση των γενικών ευθυνών του
ανεξάρτητου

ελεγκτή

που

εφαρµόζονται

σε

όλους

τους

ελέγχους,

συµπεριλαµβανοµένης της δέσµευσης να συµµορφώνεται µε τα ∆ΠΕ.16
Τα ∆ΠΕ έχουν συνταχθεί στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων
από ένα ελεγκτή. Πρέπει να προσαρµόζονται, στο βαθµό που είναι απαραίτητο στις
περιστάσεις, όταν εφαρµόζονται σε ελέγχους άλλων ιστορικών χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών. Τα ∆ΠΕ δεν αφορούν τις ευθύνες του ελεγκτή που µπορεί να
προκύψουν από νοµοθετικές, κανονιστικές ή λοιπές διατάξεις σε σχέση, για
16

∆ΠΕ 200, παράγραφος 1
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παράδειγµα, µε την προσφορά τίτλων στο κοινό. Τέτοιες ευθύνες ενδέχεται να
διαφέρουν από εκείνες που θεσπίζονται στα ∆ΠΕ. Έτσι, ενώ ο ελεγκτής µπορεί να
βρει πτυχές των ∆ΠΕ χρήσιµες σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ευθύνη του ελεγκτή να
εξασφαλίζει

την

τήρηση

όλων

των

σχετικών

νοµικών,

κανονιστικών

ή

επαγγελµατικών υποχρεώσεων.17
Σκοπός ενός ελέγχου είναι να βελτιωθεί ο βαθµός εµπιστοσύνης των
σκοπούµενων χρηστών στις οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε την
έκφραση µιας γνώµης από τον ελεγκτή για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. Στην περίπτωση των περισσότερων πλαισίων
γενικού σκοπού, αυτή η γνώµη σχετίζεται µε το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, ή παρέχουν µια αληθή και εύλογη
εικόνα σύµφωνα µε το πλαίσιο. Ένας έλεγχος που διεξάγεται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ
και τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας καθιστά ικανό τον ελεγκτή να σχηµατίσει
αυτή τη γνώµη.18
Ο ελεγκτής πρέπει να συµµορφώνεται µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας
που

σχετίζονται

µε

τις

αναθέσεις

ελέγχου

οικονοµικών

καταστάσεων

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν στην ανεξαρτησία, να σχεδιάζει και να
πραγµατοποιεί έναν έλεγχο µε επαγγελµατικό σκεπτικισµό, αναγνωρίζοντας ότι
µπορεί να υπάρχουν περιστάσεις που κάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις να είναι
ουσιωδώς εσφαλµένες και να ασκεί επαγγελµατική κρίση κατά το σχεδιασµό και την
εκτέλεση ενός ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων (IFAC & IAASB, 2009).19

3.6

∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 220

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 220 «∆ικλείδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονοµικών
καταστάσεων» ασχολείται µε τις ειδικές ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε τις
διαδικασίες δικλίδων ποιότητας για έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων.
Ασχολείται επίσης, ανάλογα µε την περίπτωση, µε τις ευθύνες του διενεργούντος την

17

∆ΠΕ 200, παράγραφος 2
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επισκόπηση των δικλίδων ποιότητας της ανάθεσης. Αυτό το ∆ΠΕ πρέπει να
µελετάται σε συνδυασµό µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας.20
Τα συστήµατα δικλίδων ποιότητας, οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι ευθύνη
της ελεγκτικής εταιρεία. Σύµφωνα µε το ∆Π∆Π 1, η ελεγκτική εταιρεία έχει µια
δέσµευση να καθιερώνει και να διατηρεί ένα σύστηµα δικλίδων ποιότητας που της
παρέχει τη λελογισµένη διασφάλιση ότι αυτή και το προσωπικό της συµµορφώνονται
µε τα επαγγελµατικά πρότυπα και τις εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές
απαιτήσεις, και ότι οι εκθέσεις που εκδίδει η ίδια ή οι εταίροι ανάθεσης είναι
ενδεδειγµένες υπό τις περιστάσεις.
Το ∆ΠΕ 220 στηρίζεται στη βάση ότι η ελεγκτική εταιρεία υπόκειται στο
∆Π∆Π 1 ή σε εθνικές απαιτήσεις που είναι τουλάχιστον εξίσου απαιτητικές (IFAC &
IAASB, 2009).21
Σε όλη τη διάρκεια της ανάθεσης ελέγχου ο υπεύθυνος ελεγκτής φέρει την
ευθύνη να εφαρµόσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την
πλήρη συµµόρφωση της ελεγκτικής οµάδας µε τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας
και ανεξαρτησίας. Ο κώδικας δεοντολογίας της IFAC καθορίζει τις θεµελιώδεις
αρχές της επαγγελµατικής δεοντολογίας, οι οποίες περιλαµβάνουν ακεραιότητα,
αντικειµενικότητα,

επαγγελµατική

ικανότητα

και

επιµέλεια,

εχεµύθεια

και

επαγγελµατική συµπεριφορά (Λουµιώτης & Τζίφας, 2012).

3.7

∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 «Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε απάτη σε έναν
έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων» ασχολείται µε τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε
απάτη σε έναν έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα, αναπτύσσει το πώς
πρέπει να εφαρµόζονται το ∆ΠΕ 31522 και το ∆ΠΕ 33023 σε σχέση µε τους κινδύνους
ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης.24
Τα σφάλµατα στις οικονοµικές καταστάσεις µπορεί να προκύψουν είτε από
απάτη είτε από λάθος. Το διακριτικό στοιχείο µεταξύ απάτης και λάθους είναι το εάν
20

∆ΠΕ 220, παράγραφος 1
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οντότητας και του περιβάλλοντός της»
23
∆ΠΕ 330, «Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιµώµενους κινδύνους»
24
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η υποκείµενη ενέργεια που καταλήγει στο σφάλµα των οικονοµικών καταστάσεων
είναι εκούσια ή ακούσια.25
Αν και η απάτη είναι µια ευρεία νοµική έννοια, για τους σκοπούς των ∆ΠΕ, ο
ελεγκτής ενδιαφέρεται για την απάτη που προκαλεί ένα ουσιώδες σφάλµα στις
οικονοµικές καταστάσεις. ∆ύο τύποι εκούσιων σφαλµάτων αφορούν τον ελεγκτή: τα
σφάλµατα που είναι αποτέλεσµα απατηλής χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και τα
σφάλµατα που είναι αποτέλεσµα κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων. Μολονότι ο
ελεγκτής µπορεί να υποπτεύεται ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, να εντοπίζει την ύπαρξη
απάτης, ο ελεγκτής δεν προσδιορίζει νοµικά εάν η απάτη έχει πράγµατι συµβεί. 26
Η πρωταρχική ευθύνη για την πρόληψη και τον εντοπισµό απάτης ανήκει σε
εκείνους που είναι επιφορτισµένοι µε την διακυβέρνηση της οντότητας καθώς και µε
τη διοίκηση. Είναι σηµαντικό η διοίκηση, µε την επίβλεψη εκείνων που είναι
επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση, να δίνει µεγάλη έµφαση στην πρόληψη της
απάτης, γεγονός το οποίο µπορεί να ελαττώσει τις ευκαιρίες να λάβει χώρα απάτη,
και στην αποτροπή της απάτης, γεγονός το οποίο θα µπορούσε να πείσει τα άτοµα να
µην διαπράξουν απάτη γιατί υπάρχει η πιθανότητα εντοπισµού και τιµωρίας. Αυτό
συνεπάγεται δέσµευση για τη δηµιουργία µιας κουλτούρας εντιµότητας και
δεοντολογικής συµπεριφοράς η οποία µπορεί να ενισχυθεί από την ενεργή επίβλεψη
εκείνων που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση. Η επίβλεψη από εκείνους που
είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση περιλαµβάνει την εξέταση της δυνατότητας
για παραβίαση των δικλίδων ή άλλης ανάρµοστης επιρροής επί της διαδικασίας
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, όπως προσπάθειες της διοίκησης να διαχειριστεί τα
κέρδη ώστε να επηρεάσει τις αντιλήψεις των αναλυτών ως προς την επίδοση και την
κερδοφορία της οντότητας.27
Ένας ελεγκτής που διενεργεί έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ έχει την ευθύνη
απόκτησης εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις λαµβανόµενες ως
σύνολο είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε
λάθος. Λόγω των ενδογενών περιορισµών ενός ελέγχου, υπάρχει ο αναπόφευκτος
κίνδυνος ότι ορισµένα ουσιώδη σφάλµατα των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να
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µην εντοπισθούν, παρότι ο έλεγχος είναι σωστά σχεδιασµένος και έχει διενεργηθεί
σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ28. 29
Όπως περιγράφεται στο ∆ΠΕ 20030, οι δυνητικές επιπτώσεις των ενδογενών
περιορισµών είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στην περίπτωση σφάλµατος που προκύπτει
από απάτη. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που προκύπτει από
απάτη είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο µη εντοπισµού σφάλµατος που προκύπτει
από λάθος. Αυτό συµβαίνει επειδή η απάτη µπορεί να περιλαµβάνει πολυσύνθετα και
προσεκτικά οργανωµένα σχήµατα που σχεδιάστηκαν για τη συγκάλυψή της, όπως
πλαστογραφία, εσκεµµένη παράλειψη καταγραφής συναλλαγών ή εκούσιες ψευδείς
διαβεβαιώσεις που γίνονται προς τον ελεγκτή. Τέτοιες απόπειρες συγκάλυψης µπορεί
να είναι ακόµα πιο δύσκολο να εντοπισθούν όταν συνοδεύονται από συµπαιγνία. Η
συµπαιγνία µπορεί να κάνει τον ελεγκτή να πιστέψει ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια είναι
πειστικά ενώ στην πραγµατικότητα είναι ψευδή. Η ικανότητα του ελεγκτή να
εντοπίσει την απάτη εξαρτάται από παράγοντες όπως η επιδεξιότητα του δράστη, η
συχνότητα και η έκταση της χειραγώγησης, ο υπάρχων βαθµός συµπαιγνίας, το
σχετικό µέγεθος των επιµέρους ποσών χειραγώγησης, και η ιεραρχική θέση των
ατόµων που εµπλέκονται. Ενώ ο ελεγκτής µπορεί να είναι σε θέση να εντοπίσει
πιθανές ευκαιρίες για διάπραξη απάτης, είναι δύσκολο για τον ελεγκτή να
διαπιστώσει εάν σφάλµατα σε τοµείς κρίσεως, όπως οι λογιστικές εκτιµήσεις
προκαλούνται από απάτη ή λάθος. 31
Επιπλέον, ο κίνδυνος να µην εντοπίσει ο ελεγκτής ένα ουσιώδες σφάλµα που
προκύπτει από απάτη της διοίκησης είναι µεγαλύτερος από την απάτη ενός
εργαζοµένου, επειδή η διοίκηση είναι συχνά σε θέση να χειραγωγεί άµεσα ή έµµεσα
τα λογιστικά αρχεία, να παρουσιάζει απατηλές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ή
να παραβιάζει τις διαδικασίες δικλίδων που σχεδιάστηκαν για την αποφυγή
παρόµοιων περιπτώσεων απάτης από άλλους εργαζοµένους. 32
Κατά την απόκτηση εύλογης διασφάλισης, ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη
διατήρηση επαγγελµατικού σκεπτικισµού καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου,
λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα παραβίασης των δικλίδων από τη διοίκηση και
28
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αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες που είναι αποτελεσµατικές
στον εντοπισµό λάθους µπορεί να µην είναι αποτελεσµατικές στον εντοπισµό απάτης.
Οι απαιτήσεις σε αυτό το ∆ΠΕ έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τον ελεγκτή στον
εντοπισµό και στην εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης και
στο σχεδιασµό διαδικασιών για εντοπισµό τέτοιου σφάλµατος.33
Οι στόχοι του ελεγκτή είναι: να εντοπίζει και να εκτιµά τους κινδύνους
ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης στις οικονοµικές καταστάσεις, να αποκτά
επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε τους εκτιµώµενους
κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος λόγω απάτης, µέσω σχεδιασµού και εφαρµογής
κατάλληλων αντιδράσεων, και να αντιδρά κατάλληλα σε περίπτωση απάτης ή σε
υποψία απάτης που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια του ελέγχου (IFAC & IAASB,
2009).34

3.8

∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 610

Το ∆ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 610 «Χρησιµοποίηση της εργασίας των εσωτερικών
ελεγκτών» ασχολείται µε τις ευθύνες του εξωτερικού ελεγκτή σχετικά µε την εργασία
των εσωτερικών ελεγκτών όταν ο εξωτερικός ελεγκτής έχει καθορίσει, σύµφωνα µε
το ∆ΠΕ 31535, ότι η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι πιθανό να είναι σχετική
για τον έλεγχο.36
Το ∆ΠΕ 610 δεν ασχολείται µε τις περιπτώσεις όπου µεµονωµένοι εσωτερικοί
ελεγκτές παρέχουν άµεση υποστήριξη στον εξωτερικό ελεγκτή κατά την εκτέλεση
των διαδικασιών ελέγχου. 37
Οι στόχοι της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου καθορίζονται από τη διοίκηση
και, όπου έχει εφαρµογή, από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση. Ενώ οι σκοποί
της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου και του εξωτερικού ελεγκτή είναι διαφορετικοί,
µερικοί από τους τρόπους µε τους οποίους η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και ο
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εξωτερικός ελεγκτής επιτυγχάνουν τους αντίστοιχους στόχους τους µπορεί να είναι
παρόµοιοι. 38
Ανεξάρτητα από το βαθµό αυτονοµίας και αντικειµενικότητας της λειτουργίας
εσωτερικού ελέγχου, αυτή η λειτουργία δεν είναι ανεξάρτητη από την οντότητα όπως
απαιτείται από τον εξωτερικό ελεγκτή κατά την έκφραση γνώµης επί των
οικονοµικών καταστάσεων. Ο εξωτερικός ελεγκτής έχει αποκλειστική ευθύνη για τη
γνώµη ελέγχου που εκφράζεται, και αυτή η ευθύνη δεν µειώνεται από τη χρήση της
εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών από τον εξωτερικό ελεγκτή. Οι στόχοι του
εξωτερικού ελεγκτή, όπου η οντότητα έχει λειτουργία εσωτερικού ελέγχου που ο
εξωτερικός ελεγκτής έχει κρίνει ότι είναι πιθανό να είναι σχετική για τον έλεγχο,
είναι να προσδιορίσει εάν, και σε ποιο βαθµό, πρόκειται να χρησιµοποιηθεί
συγκεκριµένη εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, και εάν χρησιµοποιήσει τη
συγκεκριµένη εργασία των εσωτερικών ελεγκτών, να καθορίσει εάν αυτή η εργασία
είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου.39
Ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να καθορίσει εάν η εργασία των εσωτερικών
ελεγκτών είναι πιθανό να είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου, και εάν ναι,
τη σχεδιασµένη επίδραση της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών στη φύση, το
χρόνο ή την έκταση των διαδικασιών του εξωτερικού ελεγκτή.40
Κατά τον καθορισµό του εάν η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών είναι πιθανό
να είναι επαρκής για τους σκοπούς του ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να
αξιολογήσει την αντικειµενικότητα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, την
τεχνική ικανότητα των εσωτερικών ελεγκτών, το εάν η εργασία των εσωτερικών
ελεγκτών είναι πιθανό να διενεργηθεί µε τη δέουσα επαγγελµατική προσοχή, και το
εάν είναι πιθανό να υπάρξει αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ των εσωτερικών
ελεγκτών και του εξωτερικού ελεγκτή.41
Κατά τον καθορισµό της σχεδιασµένης επίδρασης της εργασίας των
εσωτερικών ελεγκτών στη φύση, το χρόνο ή την έκταση των διαδικασιών του
εξωτερικού ελεγκτή, ο εξωτερικός ο ελεγκτής πρέπει να εξετάσει τη φύση και το
πεδίο της συγκεκριµένης εργασίας που έχει εκτελεστεί, ή που πρέπει να εκτελεστεί,
από τους εσωτερικούς ελεγκτές, τους εκτιµώµενους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος
σε επίπεδο ισχυρισµού για συγκεκριµένες κατηγορίες συναλλαγών, υπόλοιπα
38
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λογαριασµών και γνωστοποιήσεις, και το βαθµό υποκειµενικότητας που υπεισέρχεται
στην αξιολόγηση των ελεγκτικών τεκµηρίων που έχουν συγκεντρωθεί από τους
εσωτερικούς ελεγκτές προς υποστήριξη των σχετικών ισχυρισµών.
Προκειµένου να χρησιµοποιήσει συγκεκριµένη εργασία των εσωτερικών
ελεγκτών, ο εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει και να διενεργήσει
διαδικασίες ελέγχου επί αυτής της εργασίας ώστε να καθορίσει την επάρκειά της για
τους σκοπούς του εξωτερικού ελεγκτή. 42
Για να κρίνει την επάρκεια συγκεκριµένης εργασίας που έχει διενεργηθεί από
τους εσωτερικούς ελεγκτές για τους σκοπούς του εξωτερικού ελεγκτή, ο εξωτερικός
ελεγκτής πρέπει να αξιολογήσει εάν η εργασία διενεργήθηκε από εσωτερικούς
ελεγκτές που έχουν επαρκή τεχνική κατάρτιση και ικανότητα, η εργασία
επιβλέφθηκε, επισκοπήθηκε και τεκµηριώθηκε κατάλληλα, έχουν αποκτηθεί επαρκή
ελεγκτικά τεκµήρια για να επιτρέψουν τους εσωτερικούς ελεγκτές να συναγάγουν
εύλογα συµπεράσµατα, τα συµπεράσµατα που συνάγονται είναι τα ενδεδειγµένα για
τις περιστάσεις και οι οποιεσδήποτε εκθέσεις καταρτίζονται από τους εσωτερικούς
ελεγκτές είναι συνεπείς µε τα ευρήµατα της εργασίας που έχει εκτελεστεί, και οι
οποιεσδήποτε εξαιρέσεις ή τα ασυνήθιστα ζητήµατα που γνωστοποιούνται από τους
εσωτερικούς ελεγκτές επιλύονται κατάλληλα. 43
Εάν ο εξωτερικός ελεγκτής χρησιµοποιεί συγκεκριµένη εργασία των
εσωτερικών ελεγκτών, πρέπει να συµπεριλάβει στην τεκµηρίωση ελέγχου τα
συµπεράσµατα που έχουν συναχθεί σχετικά µε την αξιολόγηση της επάρκειας της
εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών, και τις διαδικασίες ελέγχου που διενεργήθηκαν
από τον εξωτερικό ελεγκτή επί αυτής της εργασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο
1144.45
Όπως περιγράφεται στο ∆ΠΕ 315,

η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου της

οντότητας είναι πιθανό να είναι σχετική για τον έλεγχο εάν η φύση των ευθυνών και
δραστηριοτήτων

της

λειτουργίας

εσωτερικού

ελέγχου

σχετίζεται

µε

τη

χρηµατοοικονοµική αναφορά της οντότητας, και ο ελεγκτής προσδοκά να
χρησιµοποιήσει την εργασία των εσωτερικών ελεγκτών για να τροποποιήσει τη φύση
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ή το χρόνο, ή να µειώσει την έκταση, των διαδικασιών ελέγχου που πρέπει να
διενεργηθούν.46
Η πραγµατοποίηση διαδικασιών σύµφωνα µε το παρόν ∆ΠΕ µπορεί να κάνει
τον εξωτερικό ελεγκτή να επαναξιολογήσει την εκτίµηση των κινδύνων ουσιώδους
σφάλµατος από τον εξωτερικό ελεγκτή. Συνεπώς, αυτό µπορεί να επηρεάσει τον
καθορισµό από τον εξωτερικό ελεγκτή της σχετικότητας της λειτουργίας του
εσωτερικού ελέγχου για τον έλεγχο. Οµοίως, ο εξωτερικός ελεγκτής µπορεί να
αποφασίσει να µην χρησιµοποιήσει κατά άλλο τρόπο την εργασία των εσωτερικών
ελεγκτών για να επηρεάσει τη φύση, το χρόνο ή την έκταση των διαδικασιών του
εξωτερικού ελεγκτή. Σε τέτοιες περιστάσεις, η περαιτέρω εφαρµογή αυτού του ∆ΠΕ
από τον εξωτερικό ελεγκτή µπορεί να µην είναι απαραίτητη. 47
Οι στόχοι των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου ποικίλλουν ευρέως και
εξαρτώνται από το µέγεθος και τη δοµή της οντότητας καθώς και τις απαιτήσεις της
διοίκησης και, όπου έχει εφαρµογή, εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη
διακυβέρνηση. Οι δραστηριότητες της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου µπορεί να
περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω:
•

Παρακολούθηση του εσωτερικού ελέγχου. Στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου
µπορεί

να

ανατεθεί

συγκεκριµένη

ευθύνη

για

επισκόπηση

δικλίδων,

παρακολούθηση της λειτουργίας τους και προτάσεις βελτιώσεων επί αυτών.
•

Εξέταση των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών πληροφοριών. Στη
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου µπορεί να ανατεθεί η επιθεώρηση των µέσων
που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό, την επιµέτρηση, την ταξινόµηση και
την αναφορά χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών πληροφοριών, καθώς και
για τη συγκεκριµένη διερεύνηση επί επιµέρους κονδυλίων, περιλαµβανοµένης
λεπτοµερούς δοκιµασίας των συναλλαγών, των υπολοίπων και των διαδικασιών.

•

Επισκόπηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων. Στη λειτουργία εσωτερικού
ελέγχου µπορεί να ανατεθεί η επισκόπηση της οικονοµίας, της αποδοτικότητας
και

αποτελεσµατικότητας

των

λειτουργικών

δραστηριοτήτων,

περιλαµβανοµένων των µη οικονοµικών δραστηριοτήτων µιας οντότητας.
•

Επισκόπηση της συµµόρφωσης µε τους νόµους και τους κανονισµούς. Στη
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου µπορεί να ανατεθεί η επισκόπηση της

46
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συµµόρφωσης µε νόµους, κανονισµούς και άλλες εξωτερικές απαιτήσεις, καθώς
και µε διοικητικές πολιτικές και οδηγίες και άλλες εσωτερικές απαιτήσεις.
∆ιαχείριση κινδύνου. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου µπορεί να συνδράµει τον

•

οργανισµό εντοπίζοντας και αξιολογώντας σηµαντικές εκθέσεις σε κίνδυνο και
συµβάλλοντας στη βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου του
κινδύνου.
∆ιακυβέρνηση. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου µπορεί να αξιολογήσει τη

•

διαδικασία διακυβέρνησης κατά την επίτευξη από µέρους της στόχων σχετικά µε
τη δεοντολογία και τις αξίες, τη διαχείριση των επιδόσεων και τη λογοδοσία, τη
γνωστοποίηση πληροφοριών προς κατάλληλους τοµείς του οργανισµού σχετικά
µε κινδύνους και δικλείδες και την αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας µεταξύ
εκείνων που είναι επιφορτισµένοι µε τη διακυβέρνηση, των εξωτερικών και
εσωτερικών ελεγκτών και της διοίκησης.48

3.9

Sarbanes-Oxley Act

Ο νόµος Sarbanes-Oxley Act του 2002 αποτελείται από 66 τµήµατα. Η θέσπιση του
νόµου αυτού ήταν άµεσο αποτέλεσµα πολλών λογιστικών σκανδάλων, τα οποία
ήρθαν στο φως της δηµοσιότητας. Η πρόθεση ήταν όχι µόνο να κλείσουν τα
«παράθυρα» µέσω των οποίων έγιναν αυτές οι παραβάσεις δυνατές, αλλά και για να
θέσουν ευθύνες στις διοικήσεις των εταιρειών κατά τη διάρκεια της θητείας τους
(Schaeffer, 2006).
Η αυτορύθµιση των ελεγκτικών εταιρειών στις ΗΠΑ τελείωσε µε την ψήφιση
του νόµου Sarbanes-Oxley Act από το Κονγκρέσο των ΗΠΑ στις 10 Ιουλίου του
2002. Οι νέες µεταρρυθµίσεις εξαπλώθηκαν σχεδόν σε κάθε αναπτυγµένη χώρα αλλά
και στις περισσότερες από τις αναπτυσσόµενες χώρες. Εποµένως, διακρίνεται µία
παγκόσµια ανάγκη βελτίωσης της σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
καθώς και όλων όσων συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία (Garner, et al., 2008).
Ο Sarbanes-Oxley Act (SOX) είναι οµοσπονδιακός νόµος των ΗΠΑ, ο οποίος
θεσπίζει νέα πρότυπα ή ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα για όλα τα συµβούλια των
εισηγµένων εταιρειών, τις διοικήσεις και τις ελεγκτικές εταιρείες των ΗΠΑ. Ως
αποτέλεσµα του SOX, η ανώτατη διοίκηση πρέπει τώρα να πιστοποιεί την ακρίβεια
48
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των οικονοµικών πληροφοριών ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, οι κυρώσεις που
προβλέπονται σχετικά µε δόλιες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες είναι πιο
αυστηρές. Επιπλέον, µε το νόµο SOX ενισχύθηκε η ανεξαρτησία των εξωτερικών
ελεγκτών, οι οποίοι ελέγχουν την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων και
αυξήθηκε ο εποπτικός ρόλος του διοικητικού συµβουλίου (Kimmel, et al., 2011).
Ο νόµος περιλαµβάνει 11 τίτλους ή τµήµατα, που κυµαίνονται από πρόσθετες
ευθύνες του εταιρικού συµβουλίου µέχρι και ποινικές κυρώσεις και απαιτεί από την
SEC να εφαρµόσει τους κανονισµούς που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς το
νόµο. Η SEC υιοθέτησε δεκάδες κανονισµούς για την εφαρµογή του SOX. Επιπλέον,
δηµιούργησε µία νέα κατά το ήµισυ δηµόσια υπηρεσία, το Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB), το οποίο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία, τη
ρύθµιση, την επιθεώρηση και την πειθαρχία των λογιστικών εταιρειών στο ρόλο τους
ως ελεγκτές των εισηγµένων εταιρειών. Ο νόµος, επίσης, καλύπτει ζητήµατα όπως η
ανεξαρτησία του ελεγκτή, η εταιρική διακυβέρνηση, η εκτίµηση του εσωτερικού
ελέγχου και η ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (Securities and
Exchange Commission, 2002).
Τα

πιο

σηµαντικά

τµήµατα

του

SOX

αφορούν:

την

προστασία

πληροφοριοδοτών, την ανεξαρτησία του ελεγκτή, τις έγκαιρες γνωστοποιήσεις, την
εταιρική ευθύνη για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και την αξιολόγηση της
διαχείρισης των εσωτερικών ελέγχων. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας το
τµήµα του SOX που αξίζει να αναφερθεί αφορά την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Σε
πολλές εταιρείες το προσωπικό στο λογιστικό τοµέα προερχόταν από πρώην
υπαλλήλους ελεγκτικών εταιρειών. Μέχρι ορισµένου σηµείου η πρόσληψη λογιστών
µε εµπειρία ως εξωτερικός ελεγκτής αποτελεί όφελος για την εταιρεία. Ωστόσο, µία
εταιρεία που είναι σε θέση να προσλάβει έναν ελεγκτή µε υψηλό µισθό είναι επίσης
σε θέση να επηρεάσει και τη σκέψη του. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους που η
ανεξαρτησία των ελεγκτών τίθεται υπό ερώτηση.
Ένας άλλος τρόπος είναι µέσω της ποικιλίας των υπηρεσιών που µπορούν να
προσφέρουν αρκετοί ελεγκτές. Τέτοιες υπηρεσίες είναι συνήθως αρκετά επικερδείς.
Στην πραγµατικότητα, οι αµοιβές αυτών των υπηρεσιών είναι τόσο υψηλές, που οι
ελεγκτές άρχισαν να προσφέρουν τις ελεγκτικές υπηρεσίες µε πολύ χαµηλότερες
αµοιβές. Εταιρείες στις οποίες παρέχονταν συµβουλευτικές υπηρεσίες και αγόραζαν
επικερδείς βοηθητικές υπηρεσίες από τους ελεγκτές τους, συχνά µπορούσαν να
επηρεάσουν τη γνώµη των ελεγκτών τους, όταν προέκυπταν διαφωνίες σε λογιστικά
40

ζητήµατα. Ο νόµος έθεσε όρια και οδηγίες και για την πρόσληψη ελεγκτών από τις
εταιρείες και για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών.
Ωστόσο, αν και έγιναν αρκετές προτάσεις για περιορισµούς της πρόσληψης
ελεγκτών από τις ελεγχόµενες εταιρείες, οι τελικοί κανονισµοί δεν ήταν τελεσίδικοι,
αλλά απλώς απαιτούσαν ο CEO, ο εσωτερικός ελεγκτής, ο CFO, ο προϊστάµενος του
λογιστηρίου ή άτοµα σε ανάλογες θέσεις να µη µπορούν να προσληφθούν από την
ελεγκτική εταιρεία της εταιρείας στην οποία εργάζονται κατά τη διάρκεια του έτους
που προηγείται του ελέγχου.
Παροµοίως, ο νόµος δεν επιτρέπει οι εξωτερικοί ελεγκτές να έχουν οικειότητα
µε τους πελάτες τους. Για την εφαρµογή του περιορισµού αυτού, απαιτεί οι
ελεγχόµενες εταιρείες να αλλάζουν την ελεγκτική τους εταιρεία κάθε πέντε χρόνια.
Σε αυτό το ζήτηµα οι ελεγκτικές εταιρείες έφεραν πολλές αντιδράσεις.
Σχετικά µε τις συµβουλευτικές υπηρεσίες ο νόµος είναι αρκετά αυστηρός. Η
λίστα µε τις υπηρεσίες που µία ελεγκτική εταιρεία δεν µπορεί να παρέχει στις
εταιρείες τις οποίες ελέγχει είναι εκτενής. Συγκεκριµένα, η ελεγκτική εταιρεία δεν
µπορεί να παρέχει καµία µη ελεγκτική υπηρεσία στην ελεγχόµενη εταιρεία
ταυτόχρονα µε τη διαδικασία του ελέγχου. Τέτοιες υπηρεσίες είναι:
•

Τήρηση βιβλίων και άλλες υπηρεσίες σχετικές µε τα λογιστικά βιβλία ή τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης εταιρείας

•

Σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης

•

Υπηρεσίες αξιολόγησης και αποτίµησης, γνωµατεύσεις, συνεισφορά σε είδοςεκθέσεις

•

Αναλογιστικές υπηρεσίες

•

Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου

•

Λειτουργίες διοίκησης και ανθρωπίνων πόρων

•

Υπηρεσίες χρηµατιστή ή αντιπροσώπου, συµβούλου επενδύσεων ή τραπεζικών
επενδύσεων

•

Νοµικές υπηρεσίες και εξειδικευµένες υπηρεσίες µη σχετικές µε τον έλεγχο

•

Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία την οποία το συµβούλιο βάσει νοµοθεσίας θεωρεί
ανεπίτρεπτη
Αυτό, ωστόσο, δε σηµαίνει ότι η ελεγκτική εταιρεία δε µπορεί να παρέχει άλλες

υπηρεσίες εκτός από τον έλεγχο. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις µπορεί να παρέχει
οποιαδήποτε

ελεγκτική

υπηρεσία

συµπεριλαµβανοµένων
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και

φοροτεχνικών

υπηρεσιών, οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω. Όµως, αυτή η δραστηριότητα
πρέπει να εγκρίνεται καταρχήν από την επιτροπή ελέγχου και να γνωστοποιείται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης εταιρείας.
Ο νόµος Sarbanes-Oxley σχεδιάστηκε για να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη
των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές και για να βοηθήσει στην εξάλειψη της απάτης
από τις οικονοµικές καταστάσεις των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεων,
ενώ παράλληλα αύξησε σηµαντικά τις κυρώσεις για τις εταιρικές λογιστικές απάτες.
Ορισµένες από τις σηµαντικότερες αλλαγές που προώθησε ο SOX ακολουθούν στις
επόµενες παραγράφους.
Συγκεκριµένα, το τµήµα (Section)103 απαιτεί να θεσπίσει το PCAOB πρότυπα
ελέγχου, ελέγχου ποιότητας, ηθικής, ανεξαρτησίας και για άλλα ζητήµατα τα οποία
είναι σχετικά µε τον έλεγχο των εισηγµένων επιχειρήσεων. Αν και ο SOX αποδίδει
την

ευθύνη

θέσπισης

προτύπων

ελέγχου

στο

PCAOB,

επίσης,

εκθέτει

συγκεκριµένους κανόνες τους οποίους το PCAOB πρέπει να συµπεριλάβει σε αυτά τα
πρότυπα ελέγχου. Αυτοί οι κανονισµοί περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
•

Τα έγγραφα εργασίας ελέγχου πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 7
χρόνια.

•

Οι ελεγκτικές εταιρείες πρέπει να συµπεριλαµβάνουν µία συντρέχουσα ή
δεύτερη εταιρική επισκόπηση και έγκριση της έκθεσης ελέγχου και, επιπλέον,
συντρέχουσα έγκριση κατά την έκδοση της έκθεσης ελέγχου µέσω ενός
πιστοποιηµένου προσώπου, διαφορετικού από το πρόσωπο, που είναι
υπεύθυνο για τον έλεγχο.

•

Όλες οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να περιγράφουν το πεδίο ελέγχου του
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και πρέπει να παρουσιάζουν τα ευρήµατα
του ελέγχου του ελεγκτή, συµπεριλαµβανοµένης µιας εκτίµησης για το αν η
δοµή του εσωτερικού ελέγχου είναι αποδεκτή και µία περιγραφή των
ουσιωδών αδυναµιών στους εσωτερικούς ελέγχους και οποιαδήποτε ουσιώδη
µη συµµόρφωση µε τους ελέγχους (Schaeffer, 2006).
Μια από τις σηµαντικότερες αλλαγές που πραγµατοποιήθηκε από τον SOX

είναι η απαίτηση, ο διευθύνων σύµβουλος (CEO) και ο οικονοµικός διευθυντής
(CFO) των εισηγµένων εταιρειών να βεβαιώνουν προσωπικά τις ετήσιες και
τριµηνιαίες κοινοποιήσεις της SEC. Αυτές οι βεβαιώσεις, ουσιαστικά, απαιτούν από
τους CEOs και

CFOs να αναλάβουν την ευθύνη των εταιρικών τους
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χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και να τους εµποδίσουν να αναθέσουν αυτή την
υποχρέωση σε υφισταµένους τους και έπειτα να ισχυρίζονται άγνοια, όταν
αποκαλυφθεί η απάτη στις οικονοµικές καταστάσεις.
Επιπρόσθετα, ο SOX δίνει την αρµοδιότητα στο PCAOB να διεξάγει τακτικές
επιθεωρήσεις στις ελεγκτικές εταιρείες, µε σκοπό την αξιολόγηση του βαθµού
συµµόρφωσής τους προς νόµους, κανονισµούς και επαγγελµατικά πρότυπα
αναφορικά µε τους ελέγχους. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται µία φορά το χρόνο
σε εταιρείες, οι οποίες ελέγχουν µόνιµα περισσότερες από 100 εισηγµένες εταιρείες
και τουλάχιστον µία φορά κάθε τρία χρόνια σε εταιρείες, οι οποίες ελέγχουν µόνιµα
100 ή λιγότερες από 100 εισηγµένες εταιρείες (Wells, 2007).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

4.1

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις και στη
συνέχεια αναλύεται η µεθοδολογική προσέγγιση που χρησιµοποιείται για την εξέταση
αυτών. Επιπλέον, παρουσιάζεται και αναλύεται το δείγµα που λαµβάνεται για τη
διεξαγωγή της εµπειρικής έρευνας. Τέλος, αναλύονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα
της έρευνας.

4.2

Ερευνητικές Υποθέσεις

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτουν ερευνητικά ερωτήµατα σχετικά µε
την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα δεν αποτελεί
έννοια µετρήσιµη. Εποµένως, γίνεται στην παρούσα εργασία µία προσπάθεια
µέτρησής της µέσω της συµπεριφοράς των επενδυτών. Ο τρόπος αντιµετώπισης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από τους επενδυτές θα µπορούσε να αποτελέσει
ένα δείκτη µέτρησης της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου. Ο τρόπος αντιµετώπισης
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων από τους επενδυτές, διαφαίνεται από τη
συµπεριφορά και των επενδυτών απέναντι στις εταιρείες, καθώς οι προτιµήσεις τους
είναι αυτές που µεταβάλλουν τη χρηµατιστηριακή απόδοση των εταιρειών. Η
αυξηµένη εµπιστοσύνη από πλευράς των επενδυτών αυξάνει τη χρηµατιστηριακή
απόδοση της µετοχής, ενώ στην αντίθετη περίπτωση τη µειώνει.
Οι ερευνητικές υποθέσεις που θα ελεγχθούν είναι οι εξής:

Η1: Το επίπεδο αξιοπιστίας του ελέγχου σχετίζεται θετικά µε τη χρηµατιστηριακή
απόδοση της µετοχής της εταιρείας.

Η2: Η διενέργεια του ελέγχου από µεγάλη ελεγκτική εταιρεία σχετίζεται θετικά µε τη
χρηµατιστηριακή απόδοση της µετοχής της εταιρείας.
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Η3: Η διενέργεια του ελέγχου από µεγάλη ελεγκτική εταιρεία έχει σηµαντικές
επιδράσεις στη σχέση του επιπέδου αξιοπιστίας του ελεγκτή µε τη
χρηµατιστηριακή απόδοση της εταιρείας.

Μεθοδολογική Προσέγγιση

4.3

Η εκτίµηση των δεδοµένων, που συγκεντρώθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας
εργασίας βασίζεται στο µοντέλο των Easton & Harris (1991). Το υπόδειγµα των
Easton & Harris (1991) βασίζεται στην ιδέα ότι η χρηµατιστηριακή απόδοση είναι
συνάρτηση των αποπληθωρισµένων κερδών και της αποπληθωρισµένης µεταβολής
των κερδών.
Συνεπώς, οι Easton & Harris (1991) καταλήγουν ότι τόσο τα κέρδη όσο και η
µεταβολή των κερδών σχετίζονται θετικά µε τη µεταβολή της τιµής της µετοχής και
εποµένως, ισχύει η παρακάτω συνάρτηση:

,

=

+

,

+

,

+

,

(1)

Στη συνέχεια η εξίσωση (1) εµπλουτίζεται µε τη χρήση ποιοτικών µεταβλητών
(qualitative variables) ή αλλιώς ψευδοµεταβλητών (dummy variables) και
συγκεκριµένα, της αξιοπιστίας του ελέγχου και της ύπαρξης µεγάλης ελεγκτικής
εταιρείας στον έλεγχο µιας επιχείρησης. Οι µεταβλητές αυτές επιτρέπουν την
αποµόνωση ποιοτικών χαρακτηριστικών του υποδείγµατος. Αποτελούν τεχνητές
µεταβλητές που παίρνουν προκαθορισµένες τιµές, συνήθως, 1 ή 0. Με βάση τις τιµές
αυτές µπορεί να γίνει διακριτή η επίδραση ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός
υποδείγµατος, προσαρµόζοντας κατάλληλα τις τιµές των ψευδοµεταβλητών στα
χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τη µελέτη (Τζαβαλής, 2008).
Αλγεβρικά το µοντέλο που χρησιµοποιείται για την έρευνα της παρούσας
εργασίας έχει τη µορφή:

,

=

+
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(2)
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Όπου: Reti,t

Είναι η χρηµατιστηριακή απόδοση της εταιρείας (i) το έτος
(t).

Earningsi,t

Είναι τα κέρδη της εταιρείας (i) το έτος (t) και προκύπτουν
από το λόγο των κερδών ανά µετοχή της εταιρείας (i) για το
έτος (t) προς τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της
εταιρείας (i) για το έτος (t-1).

∆Earningsi,t

Είναι η µεταβολή των κερδών της εταιρείας (i) από το έτος
(t-1) στο έτος (t) και προκύπτουν από το λόγο της µεταβολής
των κερδών ανά µετοχή της εταιρείας (i) για το έτος (t) προς
τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της εταιρείας (i) για το
έτος (t-1).

Auditor_Di,t

Είναι ψευδοµεταβλητή που παίρνει τιµή 1 όταν ο λόγος
#$%
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#$%&$%

(DeFond, et al., 2002) σε µια εταιρεία (i) το έτος (t)

είναι µεγαλύτερος από τη διάµεσο του
συγκεκριµένη χρονιά και 0 όταν ο λόγος

#$%
#$%&$%
#$%

#$%&$%

στη

σε µια

εταιρεία (i) το έτος (t) είναι µικρότερος από τη διάµεσο του
#$%
#$%&$%

στη συγκεκριµένη χρονιά. Η µεταβλητή NAF δείχνει

τις αµοιβές για παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών, ενώ η
µεταβλητή AF δείχνει τις αµοιβές για παροχή ελεγκτικών
υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη µεταβλητή σύµφωνα µε τους
DeFond, et al. (2002) αποτελεί αντιπροσωπευτικό µέγεθος
της µη ανεξαρτησίας του ελεγκτή.
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Ο λόγος

()*
()*&)*

, ο οποίος χρησιµοποιείται και από τους DeFond et al., (2002), προκύπτει κατά την

προσπάθεια µαθηµατικής απεικόνισης της επιρροής των αµοιβών ελεγκτικών υπηρεσιών και των
αµοιβών µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην αποτελεσµατικότητα του εξωτερικού και εσωτερικού
ελέγχου. Όσο η µεταβλητή AF τείνει στο µηδέν τόσο ο λόγος
όσο υψηλότερος ο λόγος

()*
()*&)*

()*
()*&)*

τείνει στη µονάδα. Εποµένως,

τόσο µειώνεται η ποιότητα του ελέγχου λόγω της παροχής µη

ελεγκτικών υπηρεσιών. Αν οι αµοιβές µη ελεγκτικών υπηρεσιών αυξάνονται τότε αυξάνεται η
αποτελεσµατικότητα του εσωτερικού ελέγχου, η οποία συνεπάγεται την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας του εξωτερικού ελέγχου χωρίς όµως απαραίτητη αύξηση των αµοιβών
ελεγκτικών υπηρεσιών. Αυτό πιθανόν να εξηγεί το σύνηθες φαινόµενο των χαµηλότερων αµοιβών για
παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών έναντι των αµοιβών για παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών.
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Big4i,t

Είναι ψευδοµεταβλητή που παίρνει τιµή 1 όταν η ελεγκτική
εταιρεία που έχει αναλάβει τον έλεγχο της ελεγχόµενης
εταιρείας (i) ανήκει στις τέσσερις διεθνώς µεγαλύτερες
ελεγκτικές εταιρείες το έτος (t) και τιµή 0 όταν δεν ανήκει.50

Auditor_Di,t

Είναι γινόµενο ψευδοµεταβλητών που δείχνει τη σχέση

× Big4i,t

µεταξύ της µη ανεξαρτησίας του ελεγκτή (Auditor_Di,t) και
της χρηµατιστηριακής απόδοσης (Reti,t) για εταιρείες, των
οποίων ο έλεγχος διενεργείται από µία εκ των Big4
ελεγκτικών εταιρειών.

εi,t

Κατάλοιπα της εξίσωσης (2) που ακολουθούν κανονική
κατανοµή µε µέσο µηδέν και διακύµανση +,

4.4

∆είγµα – Γενικά Χαρακτηριστικά

Το δείγµα προέρχεται από τις βάσεις δεδοµένων της Compustat (λογιστικά στοιχεία
και τιµές µετοχών) και της Bloomberg (στοιχεία ελεγκτικών αµοιβών) και
περιλαµβάνει αµερικανικές επιχειρήσεις κατά τα έτη 2003 έως 2013. Τα στοιχεία
έχουν ετήσια βάση µέτρησης, συνεπώς, η χρονική διάρκεια του δείγµατος είναι
έντεκα (11) έτη. Συγκεκριµένα, οι τιµές µετοχών λαµβάνονται κατά την 31η του
µηνός Μαρτίου κάθε έτους.
Το δείγµα περιλαµβάνει συνολικά 3.402 αµερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες
σε συνδυασµό µε τη χρονική διάρκεια του δείγµατος των 11 ετών δίνει 26.611
παρατηρήσεις. Τα περιγραφικά στατιστικά του δείγµατος δίνονται στον Πίνακα 4.1.
Σύµφωνα µε τα περιγραφικά στοιχεία ο µέσος και η διάµεσος για όλες τις
µεταβλητές δεν παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις, εποµένως, είναι περιορισµένη η
ύπαρξη ακραίων τιµών και δίνεται η πραγµατική εικόνα των δεδοµένων.

50

Ωστόσο, είναι ευρέως γνωστό ότι οι τέσσερις µεγαλύτερες από αυτές είναι οι ακόλουθες σύµφωνα
µε στοιχεία που παρουσιάζονται στο διεθνή τύπο (πηγή : www.wikipedia.org)
Ελεγκτική Εταιρεία

Έσοδα Έσοδα ανά Εργαζόµενο Χρήση Κεντρικά

Deloitte

$34,2δις $162.547

2014

ΗΠΑ

PriceWaterhouse Coopers $32,1δις $174.456

2013

Ηνωµένο Βασίλειο

Ernst & Young

$27,4δις $144.211

2014

Ηνωµένο Βασίλειο

KPMG

$23,4δις $150.978

2013

Ολλανδία
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Πίνακας 4.1
Περιγραφικά Στατιστικά ∆είγµατος
Ret

Earnings

∆Earnings

Auditor_D

Big4

Μέσος

0,77

-0,009

0,05

0,0005

0,77

∆ιάµεσος

0,73

0,03

0,013

0

1

Μέγιστο

7,40

0,72

1,73

1

1

Ελάχιστο

0,063

-1,32

-1,03

0

0

Τυπ. Απόκλιση

0,51

0,17

0,21

0,02

0,42

Σηµείωση: Το δείγµα περιλαµβάνει 3.402 αµερικανικές επιχειρήσεις µε 26.611
παρατηρήσεις για την περίοδο 2003 – 2013

Επιπλέον στοιχεία για το δείγµα δίνονται µε τη µήτρα συσχετίσεων, όπου
παρουσιάζονται οι συσχετίσεις µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών (Πίνακας 4.2).

Πίνακας 4.2
Μήτρα Συσχετίσεων
Ret

∆Earnings

Earnings

Auditor_D

Big4

1

Ret
Earnings

0,22

1

∆Earnings

-0,09

0,15

1

Auditor_D

-0,02

0,001

0,003

1

Big4

0,02

0,24

-0,075

0,012

1

Με τη µήτρα συσχέτισης (correlation matrix) είναι εφικτή η ανίχνευση του
βαθµού πολυσυγγραµµικότητας στο εκτιµώµενο υπόδειγµα. Όταν µεταξύ των
ανεξάρτητων µεταβλητών παρατηρείται κάποιας µορφής υψηλή γραµµική συσχέτιση,
τότε το γραµµικό υπόδειγµα παλινδρόµησης υποφέρει από πολυσυγγραµµικότητα
(collinearity).

Η

ύπαρξη

πολυσυγγραµµικότητας

µεταξύ

των

ανεξάρτητων

µεταβλητών του υποδείγµατος, καθιστά δυσχερή τον ακριβή προσδιορισµό του
βαθµού επίδρασης κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής επί της εξαρτηµένης (Βαµβούκας,
2007).
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Με βάση τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4.2 δεν προκύπτει πρόβληµα
πολυσυγγραµικότητας.

4.5

Ανάλυση Εµπειρικών Αποτελεσµάτων

Ακολουθεί εκτίµηση των δεδοµένων βασισµένη στο οικονοµετρικό µοντέλο των
Easton & Harris (1991). Όπως αναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 4.3 το υπόδειγµα
που εξετάζεται στην παρούσα εργασία εµπεριέχει το υπόδειγµα των Easton & Harris
(1991), το οποίο, αρχικώς, εξετάζεται µεµονωµένα και τα αποτελέσµατα που δίνει η
οικονοµετρική ανάλυση παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3.
Μελετώντας τα αποτελέσµατα που δίνει η εξέταση του υποδείγµατος, φαίνεται
πως τόσο το επίπεδο κερδών όσο και η µεταβολή των κερδών είναι θετικά
συσχετισµένα και στατιστικά σηµαντικά µε την χρηµατιστηριακή απόδοση των
µετοχών των εταιρειών.

Πίνακας 4.3
Αποτελέσµατα της εκτίµησης του υποδείγµατος Easton & Harris (1991)
+

,

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

a0

1,16

0,004

261,89

0

Earnings

0,06

0,03

1,84

0,07

∆Earnings

0,15

0,03

5,90

0

Adjusted R-squared

0,25

,

Variable

=

+

,

+

,

Σηµείωση: Το δείγµα περιλαµβάνει 3.402 αµερικανικές επιχειρήσεις µε 26.611
παρατηρήσεις για την περίοδο 2003 – 2013

Στη συνέχεια εξετάζεται το υπόδειγµα στην ολοκληρωµένη µορφή του. Τα
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4 δείχνουν ότι το επίπεδο κερδών
όπως και η µεταβολή των κερδών έχουν θετική σχέση µε τη χρηµατιστηριακή
απόδοση των µετοχών, όπως ισχύει και στο µοντέλο των Easton & Harris (1991).
Αντίθετα, η µη ανεξαρτησία του ελεγκτή έχει αρνητική σχέση µε την
χρηµατιστηριακή απόδοση της µετοχής, καθώς ο συντελεστής κλίσης είναι αρνητικός
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και στατιστικά σηµαντικός. Άρα, όσο υψηλότερος ο δείκτης51 της µη ανεξαρτησίας
του ελεγκτή τόσο χαµηλότερη η χρηµατιστηριακή απόδοση. Το ίδιο ισχύει και µε τη
µεταβλητή των ελεγκτικών εταιρειών, ωστόσο, η µεταβλητή είναι στατιστικά
ασήµαντη. Ο συντελεστής κλίσης της ψευδοµεταβλητής Auditor_D × Big4 είναι
θετικός και στατιστικά σηµαντικός, διότι η παρουσία µεγάλης ελεγκτικής εταιρείας
µειώνει την έντονη αρνητική επίδραση της µη ανεξαρτησίας του ελεγκτή στη
χρηµατιστηριακή απόδοση.

Πίνακας 4.4
Αποτελέσµατα της εκτίµησης του υποδείγµατος
,

=

+

,

+
Variable

!

_

+
,

,

×

4, +

+

_

,

+

4,

,

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

a0

1,19

0,02

55,25

0

Earnings

0,06

0,03

1,83

0,07

∆Earnings

0,15

0,03

5,88

0

Auditor_D

-0,43

0,19

-2,23

0,03

Big4

-0,04

0,02

-1,66

0,10

Auditor_D × Big4

0,38

0,20

1,90

0,06

Σηµείωση: Το δείγµα περιλαµβάνει 3.402 αµερικανικές επιχειρήσεις µε 26.611
παρατηρήσεις για την περίοδο 2003 – 2013

Σύµφωνα µε τα παραπάνω εµπειρικά αποτελέσµατα είναι δυνατό να γίνει ο
έλεγχος των υποθέσεων που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.2.
Όσον αφορά την υπόθεση Η1 γίνεται δεκτή, διότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική
αρνητική συσχέτιση µεταξύ της χρηµατιστηριακής απόδοσης και της διενέργειας του
ελέγχου από µη ανεξάρτητο ελεγκτή.
Η επόµενη υπόθεση Η2 απορρίπτεται, καθώς δεν υπάρχει σχέση ανάµεσα στη
χρηµατιστηριακή απόδοση της µετοχής και στην ανάθεση του ελέγχου σε µεγάλη
ελεγκτική εταιρεία.
Τέλος, στην υπόθεση Η3 φαίνεται ότι η σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή
απόδοση και τη µεταβλητή που αντιπροσωπεύει την ανεξαρτησία του ελεγκτή
51

Η ανεξάρτητη µεταβλητή Auditor_D προκύπτει από το λόγο
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µειώνεται, όταν ο έλεγχος διενεργείται από µεγάλη ελεγκτική εταιρεία. Εποµένως,
διακρίνεται µία σηµαντική τάση αύξησης της εµπιστοσύνης των επενδυτών σε
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εταιρειών, των οποίων ο έλεγχος έχει ανατεθεί σε
µεγάλη ελεγκτική εταιρεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ

5.1

Εισαγωγή

Η Ελεγκτική αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της λογιστικής µε
αξιοσηµείωτο ρόλο, καθώς µέσω του ελέγχου επιτυγχάνεται η αξιόπιστη
πληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. Ωστόσο, έχουν τεθεί
πολλά ερωτήµατα για τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί αυτή η αξιοπιστία να
βάλλεται. Αρκετοί από αυτούς έχουν σχέση µε τον ελεγκτή που αναλαµβάνει τη
διενέργεια του ελέγχου.

5.2

Συµπεράσµατα

Έπειτα από εξέταση της διεθνούς αρθρογραφίας (βλ. Κεφάλαιο 2) προκύπτει ότι
υπάρχουν στοιχεία στην ελεγκτική λειτουργία, τα οποία µπορούν να ακυρώσουν ή να
µειώσουν το αποτέλεσµα του ελέγχου. Στοιχεία όπως η ανεξαρτησία του ελεγκτή,
προσβάλλονται από την ύπαρξη του ανταγωνισµού των τιµών και την παροχή
διαφόρων υπηρεσιών, που έρχονται σε αντίθεση µε το ρόλο του ελέγχου.
Η παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην υπό έλεγχο εταιρεία από τον ελεγκτή
που έχει αναλάβει τη διενέργεια του ελέγχου, µπορεί να δηµιουργήσει αµφιβολίες
για την ανεξαρτησία του ελεγκτή και την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων στο ευρύ κοινό. (DeFond, et al., 2002) Επιπλέον, είναι αρκετές οι
µελέτες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι η παροχή µη ελεγκτικών υπηρεσιών αποφέρει
στις ελεγκτικές εταιρείες υψηλότερα κέρδη απ’ ότι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, η τάση για παροχή υψηλής ποιότητας µη ελεγκτικών υπηρεσιών,
µειώνει την ποιότητα των παρεχόµενων ελεγκτικών υπηρεσιών. Ο ελεγκτής µέσω των
µη ελεγκτικών υπηρεσιών αναλαµβάνει τη ρύθµιση των χρηµατοοικονοµικών
ζητηµάτων της εταιρείας, και εποµένως, το στάδιο του ελέγχου είναι απλώς τυπικό.
Επίσης, η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου µπορεί να εξεταστεί και µέσω της
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συµπεριφοράς των επενδυτών, οι οποίοι τείνουν να εµπιστεύονται περισσότερα
χρηµατιστηριακές καταστάσεις που έχουν ελεγχθεί από µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες.
Βασικό στοιχείο για τη θέσπιση ορίων στη διενέργεια του ελεγκτικού
επαγγέλµατος αποτελούν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και νοµοθετήµατα όπως ο
νόµος Sarbanes-Oxley Act (βλ. Κεφάλαιο 3). Παράλληλα τα αρµόδια όργανα
επιτήρησης του ελεγκτικού επαγγέλµατος αυξάνουν τις δικαιοδοσίες τους και τα
ψηφίσµατά τους µε σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας των επαγγελµατιών του
χώρου.
Με βάση την προαναφερθείσα εξέταση προέκυψαν τα ερευνητικά ερωτήµατα
της παρούσας εργασίας (βλ. Κεφάλαιο 4). Η εµπειρική ανάλυση των ερευνητικών
υποθέσεων βασίζεται στο οικονοµετρικό µοντέλο των Easton & Harris (1991). Τα
δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση του υποδείγµατος προήλθαν από
αµερικανικές επιχειρήσεις για την περίοδο 2003-2013.
Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται οδηγούν σε ορισµένα συµπεράσµατα.
Αναλυτικότερα, το επίπεδο κερδών όσο και η µεταβολή των κερδών σχετίζονται
θετικά µε τη χρηµατιστηριακή απόδοση της µετοχής. Αντίθετα, η µη ανεξαρτησία του
ελεγκτή επηρεάζει αρνητικά την χρηµατιστηριακή απόδοση. Ωστόσο, η αρνητική
αυτή σχέση ανάµεσα στη χρηµατιστηριακή απόδοση και τη µεταβλητή που
αντιπροσωπεύει την ανεξαρτησία του ελεγκτή µειώνεται, όταν ο έλεγχος διενεργείται
από µεγάλη ελεγκτική εταιρεία.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της παρούσας µελέτης η αποτελεσµατικότητα του
ελέγχου, η οποία κρίνεται µέσω της χρηµατιστηριακής απόδοσης της µετοχής
επηρεάζεται ανάλογα µε τα κερδοφορία της εταιρείας και µε την ανεξαρτησία του
ελεγκτή. Επιπρόσθετα, η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου αυξάνεται όταν ο έλεγχος
διενεργείται από µεγάλη ελεγκτική εταιρεία, ενώ η παρουσία µεγάλης ελεγκτικής
εταιρείας αυξάνει και την ανεξαρτησία του ελεγκτή.

5.3

Περιορισµοί και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα

Στην ανωτέρω µελέτη γίνεται µία προσπάθεια µέτρησης της αξιοπιστίας του ελέγχου.
Ωστόσο, λόγω της έλλειψης µονάδας µέτρησης της αξιοπιστίας του ελέγχου, η
έρευνα βασίζεται στη χρήση της χρηµατιστηριακής απόδοσης των µετοχών των
εταιρειών του δείγµατος για να εξάγει αποτελέσµατα. Ουσιαστικά η µέτρηση της
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αξιοπιστίας του ελέγχου προσεγγίζεται µέσω των προτιµήσεων των επενδυτών. Οι
επενδυτές ως ορθολογικοί τείνουν να προτιµούν τις µετοχές εταιρειών, των οποίων
τις δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εµπιστεύονται, διότι τις θεωρούν
αξιόπιστες.
Ο έλεγχος για εναλλακτικές µεταβλητές για τη µέτρηση της αξιοπιστίας του
ελέγχου µπορεί να αποτελέσει πεδίο ανοιχτό για µελλοντική έρευνα.
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