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Περίληψη 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναλύσει το ζήτημα της εφαρμογής των 

διεθνών λογιστικών προτύπων στον τομέα της ελεγκτικής. Αρχικά στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται λόγος για το θεωρητικό πλαίσιο του ελέγχου. Επιπλέον, θέματα που 

αφορούν την εφαρμογή και την εξέλιξη των διεθνών λογιστικών προτύπων 

αναλύονται στο δεύτερο κεφάλαιο.  Στη συνέχεια, προχωρώντας στο τρίτο κεφάλαιο 

παραθέτουμε τη βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο κομμάτι και τις έρευνες που έχουν 

γίνει με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουμε τις 

ερωτήσεις τους ερωτηματολογίου καθώς και τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων ενώ 

στη συνέχεια παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.  
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Abstract 

The purpose of this work is to analyze the issue of the application of international 

accounting standards in the field of auditing. Initially, the first chapter discusses the 

theoretical framework of control. In addition, issues concerning the implementation 

and development of international accounting standards are discussed in Chapter Two. 

Then proceeding to the third chapter we list the bibliography in the specific piece and 

the researches made with the corresponding results. Finally, in the fourth chapter we 

analyze the questions of the questionnaire as well as the way of analyzing the data, 

and then the results of our research are presented. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.1 Θεωρίες ελέγχου 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές θεωρίες που μπορεί να εξηγούν τη ζήτηση για 

υπηρεσίες ελέγχου. Ορισμένες από αυτές είναι γνωστές στην έρευνα και μερικές από 

αυτές βασίζονται περισσότερο στις αντιλήψεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

τέσσερις θεωρίες ελέγχου σύμφωνα με τους Hayes et al. (2005). 

Η θεωρία policeman ισχυρίζεται ότι ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση, 

την ανακάλυψη και την πρόληψη της απάτης. Στις αρχές του 20ού αιώνα, αυτό 

συνέβαινε ασφαλώς. Ωστόσο, πιο πρόσφατα, ο κύριος στόχος των ελεγκτών ήταν να 

παράσχουν εύλογη βεβαιότητα και να επαληθεύσουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη 

των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, η ανίχνευση της απάτης εξακολουθεί να 

είναι ένα καυτό θέμα στη συζήτηση σχετικά με τις ευθύνες του ομιλητή και συνήθως 

μετά από τα γεγονότα όπου αποκαλύφθηκαν απάτες σε οικονομικές καταστάσεις, 

αυξάνεται η πίεση για την αύξηση των ευθυνών των ελεγκτών για την ανίχνευση της 

απάτης. 

Η θεωρία αξιοπιστίας δανεισμού υποδηλώνει ότι η πρωταρχική λειτουργία του 

ελέγχου είναι η προσθήκη αξιοπιστίας στις οικονομικές καταστάσεις. Κατά την 
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άποψη αυτή, η υπηρεσία που πωλούν οι ελεγκτές στους πελάτες είναι η αξιοπιστία. 

Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν στοιχεία που αυξάνουν την 

εμπιστοσύνη των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων στα στοιχεία που 

παρουσιάζονται από τη διοίκηση. Οι χρήστες θεωρούνται ότι αποκομίζουν οφέλη από 

την αυξημένη αξιοπιστία, ενώ τα οφέλη αυτά συνήθως θεωρούνται ότι βελτιώνουν 

την ποιότητα των επενδυτικών αποφάσεων όταν βασίζονται σε αξιόπιστες 

πληροφορίες. 

Η θεωρία της εμπνευσμένης εμπιστοσύνης (Θεωρία ορθολογικών προσδοκιών) 

(Limperg, 1932) καλύπτει τόσο τη ζήτηση όσο και την προσφορά υπηρεσιών 

ελέγχου. Η απαίτηση για υπηρεσίες ελέγχου είναι η άμεση συνέπεια της συμμετοχής 

τρίτων/ενδιαφερόμενων μερών στην εταιρεία. Αυτά τα μέρη απαιτούν τη λογοδοσία 

από τη διοίκηση, σε αντάλλαγμα για τις επενδύσεις τους στην εταιρεία. 

Η λογοδοσία πραγματοποιείται μέσω της έκδοσης περιοδικών οικονομικών 

εκθέσεων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες που παρέχονται από τη 

διοίκηση ενδέχεται να είναι προκατειλημμένες καθώς τα εξωτερικά μέρη δεν έχουν 

άμεσο μέσο παρακολούθησης και απαιτείται έλεγχος για την εξασφάλιση της 

αξιοπιστίας αυτών των πληροφοριών. Όσον αφορά την παροχή ασφαλιστικών 

συμβουλών, ο Limperg (1932) προτείνει ότι ο ελεγκτής θα πρέπει πάντα να 

προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κοινού. 

Η θεωρία της αντιπροσώπευσης (Watts and Zimmerman, 1986b) προτείνει ότι ο 

ελεγκτής διορίζεται προς το συμφέρον τόσο των τρίτων όσο και της διοίκησης. Μια 

εταιρεία θεωρείται ως ένα δίκτυο συμβολαίων. Πολλές ομάδες συνεισφέρουν στην 

εταιρεία για συγκεκριμένη τιμή. Το καθήκον της διοίκησης είναι να συντονίζει αυτές 

τις ομάδες και συμβάσεις και να προσπαθεί να τις βελτιστοποιήσει: χαμηλή τιμή για 

αγαθά που αγοράζονται, υψηλή τιμή για πωληθέντα αγαθά, χαμηλά επιτόκια για 

δάνεια, υψηλές τιμές μετοχών και χαμηλά ημερομίσθια για τους μισθωτούς. Σε αυτές 

τις σχέσεις, η διοίκηση είναι ο πράκτορας, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει εισφορές 

από τους διευθυντές. 

1.2 Ο ρόλος του ελέγχου 

Στο προηγούμενο τμήμα παρουσιάστηκαν τέσσερις θεωρίες ελέγχου. Σχετικά και σε 

κάποιο βαθμό αλληλοκαλύπτοντας με αυτές τις θεωρίες, ο Wallace (1980) πρότεινε 
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τρεις υποθέσεις για να εξηγηθεί ο ρόλος του ελέγχου στις ελεύθερες και ρυθμιζόμενες 

αγορές: η υπόθεση παρακολούθησης, η υπόθεση πληροφοριών και η ασφαλιστική 

υπόθεση. Στη συνέχεια, οι τρεις αυτοί ρόλοι θα περιγραφούν για να παράσχουν μια 

επισκόπηση των διαφορετικών ρόλων που μπορεί να κάνει ο έλεγχος σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα. 

1.2.1 Η υπόθεση παρακολούθησης 

Η υπόθεση παρακολούθησης προϋποθέτει ότι όταν μεταβιβάζεται η εξουσία λήψης 

αποφάσεων σε ένα μέρος, όπως προτείνεται στη θεωρία της αντιπροσώπευσης, ο 

πράκτορας παρακινείται να συμφωνήσει να παρακολουθεί εάν τα οφέλη από τέτοιες 

δραστηριότητες υπερβαίνουν τα σχετικά κόστη. Αυτή η υπόθεση ισχύει σε όλες τις 

συνεργατικές σχέσεις σε κάθε οργανισμό, όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών 

και διαχειριστών, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, 

πιστωτών και μετόχων (Wallace, 1987). 

Ο Beaver (1989) επεσήμανε ότι η θεωρία παρακολούθησης προσπαθεί να λύσει 

προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ηθικής αβεβαιότητας και της ασυμμετρίας 

των πληροφοριών. Ο ηθικός κίνδυνος είναι το πρόβλημα του πράκτορα που διαθέτει 

άριστη πληροφόρηση και έχει έτσι τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει σε βάρος του 

εντολέα (Beaver 1989).  

Οι δημόσιες αποκαλύψεις θεωρήθηκαν ως ένας τρόπος ελέγχου της υπόθεσης 

παρακολούθησης. Έχουν θεωρηθεί ότι περιορίζουν την ανώτερη πληροφορική θέση 

της διοίκησης. Από αυτή την άποψη, ο έλεγχος είναι μια μορφή ελέγχου για την 

υπόθεση παρακολούθησης. Ο έλεγχος μειώνει τις πιθανότητες του πράκτορα να 

παρακρατεί σημαντικές πληροφορίες από τους μετόχους (Beaver 1989). 

Η σχέση μεταξύ του ελεγκτή και του διοικητικού συμβουλίου είναι ένας παράγοντας 

που επηρεάζει την παρακολούθηση της διαχείρισης. Ο ελεγκτής και το διοικητικό 

συμβούλιο έχουν συνήθως μια σχέση, η οποία θεωρείται ότι αυξάνει την ισχύ 

παρακολούθησης των ιδιοκτητών. Επιπλέον, οι ανεξάρτητες ελεγκτικές επιτροπές 

θεωρούνται μηχανισμός που ενισχύει την ανεξάρτητη θέση του ελεγκτή στις 

διαπραγματεύσεις και αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της 

ελεγκτικής δέσμευσης (Ng and Tan 2003).  
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Οι πρόσφατες ενημερώσεις στον τομέα του ελέγχου για τις δημόσιες επιχειρήσεις 

έχουν επιβάλει υψηλότερες απαιτήσεις στην ανεξαρτησία και την εμπειρογνωμοσύνη 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ομοίως, οι ελεγκτές και η διοίκηση έχουν 

εντολή να εκδίδουν εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, γεγονός που αυξάνει και ενισχύει 

και πάλι τον ρόλο εποπτείας του ελεγκτή πάνω στη διοίκηση. 

Ο Wallace (2004) παρουσιάζει πολλούς παράγοντες που υποδηλώνουν ότι ο έλεγχος 

είναι ένα ιδιαίτερα αξιόλογο σύστημα παρακολούθησης μεταξύ των μετόχων, των 

πιστωτών και της ανώτατης διοίκησης. Παραδείγματος χάριν, ο Chow (1982) 

διαπιστώνει ότι οι εταιρείες με υψηλότερο δείκτη συνολικού χρέους προς το σύνολο 

των περιουσιακών στοιχείων ή εταιρίες με περισσότερες λογιστικές διακυμάνσεις 

είναι πιο πιθανό να προσλάβουν έναν ελεγκτή, πιθανότατα για να αντιμετωπίσουν τη 

σχέση της διοίκησης με τους πιστωτές.  

Επιπλέον, στοιχεία δείχνουν ότι η πιθανότητα εθελοντικής πρόσληψης ενός ελεγκτή 

αυξάνεται με τον αριθμό των εργαζομένων (Hay και Davis 2004). Η αξία της 

ακρόασης της διαχείρισης μπορεί επίσης να εξηγηθεί από τον οργανωτικό έλεγχο της 

απώλειας της διοίκησης (Abdel-Khalik 1993). Σε εταιρείες με περισσότερους 

υπαλλήλους ή πιο περίπλοκη οργανωτική δομή, η διαχείριση μπορεί να ωφεληθεί από 

τον έλεγχο υπό την έννοια ότι αποτελεί πρόσθετο μέσον για τη βελτίωση του 

εσωτερικού ελέγχου. 

1.2.2 Η υπόθεση των πληροφοριών 

Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση θεωρήθηκε νωρίτερα βασική για τους σκοπούς 

της παρακολούθησης, αλλά από τη δεκαετία του 1960 το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε 

στις ανάγκες και την παροχή πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες να 

λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις (Higson 2003). Επομένως, μια εναλλακτική ή 

συμπληρωματική προς την υπόθεση παρακολούθησης είναι η υπόθεση πληροφοριών. 

Ένα επιχείρημα σχετικά με τη ζήτηση για ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις είναι 

ότι παρέχουν πληροφορίες χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων από τους επενδυτές.  

Τα μοντέλα αποφάσεων επένδυσης στη βιβλιογραφία χρηματοδοτούν μια επιχείρηση 

υπολογίζοντας την καθαρή παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Για 

παράδειγμα, οι μελλοντικές ταμειακές ροές έχουν παρατηρηθεί ότι συσχετίζονται σε 

μεγάλο βαθμό με τις πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, ο 
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έλεγχος αποτιμάται από τους επενδυτές ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. (Wallace, 2004) 

Ορισμένες από τις ίδιες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στις συμβάσεις 

παρακολούθησης είναι επίσης χρήσιμες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η 

διαφορά από τους σκοπούς της παρακολούθησης, ωστόσο, είναι ότι η εγκατάσταση 

μέσων παρακολούθησης συνήθως απαιτεί ρητή σύμβαση, όπως συμβαίνει όταν ο 

πράκτορας δεσμεύεται να παρέχει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, η 

υπόθεση των πληροφοριών υπογραμμίζει ότι οι επενδυτές χρειάζονται οικονομικές 

πληροφορίες για τον προσδιορισμό των αγοραίων αξιών, οι οποίες αποτελούν μέσο 

λήψης ορθολογικών αποφάσεων για επενδύσεις, ακόμη και ελλείψει ρητής σύμβασης 

με τον πράκτορα (Wallace 1980). 

Οι Fama και Laffer (1971) συζητούν τρία σημαντικά οφέλη από την πληροφόρηση: 

μείωση του κινδύνου, βελτίωση της λήψης αποφάσεων και κέρδη από τα κέρδη 

συναλλαγών. Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να σχετίζονται με κάθε 

παροχή. Οι επενδυτές τείνουν να είναι αρνητικοί στον κίνδυνο, επομένως θα 

απαιτήσουν υψηλότερη απόδοση για υψηλότερα επίπεδα κινδύνου ή θα πληρώσουν 

υψηλότερη τιμή υπό μορφή πριμοδότησης κινδύνου για τη μείωση του επιπέδου 

αβεβαιότητας ή κινδύνου (Fama et al., 1971).  

Ωστόσο, η υπόθεση των πληροφοριών υπογραμμίζει ότι οι επενδυτές χρειάζονται 

οικονομικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό των αγοραίων αξιών, οι οποίες 

αποτελούν μέσο λήψης ορθολογικών αποφάσεων για επενδύσεις, ακόμη και ελλείψει 

ρητής σύμβασης με τον πράκτορα (Wallace 1980). Ένας έλεγχος αποτιμάται επίσης 

ως μέσο βελτίωσης των οικονομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τους 

διαχειριστές στη λήψη αποφάσεων. Ένας ελεγκτής μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα 

των δεδομένων εισόδου, βρίσκοντας σφάλματα και κάνοντας τους εργαζόμενους πιο 

προσεκτικοί κατά την προετοιμασία αρχείων. Τα πιο ακριβή δεδομένα θα βελτιώσουν 

την εσωτερική λήψη αποφάσεων.  

Σύμφωνα με την αποτελεσματική αγορά, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων 

αντανακλούν όλες τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν 

να αποκτηθούν μη φυσιολογικές αποδόσεις χρησιμοποιώντας διαθέσιμες στο κοινό 

πληροφορίες. Κατά τη δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου, η τιμή των 
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τίτλων θα προσαρμοστεί στις πληροφορίες (Chen et al., 2000) εάν οι πληροφορίες 

είναι σχετικές και δεν είναι ήδη γνωστές ή αναμένονται.  

Μπορεί επίσης να μην προκύψει καμία προσαρμογή των τιμών από την ανακοίνωση 

των αποτελεσμάτων του ελέγχου, τα ίδια συμπεράσματα θα μπορούσαν να έχουν 

επιτευχθεί από τρίτους σε προγενέστερη ημερομηνία ή τα αποτελέσματα του ελέγχου 

θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από τις διαθέσιμες υποκατάστατες πληροφορίες. 

Ως εκ τούτου, η λειτουργία του ελέγχου μπορεί να αξιολογηθεί σε σχέση με το 

όφελος των κερδών από συναλλαγές. Με άλλα λόγια, τα ανακοινωθέντα πορίσματα 

ελέγχου μπορούν να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών και τις 

υπάρχουσες εκτιμήσεις της αγοράς. Ωστόσο, η έλλειψη κέρδους από το εμπόριο στα 

αποτελέσματα ελέγχου δεν συνεπάγεται έλλειψη αξίας για τις ελεγχόμενες 

πληροφορίες (Wallace, 1980). 

Ο ρόλος των ελεγμένων στοιχείων επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας 

(Beaver et al., 1970), τα οποία καταδεικνύουν βελτίωση της εκτίμησης του κινδύνου 

μέσω της χρήσης λογιστικών πληροφοριών. Η βελτιωμένη εκτίμηση του κινδύνου 

δεν σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αποκτηθούν μη φυσιολογικά κέρδη, αλλά 

υποδεικνύει ότι οι επενδυτές έχουν πιο ακριβείς πληροφορίες για την αξιολόγηση των 

επενδύσεων (Wallace 1980 και 2004). Η παραδοχή της αξιοπιστίας των λογιστικών 

πληροφοριών έχει παρατηρηθεί ότι επηρεάζει το κόστος τόκων (Wallace 2002), την 

υποτίμηση των αρχικών δημόσιων προσφορών και την πτώχευση (Menon and 

Williams 1994). 

1.2.3 Η ασφαλιστική υπόθεση 

Σύμφωνα με τον νόμο περί χρεογράφων, ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος ευθύνονται 

από κοινού και εις ολόκληρον έναντι τρίτων για ζημίες που οφείλονται σε ελλιπείς 

οικονομικές καταστάσεις. Η δυνατότητα μετατόπισης της οικονομικής ευθύνης για τα 

αναφερόμενα δεδομένα σε έναν ελεγκτή μειώνει την αναμενόμενη ζημία από 

διαφορές ή σχετικούς διακανονισμούς σε διαχειριστές, πιστωτές και άλλους 

επαγγελματίες που εμπλέκονται στην αγορά κινητών αξιών. Καθώς το πιθανό κόστος 

των δικαστικών διαφορών αυξάνει, η ζήτηση για ασφάλιση από διαχειριστές και 

επαγγελματίες συμμετέχοντες για έναν έλεγχο μπορεί να αναμένεται να αυξηθεί 

(Wallace, 2004). 
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Στην ερώτηση γιατί οι διαχειριστές και άλλοι επαγγελματίες αναζητούν ασφάλιση 

από τους ελεγκτές και όχι από την ασφαλιστική εταιρεία, έχουν προταθεί τέσσερις 

πιθανές εξηγήσεις. Πρώτον, η λειτουργία του ελέγχου είναι τόσο σταθερή στην 

κοινωνία ότι η απόφαση της διοίκησης να μην προσλάβει έναν ελεγκτή θα 

συνεπαγόταν έντονα την αμέλεια ή την απάτη εκ μέρους των διευθυντών άλλων 

επαγγελματιών. Δεύτερον, οι λογιστικές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει εσωτερικές 

νομικές υπηρεσίες για να τις υπερασπιστούν σε επαγγελματικές αγωγές ευθύνης.  

Τρίτον, ο ελεγκτής που βρίσκεται αντιμέτωπος με αγωγή διαφοράς ανησυχεί για τη 

φήμη του. Ομοίως, οι διαχειριστές ανησυχούν για τη δική τους φήμη και τη φήμη της 

εταιρείας ως μια καλά οργανωμένη εταιρεία. Η ασφαλιστική εταιρεία, αντιθέτως, θα 

αποφασίσει για μια αγωγή διαφοράς ως επιλογή κόστους-ωφέλειας μεταξύ της 

εξωδικαστικής επίλυσης της έννομης άμυνας. Επομένως, ο ελεγκτής και ο 

διαχειριστής έχουν κοινό συμφέρον να εξετάσουν σωστά την επίδραση της διαφοράς 

στη φήμη των εμπλεκόμενων μερών. 

Τέταρτον, οι ελεγκτές έχουν "βαθιές τσέπες" σε σχέση με μια πτώχευση ή 

αποτυχημένη εταιρεία που δεν μπορεί να πληρώσει. Με βάση τις αποφάσεις του 

δικαστηρίου να φέρουν τους ελεγκτές υπεύθυνους για ανακριβείς οικονομικές 

καταστάσεις, οι ελεγκτές φαίνεται να θεωρούνται ως μέσο κοινωνικοποίησης του 

κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές κατανέμουν το κόστος των επιχειρηματικών 

αποτυχιών του πελάτη σε άλλους πελάτες μέσω υψηλότερων τελών και στην 

κοινωνία μέσω υψηλότερων τιμών και χαμηλότερων αποδόσεων στις επενδύσεις. 

Οι O'Reilly, Leitch και Tuttle (2006) δείχνουν ότι οι πληροφορίες της έκθεσης 

ελέγχου της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αξιολογούνται λιγότερο αρνητικά όταν 

το περιβάλλον αντιλαμβάνεται τον ελεγκτή να παρέχει κάποια ασφάλεια. Ομοίως, ο 

Lennox (1999) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μεγαλύτεροι ελεγκτές με είναι πιο 

επιρρεπείς σε διαφορές, παρά την υψηλότερη ποιότητα που παρέχουν και επομένως 

αυτό ερμηνεύεται ως επιβεβαίωση της ύπαρξης ασφαλιστικής επίδρασης στη ζήτηση 

για έλεγχο. Τέλος, οι Menon et al. (1994) βρίσκουν επίσης στοιχεία ότι οι ελεγκτές 

θεωρούνται από τους επενδυτές ως εγγυητές της ποιότητας των οικονομικών 

καταστάσεων και των επενδύσεών τους. Επιπλέον, οι επενδυτές φαίνονται επίσης 

πρόθυμοι να καταβάλουν το ασφάλιστρο για το δικαίωμα ανάκτησης ζημιών από τον 

ελεγκτή. 
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1.3 Κανονισμός ελέγχου 

Υπάρχουν δύο ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι υπεύθυνα για τα 

ελεγκτικά επαγγέλματα: το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας της Δημόσιας Εταιρείας 

(PCAOB) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών (AICPA). Το 

Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας της Δημόσιας Εταιρείας (PCAOB) είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε με το νόμο Sarbanes-Oxley του 2002, 

ο οποίος μετέτρεψε τους τυποποιημένους ελεγκτές να είναι αυτοδιοικούμενοι 

οργανισμοί σε έναν πιο ανεξάρτητο οργανισμό.  

Το PCAOB είναι επίσης αποτέλεσμα της αποτυχίας του AICPA να καταστεί 

συμβούλιο εποπτείας για τους ελεγκτές δημόσιων εταιρειών (Gunny & Zhang, 2013), 

που οδήγησε σε σκάνδαλα λογιστικής και ελέγχου, όπως οι Enron και Worldcom 

(Harris, 2014). Έτσι, με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στις 

ελεγκτικές εταιρείες και την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου, η SEC αποφάσισε 

να διαμορφώσει το PCAOB για να αξιολογήσει το οικονομικό δελτίο των δημόσιων 

εταιρειών και την υπακοή τους στους κανόνες και κανονισμούς των ΗΠΑ (Gunny & 

Zhang, 2013). 

 Η AICPA είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση προτύπων ελέγχου μέσω του Συμβουλίου 

Ελέγχου Προτύπων (ASB) για μη εκδότες στις ΗΠΑ (AICPA, 2017), ενώ η PCAOB 

αναλαμβάνει την εποπτεία των προτύπων ελέγχου για τους εκδότες και την εφαρμογή 

προτύπων ελέγχου που έχουν προωθήσει η ASB (Cullinan, Earley, & Roush, 2013). 

Τα λογιστικά σκάνδαλα διαφόρων φημισμένων εταιρειών οδηγούν στην αλλαγή των 

προδιαγραφών και των κανονισμών τους.  

Το PCAOB έχει τέσσερις βασικές ανησυχίες, όπως η εγγραφή, οι επιθεωρήσεις, οι 

τυποποιημένοι ρυθμοί και η επιβολή (Gunny & Zhang, 2013). Υπάρχουν δύο 

επιθεωρήσεις της PCAOB: ετήσιες και τριετείς. Ο ετήσιος έλεγχος απευθύνεται σε 

ελεγκτικές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ελέγχου σε περισσότερες από 100 

δημόσιες επιχειρήσεις και εκείνες που εξυπηρετούν λιγότερες από 100 δημόσιες 

εταιρείες συμμετέχουν σε τριετή επιθεώρηση (PCAOB, 2017b).  

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες (Cullinan et al., 2013, ICAEW, 2009), η μετατροπή 

από καθεστώς αυτορρύθμισης σε ανεξάρτητη ρύθμιση του συμβουλίου εποπτείας του 

ελέγχου επηρεάζει την ελεγκτική πρακτική, τις ελεγκτικές προσεγγίσεις, τα πρότυπα 
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ελέγχου, την αναφορά των ελεγκτών και την κρίση που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές. 

Επιπλέον, η αυξανόμενη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε 

παγκόσμιο επίπεδο προκάλεσε δυσκολότερα πρότυπα, οδηγώντας έτσι σε πιο 

ολοκληρωμένη επαγγελματική κρίση από τους ελεγκτές (ICAEW, 2009). Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι ελεγκτικές εταιρείες και οι ελεγκτές πρέπει να 

αναπτύξουν τις προσεγγίσεις τους βάσει των εφαρμοζόμενων προτύπων. 

Ειδικά στις ΗΠΑ, ο έλεγχος του PCAOB αναμένεται να αυξήσει την ποιότητα του 

ελέγχου, διότι αυτός ο θεσμός έχει εξαιρετική πρόσβαση και έλεγχο των 

εμπιστευτικών φακέλων των πελατών κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης (Gunny & 

Zhang, 2013). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Gunny & Zhang (2013), το τμήμα 

επιθεώρησης της PCAOB διαθέτει επαρκείς πόρους. Η ίδια η επιθεώρηση 

αποτελείται από πολλές διαδικασίες και η μία εξετάζει το σύστημα ελέγχου ποιότητας 

του ελεγκτή (Aobdia, 2016, Gunny & Zhang, 2013), το οποίο συνίσταται στην 

ανάπτυξη διαδικασιών, στην κατάρτιση του ελεγκτή και στην συμμόρφωση του 

ελεγκτικού γραφείου με τους κανόνες και τα πρότυπα ανεξαρτησίας (Aobdia, 2016, 

Gunny & Zhang, 2013). 

Σύμφωνα με τους Francis et al. (2014), το στυλ ελέγχου αντιπροσωπεύει τους 

εσωτερικούς κανόνες εργασίας που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές εταιρείες για τη 

διενέργεια διαδικασιών ελέγχου για την πελατεία τους. Αυτό σημαίνει ότι το στυλ 

ελέγχου πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς. 

1.4 Στυλ ελέγχου και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων 

 Οι Kothari et al. (2010) ισχυρίζονται ότι κάθε αξιόπιστο ελεγκτικό γραφείο 

αναπτύσσει τους δικούς του μοναδικούς εσωτερικούς κανόνες εργασίας, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις και ερμηνεία των ελεγκτικών και 

λογιστικών προτύπων. Αυτοί οι κανόνες εργασίας διαφέρουν κατά κάποιον τρόπο 

μεταξύ των ελεγκτικών γραφείων. 

Το στυλ ελέγχου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Francis et al. (2014) ως 

όρος για τους εσωτερικούς κανόνες εργασίας που συμμορφώνονται με τα πρότυπα 

ελέγχου και τις γενικευμένες λογιστικές αρχές και οι οποίοι χρησιμοποιούνται από 

τους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου για τους πελάτες τους. Μετά από αυτόν τον 

όρο, ο Van Os (2015) χρησιμοποιεί επίσης το στυλ ελέγχου για να αναφερθεί στην 
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ίδια μορφή των κανόνων εργασίας της ελεγκτικής εταιρείας και εξετάζει την 

επίδρασή της στη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. 

Η ερμηνεία των κανόνων κυριαρχείται από το ατομικό συμφέρον και όχι από την 

επαγγελματική κρίση που προέρχεται από πραγματικές εμπειρίες ελεγκτών, γεγονός 

που επηρεάζει την ποιότητα του ελέγχου. Αυτό συνεπάγεται ότι το έργο των 

ελεγκτικών εταιρειών θεωρείται ότι είναι συνεπές μεταξύ των πελατών τους, 

σύμφωνα με το αποτέλεσμα του ελεγκτικού στυλ που αναφέρεται στο Francis et al. 

(2014). Χρησιμοποιώντας την υπόθεση ότι δύο εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο 

ελεγκτικό γραφείο θα ήταν πιο συγκρίσιμες με δύο εταιρείες που ελέγχθηκαν από 

διαφορετικά ελεγκτικά γραφεία, οι Francis et al. (2014) υποστηρίζουν ότι το στυλ 

ελέγχου έχει αντίκτυπο στη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

2.1 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Τα παγκόσμια λογιστικά πρότυπα αναμένεται να αποφέρουν περισσότερα οφέλη για 

τους επενδυτές και τους άλλους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με την Tarca (2012), τα 

παγκόσμια λογιστικά πρότυπα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες βελτίωσης της 

συγκρισιμότητας και της διαφάνειας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Με 

αυτόν τον τρόπο, το κόστος της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων θα μειωθεί 

και θα μπορούσαν να επιτευχθούν υψηλότερες πληροφορίες. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς θα μπορούσαν να λάβουν μια καλύτερη και πιο ενημερωμένη απόφαση 

σχετικά με τα οικονομικά θέματα της εταιρείας. 

Τα πρότυπα ελέγχου είναι αποτέλεσμα της ανάγκης του ρόλου του ορκωτού ελεγκτή, 

μεταξύ των αντιπροσώπων και του εντολέα (ICAEW, 2005). Αποτελεί επίσης ζωτικό 

μέρος των εργαλείων ελέγχου (ICAEW, 2006). Σύμφωνα με το ICAEW (2006), 

απαιτούνται ελεγκτικά πρότυπα για τον έλεγχο. Η διαδικασία ελέγχου δεν μπορεί να 

εκτελείται χωρίς την εφαρμογή προτύπων μέσα στις διαδικασίες ελέγχου εκ των 

προτέρων. Δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου 

δηλώνονται δημοσίως οι άλλοι ενδιαφερόμενοι πλην των μετόχων απαιτούν 

πιστοποιημένους και ανεξάρτητους ελεγκτές (ICAEW, 2005). Ως εκ τούτου, 
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απαιτείται η παροχή τέτοιων παγκόσμιων και βασισμένων σε αρχές ελέγχου 

ελεγκτικών προτύπων (ICAEW, 2005). 

Σύμφωνα με τους Francis et al. (2014), από κάθε ελεγκτικό γραφείο παρέχονται 

τέτοιοι κανόνες εργασίας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου που θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τα Γενικά αποδεκτά πρότυπα ελέγχου (GAAS). Κάθε ελεγκτική 

εταιρία προσπαθεί να αναπτύξει ένα τέτοιο τρόπο ελέγχου που συμμορφώνεται με 

τους ισχύοντες κανόνες των πελατών της, οι οποίοι συνήθως διαφοροποιούν την 

ποιότητά τους από εκείνο άλλων ελεγκτικών εταιρειών (Kaplan, Menon , & Williams, 

1990). 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν πρότυπα ελέγχου, όπως το AICPA 312 / AU 3266 της 

AICPA και τα ελεγκτικά πρότυπα PCAOB αριθ.157, ώστε να υπάρχουν κατάλληλες 

ελεγκτικές διαδικασίες ώστε να υπάρχει εύλογη βάση για τη γνωμοδότηση για το 

ελεγμένο δημοσιονομικό δελτίο (Marden & Brackney, 2009). Ο μετασχηματισμός 

των λογιστικών προτύπων προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα επηρεάσει τον 

έλεγχο σε πολλές πτυχές, όπως οι αγορές ελέγχου, η λειτουργία ελέγχου, ο έλεγχος 

του κινδύνου και κυρίως τα πρότυπα ελέγχου. Σύμφωνα με τον Marden & Brackney 

(2009), η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων μπορεί να οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στη διαδικασία ελέγχου. Παρόλα αυτά, ο Sin et al. 

(2015) πιστεύουν ότι επειδή το πρόσφατο πρότυπο ελέγχου είναι περισσότερο 

βασισμένο σε αρχές, δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να επικεντρώνονται στο πού 

ο κίνδυνος του ελέγχου είναι ο μεγαλύτερος και να είναι καλά προσαρμοσμένος στο 

μέγεθος του πελάτη.  

2.2 Η σπουδαιότητα των διεθνών λογιστικών προτύπων 

Η λογιστική ως "Γλώσσα Επιχειρήσεων" κοινοποιεί τα οικονομικά αποτελέσματα και 

την υγεία μιας επιχείρησης σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω περιοδικών 

οικονομικών καταστάσεων. Ο στόχος των Λογιστικών Προτύπων είναι τριπλάσιος. 

Πρώτον, συμβάλλουν στην τυποποίηση των ποικίλων λογιστικών πολιτικών και στην 

εξάλειψη της ασυμβατότητας των οικονομικών καταστάσεων εντός μιας οντότητας 

και μεταξύ των οντοτήτων.  

Δεύτερον, διευκολύνουν την παρουσίαση υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων 

πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις. Τρίτον, μειώνουν τις λογιστικές 
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εναλλακτικές λύσεις και έτσι εξαλείφουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας στις 

οικονομικές καταστάσεις. Η σπουδαιότητα των μελετών διεθνούς λογιστικής 

πρακτικής έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις των οικονομικών φορέων και να διευκολυνθούν οι διεθνείς 

επιχειρηματικές πρακτικές.  

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η διεθνής λογιστική σύγκλιση είναι ένα 

σημαντικό θέμα για τους ρυθμιστές της κεφαλαιαγοράς, τους επενδυτές, τις αγορές, 

τις κυβερνήσεις και όλους όσοι ασχολούνται με την οικονομική πληροφόρηση των 

δημόσιων εταιρειών. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία της λογιστικής ως βασικού 

δημοσιονομικού εργαλείου για διάφορους οικονομικούς παράγοντες. Η αξία της 

διεθνούς λογιστικής σύγκλισης έγκειται στην ικανότητά της να ελαχιστοποιεί τις 

αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την ποικιλομορφία των λογιστικών 

πρακτικών σε διάφορες χώρες (Cordeiro et al., 2007). Σε ένα τέτοιο σενάριο, η 

εισαγωγή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) για 

εισηγμένες εταιρείες σε πολλές χώρες του κόσμου θεωρείται μία από τις 

σημαντικότερες κανονιστικές αλλαγές στο ιστορικό της λογιστικής. 

 Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) αναγνωρίζονται πλέον ως τα κορυφαία πρότυπα παγκόσμιας 

αναφοράς των λογιστικών πληροφοριών παγκοσμίως (Daske et al., 2008). Σήμερα, 

περισσότερα από εκατό έθνη απαιτούν ή επιτρέπουν τη χρήση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων στις χώρες τους. Πολλές χώρες έχουν ήδη ανακοινώσει την 

προθυμία τους να υιοθετήσουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στις χώρες τους. Αυτό 

γίνεται το πιο δημοφιλές και κοινώς αποδεκτό μοντέλο χρηματοοικονομικής 

αναφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, η Νέα 

Ζηλανδία και η Ρωσία.  

Τα νομικά πλαίσια επιτρέπουν επί του παρόντος τη χρήση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων στις χώρες τους. Η σημασία των διεθνών λογιστικών προτύπων αυξήθηκε 

καθώς παρέχουν μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών για τους επενδυτές και επίσης τους ενθαρρύνουν να επενδύουν πέρα 

από τα σύνορα. Οι μελέτες δείχνουν ότι η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων συμβάλλει στη μείωση του κόστους κεφαλαίου για τις εταιρείες και ωφελεί 

την αποτελεσματικότερη κατανομή κεφαλαίου. 
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Ο Levitt (1998) στο έγγραφό του σχετικά με τη σημασία των υψηλής ποιότητας 

λογιστικών προτύπων τόνισε την ανάγκη εναρμόνισης των λογιστικών προτύπων για 

την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών βασισμένων σε διαφανείς χρηματοοικονομικές 

εκθέσεις. Ο συγγραφέας απαριθμεί τρεις βασικούς στόχους για την αποδοχή των 

διεθνών προτύπων: 

1. Τα πρότυπα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα βασικό σύνολο λογιστικών δηλώσεων 

που αποτελούν μια γενικά αποδεκτή βάση λογιστικής.  

2. Τα πρότυπα πρέπει να είναι «υψηλής ποιότητας» - πρέπει να έχουν ως 

αποτέλεσμα τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια. Οι επενδυτές πρέπει να είναι 

σε θέση να αναλύουν ουσιαστικά τις επιδόσεις σε χρονικές περιόδους και μεταξύ 

εταιρειών. 

  

3. Τα πρότυπα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται αυστηρά. Εάν τα 

λογιστικά πρότυπα πρέπει να πληρούν το στόχο να αντιμετωπίζονται παρόμοιες 

συναλλαγές και γεγονότα με παρόμοιο τρόπο - όποτε και όποτε συναντώνται, οι 

ελεγκτές και οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο πρέπει να επιμείνουν στην 

αυστηρή ερμηνεία και εφαρμογή αυτών των προτύπων. Διαφορετικά, η 

συγκρισιμότητα και η διαφάνεια που είναι ο στόχος των κοινών προτύπων θα 

διαβρωθούν. 

2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

2.3.1 Πλεονεκτήματα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Υποστηρίζεται ότι η υιοθέτηση των  διεθνών λογιστικών προτύπων θα οδηγήσει σε: 

μεγαλύτερη διαφάνεια και κατανόηση της ικανότητας, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου 

για τις εταιρείες και υψηλότερες τιμές μετοχών (λόγω μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των 

επενδυτών και διαφανούς πληροφόρησης), ευκολότερη συγκρισιμότητα των 

διασυνοριακών οικονομικών δεδομένων και εκτιμητικές επενδυτικές ευκαιρίες, την 

αύξηση της αξιοπιστίας των εγχώριων αγορών στους παρόχους ξένων κεφαλαίων και 

τις δυνατότητες των ξένων εταίρων συγχωνεύσεων και στους δυνητικούς δανειστές 

οικονομικών καταστάσεων από εταιρείες στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.  
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Θα συμβάλει επίσης στη διευκόλυνση της διεθνούς κινητικότητας του 

επαγγελματικού προσωπικού πέρα από τα εθνικά σύνορα. Για τις πολυεθνικές 

εταιρείες, θα τους βοηθήσει να εκπληρώσουν την απαίτηση γνωστοποίησης για τα 

χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο (Covrig, Defond & Hung 2007, Daske et al 2008). 

Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν: τη χαμηλότερη ευαισθησία στις πολιτικές πιέσεις από 

τα εθνικά πρότυπα, τη συνέχιση της τοπικής καθοδήγησης εφαρμογής για τις τοπικές 

συνθήκες και την τάση για αύξηση των λογιστικών προτύπων στο υψηλότερο δυνατό 

ποιοτικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο (Choi, et al., 1999, Alfredson et al., 2004).  

Η καθαρή επίδραση της σύγκλισης στην αγορά είναι συνάρτηση δύο επιπτώσεων. Το 

πρώτο είναι το άμεσο ενημερωτικό αποτέλεσμα - είτε η σύγκλιση αυξάνει είτε 

μειώνει την λογιστική ποιότητα. Το δεύτερο είναι η επίδραση της απόκτησης 

εμπειρογνωμοσύνης ή εάν οι επενδυτές γίνονται εμπειρογνώμονες σε ξένο λογιστικό 

σύστημα, το οποίο εξαρτάται από το πόσο δαπανηρό είναι να αναπτυχθεί η 

εμπειρογνωμοσύνη. Ως εκ τούτου, η εκ των προτέρων καθαρή επίδραση της 

σύγκλισης στην αγορά είναι αβέβαιη. 

 Οι Armstrong et al (2007) διαπίστωσαν ότι οι επενδυτές αναμένουν καθαρά οφέλη 

για την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ευρώπη, που συνδέονται 

με την αύξηση της ποιότητας των πληροφοριών, τη μείωση της ασυμμετρίας των 

πληροφοριών, την αυστηρότερη εφαρμογή των προτύπων και τη σύγκλιση. Ο Gordon 

(2008) απαρίθμησε τα οφέλη από την προσαρμογή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων σε όλο τον κόσμο ώστε να περιλαμβάνει: καλύτερη οικονομική 

πληροφόρηση για τους μετόχους και τους ρυθμιστικούς φορείς, αυξημένη 

συγκρισιμότητα, βελτιωμένη διαφάνεια των αποτελεσμάτων, αυξημένη ικανότητα 

διασφάλισης διασυνοριακού καταλόγου, καλύτερη διαχείριση παγκόσμιων εργασιών 

και μειωμένο κόστος του κεφαλαίου 

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι η 

επικέντρωσή του στους επενδυτές με τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα υπόσχονται 

ακριβέστερες, έγκαιρες και περιεκτικές πληροφορίες για τα οικονομικά 

στοιχεία που σχετίζονται με τα εθνικά πρότυπα. Και οι πληροφορίες που 

παρέχονται από τις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με 
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τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τείνουν να είναι πιο κατανοητές για τους 

επενδυτές, καθώς μπορούν να κατανοήσουν το οικονομικό δελτίο χωρίς την 

ανάγκη άλλων πηγών που καθιστούν τους επενδυτές πιο ενημερωμένους. 

2. Αυτό βοηθά επίσης τους νέους ή τους μικρούς επενδυτές, καθιστώντας τα 

πρότυπα αναφοράς απλούστερα και καλύτερα, καθώς θέτει μικρούς και νέους 

επενδυτές στην ίδια θέση με άλλους επαγγελματίες επενδυτές, όπως ήταν 

αδύνατο σύμφωνα με τα προηγούμενα πρότυπα αναφοράς. Αυτό συμβάλλει 

επίσης στη μείωση του κινδύνου για νέους ή μικρούς επενδυτές, ενώ οι 

συναλλαγές καθώς οι επαγγελματίες επενδυτές δεν μπορούν να επωφεληθούν 

λόγω της απλής κατανόησης της φύσης των οικονομικών καταστάσεων.  

3. Λόγω της εναρμόνισης και της τυποποίησης των προτύπων αναφοράς 

σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να 

πληρώνουν για την επεξεργασία και την προσαρμογή των οικονομικών 

καταστάσεων για να κατανοήσουν τα ποσά αυτά, εξαλείφοντας έτσι τις 

αμοιβές των αναλυτών. 

4. Η μείωση των διεθνών διαφορών στα πρότυπα αναφοράς με την εφαρμογή 

των διεθνών λογιστικών προτύπων, κατά μία έννοια καταργεί τις 

διασυνοριακές εξαγορές από τους επενδυτές. 

Με βάση τις προαναφερθείσες πληροφορίες, μπορεί να θεωρηθεί ότι επειδή η 

υψηλότερη ποιότητα της πληροφορίας μειώνει τόσο τον κίνδυνο για τους επενδυτές 

από την αγορά και την κατοχή μετοχών όσο και τον κίνδυνο για λιγότερο 

ενημερωμένους επενδυτές λόγω εσφαλμένης επιλογής λόγω έλλειψης κατανόησης, 

θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του κόστους των ιδίων κεφαλαίων. 

Η αναγνώριση της ζημίας αμέσως αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των 

διεθνών λογιστικών προτύπων, καθώς δεν είναι μόνο το όφελος για τους επενδυτές, 

αλλά και για τον δανειστή και άλλους ενδιαφερόμενους στην εταιρεία. 

Η αυξημένη διαφάνεια και αναγνώριση ζημιών στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 

συνήθως αυξάνει την αποτελεσματικότητα των συμβάσεων μεταξύ των εταιρειών και 

της διοίκησής τους, γεγονός που ενισχύει και την εταιρική διακυβέρνηση. Με 

αυξημένη διαφάνεια, όπως προβλέπεται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι 

δανειστές επωφελούνται επίσης από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς υποχρεώνει 

τις εταιρείες να αναγνωρίζουν άμεσα την ζημία. 
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Η πιο έγκαιρη αναγνώριση ζημιών επιτρέπει επίσης στην εταιρεία να αναθεωρεί τις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, των κερδών, των 

ιδίων κεφαλαίων. Η σύγκλιση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα βελτίωσε τη 

συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων στην ΕΕ. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω 

της εφαρμογής του ίδιου προτύπου αναφοράς σε μια ενιαία αγορά, την ΕΕ. 

 Δεδομένου ότι όλες οι εταιρείες που καταρτίζουν τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις τους έχουν υποβληθεί σε υποβολή εκθέσεων, έχουν βελτιώσει τη 

συγκρισιμότητα όχι μόνο για τους επενδυτές αλλά και για όλους τους φορείς που 

χρησιμοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις. 

Ο πιο αναφερόμενος παράγοντας για τα πλεονεκτήματα των διεθνών λογιστικών 

προτύπων ήταν η τυποποίηση της χρηματοοικονομικής αναφοράς, η οποία τελικά 

βελτιώνει τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων σε μεγάλες 

χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό εξαλείφει επίσης τον εμπορικό φραγμό, καθώς 

αυτός ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες για τους οποίους η ΕΕ προσπαθούσε 

να υιοθετήσει ενιαία πρότυπα αναφοράς. 

Αυτός ο παράγοντας μπορεί επίσης να αναφερθεί ως ένα από τα καίρια 

πλεονεκτήματα της μετατροπής στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς καθιστά τις 

χώρες μέλη της ΕΕ συνεπείς όχι μόνο για μακροοικονομικές πτυχές αλλά και για 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση που βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ επενδυτών και 

εταιρειών μεταξύ των χωρών μελών. 

Καθώς χιλιάδες εταιρείες στην Ευρώπη και σε άλλες συνδεδεμένες χώρες σε όλο τον 

κόσμο έχουν ήδη δημιουργήσει μια τεράστια βάση για την υιοθέτηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων, βελτιώνει επίσης τις εταιρείες για πρόσβαση στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, έχοντας συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με ένα πρότυπο αναφοράς. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων, 

όλες οι εταιρείες πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες υιοθετώντας τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα. Οι ιδιωτικές και μικρού και μεσαίου μεγέθους μη ενοποιημένες 

καταστάσεις μπορούν να συνταχθούν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 

γεγονός που βελτιώνει περαιτέρω τη συγκρισιμότητα και τη συνοχή των οικονομικών 

καταστάσεων. Και τελικά, η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων από όλες 
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τις χώρες σε όλο τον κόσμο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη χρησιμότητα και 

συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. 

2.3.2 Μειονεκτήματα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Το πιο αξιοσημείωτο μειονέκτημα των διεθνών λογιστικών προτύπων σχετίζεται με 

το κόστος που σχετίζεται με την εφαρμογή πολυεθνικών εταιρειών, που συνίστανται 

στην αλλαγή των εσωτερικών συστημάτων ώστε να είναι συμβατά με τα νέα πρότυπα 

αναφοράς, τα έξοδα κατάρτισης.  

Βασικό πρόβλημα κατά τη μετατροπή στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, είναι η χρήση 

της εύλογης αξίας ως η βασική βάση των μετρήσεων στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρέωσης. Ένα άλλο μειονέκτημα των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι ότι τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι πολύ περίπλοκα και δαπανηρά και εάν η υιοθέτηση 

των διεθνών λογιστικών προτύπων απαιτείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

θα είναι μεγάλο μειονέκτημα για τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς θα 

πλήττονται από το μεγάλο κόστος μετάβασης. Επιπλέον, ένας από τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εφαρμογή και την τυποποίηση των προτύπων 

αναφοράς ήταν η αύξηση της διεθνούς συγκρισιμότητας των οικονομικών 

καταστάσεων.  

2.4 Ποιότητα ελέγχου 

Η εκτεταμένη βιβλιογραφία παρουσιάζει σημαντική ποικιλομορφία στα μέτρα που 

χρησιμοποιούνται για την ποιότητα του ελέγχου. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα που 

επικεντρώνονται στον πελάτη του ελέγχου, όπως απροσδόκητες προσλήψεις (Lim & 

Tan, 2010). Άλλα μέτρα επικεντρώνονται στον ελεγκτή και ειδικότερα στον 

εμπειρογνώμονα (Behn, Choi & Kang, 2008). 

Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί με αυτά τα μέτρα. Μέτρα ποιότητας που 

χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά των κερδών επηρεάζονται από τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης (Imhoff Jr., 2003). Η απομόνωση των επιμέρους 

επιπτώσεων των οικονομικών χαρακτηριστικών και του ελέγχου και η ποιότητα των 

χαρακτηριστικών των αποδοχών είναι γεμάτη με δυσκολίες. Άλλα μέτρα απαιτούν 

τον εντοπισμό των παρατυπιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ή μπορεί να μην 

υπάρχει ακρίβεια με την απλή ποιότητα με υψηλή ή χαμηλή ένδειξη.  
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Η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων απαιτούσε από τις επιχειρήσεις να 

αλλάξουν τη μέθοδο υπολογισμού τους για συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τα 

χρηματοοικονομικά μέσα, τα έσοδα από φόρους, άυλα περιουσιακά στοιχεία και 

υπεραξία και υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις για πολλές επιχειρήσεις (Ernst & 

Young, 2006; Waring, 2005).  

Η υποβολή οικονομικών καταστάσεων στην εξωτερική επαλήθευση και διασφάλιση 

είναι ένας μηχανισμός μέσω των οποίων οι διευθυντές μπορούν να προσθέσουν 

αξιοπιστία στις εκθέσεις και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη που τους δίνεται (Watts 

& Zimmerman, 1986, Jensen & Meckling, 1976). Έτσι, οι οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να είναι «κοινή δήλωση» από τον ελεγκτή και τον διαχειριστή (Antle & 

Nalebuff, 1991), ενώ η αποτελεσματικότητα της ανακοίνωσης θα επηρεαστεί από την 

ποιότητα του ελέγχου. 

 Ένα ζήτημα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που πιθανόν συνέβαλε στα αμφιλεγόμενα 

ευρήματα είναι αυτό της θητείας των ελεγκτών. Οι μελέτες είναι πιο πιθανό να βρουν 

μια θετική σχέση μεταξύ της διάρθρωσης του ελέγχου και της ποιότητας των 

οικονομικών εκθέσεων. 

Οι Johnson et al (2002) εξετάζουν τη σύνδεση μεταξύ του ελέγχου και της ποιότητας 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και διαπιστώνουν κάποια στοιχεία χαμηλότερης 

ποιότητας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (2 έως 3 έτη). Ομοίως, οι Myers et al 

(2003), οι οποίοι συσχετίζουν την ποιότητα του ελέγχου με την απόλυτη αξία των 

απροσδόκητων δεδουλευμένων στοιχείων.  

Οι Carey και Simnet (2006) διαπιστώνουν επιδείνωση της ποιότητας του ελέγχου με 

τη μακροπρόθεσμη θητεία των εταίρων του ελέγχου και υποδεικνύουν ότι αυτό είναι 

αποτέλεσμα ανησυχιών που συνδέονται με τον μεγαλύτερο εταίρο του ελέγχου. 

Ωστόσο, οι Manry, Mock και Turner (2008) παρέχουν στοιχεία ότι η ποιότητα του 

ελέγχου βελτιώθηκε για μικρούς πελάτες με διάρκεια συμμετοχής άνω των επτά 

ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

3.1 Διεθνή λογιστικά πρότυπα και ποιότητα οικονομικών καταστάσεων 

Υπάρχει ένα σημαντικό μέρος της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας στη 

λογιστική και χρηματοδότηση που εξετάζει τη σχέση μεταξύ ανάλυσης της 

διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι 

υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι Tendeloo και Vanstraelen 

(2005) συζήτησαν αν υπήρχε σχέση με την εναρμόνιση με υψηλά πρότυπα ποιότητας 

όπως τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και την υψηλή ποιότητα των χρηματοοικονομικών 

αναφορών.  

Οι Richardson και Tuna (2009) καθόρισαν την ποιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, έτσι ώστε οι οικονομικές εκθέσεις να συνδέονται με την απόδοση της 

τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ακρίβεια της πρόβλεψης της 

μελλοντικής ταμειακής ροής. Οι Choi και Pae (2011) διαπιστώνουν ότι η εταιρική 

δέσμευση για την επιχειρηματική δεοντολογία έχει διαιωνίσει τις επιπτώσεις στην 

ποιότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς.  

Οι Gebhardt και Novotny-Farka (2011) εξέτασαν τις συνέπειες της υποχρεωτικής 

υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων για τη λογιστική ποιότητα των 

τραπεζών σε δώδεκα χώρες της ΕΕ. Ο Outa (2011) υπογράμμισε ότι η κατάσταση του 
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αντικτύπου της υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων οδηγεί σε καλύτερα 

αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα της λογιστικής στην Κένυα. 

Οι Landsman et al. (2012) διαπίστωσαν ότι τόσο πριν όσο και μετά από τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, η λογιστική ποιότητα είναι υψηλότερη για τις αμερικανικές 

επιχειρήσεις και επίσης και οι τρεις διαστάσεις της λογιστικής ποιότητας αποτελούν 

πιθανές πηγές αύξησης της συγκρισιμότητας μετά την υιοθέτηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων. Οι Jiao et al. (2012) εξέτασαν την υιοθέτηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων τα οποία βελτίωσαν την ποιότητα των οικονομικών εκθέσεων. 

Παρομοίως, οι Landsman et al. (2012) εξέτασαν την ποιότητα των λογιστικών 

πληροφοριών από την άποψη της υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Οι Horton et al. (2013) διερεύνησαν κατά πόσο η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων είναι πιθανόν να παράγει και τα δύο δηλαδή την πληροφόρηση και τη 

συγκρισιμότητα και τη βελτίωση της ποιότητας της διαμεσολάβησης στον τομέα των 

πληροφοριών στις κεφαλαιαγορές.  

Οι Atwood et al. (2011) διαπίστωσαν ότι τα λογιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται 

σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στη 

διάσταση της προβλεψιμότητας από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σύμφωνα 

με το σύστημα IFRS. Σε προηγούμενες έρευνες, για παράδειγμα, ο Petreski (2006) 

εξέτασε την επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ανάλυση των 

οικονομικών εκθέσεων των επιχειρήσεων και διαπίστωσε ότι συνέβησαν σημαντικές 

αλλαγές τόσο στον ισολογισμό όσο και στις καταστάσεις αποτελεσμάτων των 

επιχειρήσεων.  

Οι Ding και Su (2008) υπογράμμισαν στις μελέτες τους τη σύγκριση δύο 

διαφορετικών λογιστικών συστημάτων, δηλαδή των αλλαγών που προκύπτουν από 

διαφορετικές εφαρμογές ρεαλιστικών εφαρμογών αξίας. Οι Blanchette et al. (2011) 

εξέτασαν το αποτέλεσμα των διεθνών λογιστικών προτύπων για τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες στον τομέα της ρευστότητας, της χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης και της κερδοφορίας στις Καναδικές εταιρείες. Σε σύγκριση με τα γενικά 

αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον Καναδά, η εναρμόνιση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων είχε ως αποτέλεσμα την προώθηση ρεαλιστικών αξιών στη λογιστική και 

τη διευκόλυνση σαφέστερων αποτελεσμάτων. 



26 
 

Οι Jones και Higgins (2006) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εναρμόνιση των 

διεθνών λογιστικών προτύπων προκάλεσε σημαντική ανάπτυξη των οργανωτικών 

λειτουργιών και ευθυνών στα τμήματα των επιχειρήσεων. Οι Callao et al. (2007) 

εξέτασαν την ποσοτική επίδραση της εναρμόνισης των διεθνών λογιστικών προτύπων 

το 2006 στα χρηματοπιστωτικά γραφεία και τους δείκτες και τη διαφορά μεταξύ της 

αγοραίας αξίας και της λογιστικής αξίας.  

Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων οδήγησε σε βασικές διαφορές και 

επιπτώσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 και 

το ΔΛΠ 36. Η Bastida (2010) ανέλυσε τις συνέπειες της υιοθέτησης των διεθνών 

λογιστικών προτύπων στην Ισπανία. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι συνολικές απόψεις 

των συντακτών σχετικά με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, υποστηρίζουν ότι η 

εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

οικονομικές εκθέσεις υψηλότερης ποιότητας.  

3.2 Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και η επιλογή των ελεγκτών 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερη πολυπλοκότητα που μπορεί να ενισχύσει τη θέση των παγκόσμιων 

ελεγκτικών εταιρειών και να αυξήσει τα εμπόδια εισόδου στην παγκόσμια αγορά για 

μικρότερες εταιρείες ελέγχου (Dinh and Piot, 2014). Επομένως, η υιοθέτηση των 

διεθνών λογιστικών προτύπων μπορεί να αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

για τους Big4 ελεγκτές, δεδομένου ότι αυτοί διαθέτουν περισσότερες γνώσεις που 

καθιστούν πιο εύκολη την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των υψηλότερων 

προτύπων που συνεπάγονται "πνευματικά" εμπόδια εισόδου για τα τοπικά ελεγκτικά 

γραφεία (Wieczynska, 2016). 

Επιπλέον, οι Big 4 ελεγκτές ενδιαφέρονται περισσότερο για τη φήμη του εμπορικού 

τους σήματος, γεγονός που τους παρακινεί να εκτελούν καλύτερες διαδικασίες 

ελέγχου κατά τη διεξαγωγή τους στις αποστολές ελέγχου (DeAngelo, 1981). Στο ίδιο 

πνεύμα, η Dye (1993) δείχνει ότι οι Big 4 ελεγκτές παρέχουν υψηλότερη ποιότητα 

ελέγχου προκειμένου να προστατεύσουν τον μεγάλο πλούτο τους από τις αγωγές και 

τον κίνδυνο διαφορών.  

Δεδομένου ότι η μετάβαση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα αντιπροσωπεύει 

πολύπλοκη λειτουργία και δεδομένου ότι γενικά οι χώρες επιβάλλουν τα πλήρη 
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διεθνή λογιστικά πρότυπα υιοθετώντας τις εισηγμένες εταιρείες, οι 4 μεγάλοι 

ελεγκτές θα είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφαλή μετάβαση σε ένα τέτοιο 

αμφισβητούμενο περιβάλλον και την ενίσχυση της φήμης τους ως υψηλής ποιότητας 

πάροχος υπηρεσιών ελέγχου και ασφάλισης. 

Ωστόσο, η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες Big 4 auditors μετά την υιοθέτηση των 

διεθνών λογιστικών προτύπων μπορεί να προκαλέσει περιορισμένες παραγωγικές 

ικανότητες για τους εν λόγω ελεγκτές και συνεπώς δεν θα είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν επαρκώς σε όλες τις απαιτήσεις ελέγχου (Dinh και Piot, 2014). Ως εκ 

τούτου, οι Big 4 ελεγκτές θα δεχθούν πιο ενδιαφέροντες πελάτες και θα χάσουν 

άλλους πελάτες που δεν μπορούν να αντέξουν πρόσθετα τέλη ελέγχου. Αυτό σημαίνει 

ότι η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο 

στην επιλογή των ελεγκτικών αγορών και των ελεγκτών.  

Ομοίως, ο DeAngelo (1981) προσθέτει ότι η σχέση ελεγκτή-πελάτη μπορεί να 

θεωρηθεί ως διμερές μονοπώλιο που συνεπάγεται ότι η απόφαση της διοίκησης να 

μεταβεί σε άλλον ελεγκτή θα είναι δαπανηρή και για τα δύο μέρη. Συνολικά, φαίνεται 

ότι οι θεωρητικές προβλέψεις για την επίδραση της υιοθέτησης των διεθνών 

λογιστικών προτύπων είναι μικτά. Για παράδειγμα, η μετάβαση στα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα μπορεί να ωφελήσει, από την από τη μια πλευρά, τους Big 4 ελεγκτές μέσω 

"πνευματικών" φραγμών εισόδου για τις μικρές εταιρείες ελέγχου αλλά, από την άλλη 

πλευρά, μπορεί να αυξήσουν τις οριακές παραγωγικές ικανότητες για να 

ανταποκριθούν επαρκώς σε όλη τη ζήτηση ελέγχου. 

3.3 Είδος ελεγκτή και συμμόρφωση με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

Ο ελεγκτής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιβολή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων, δεδομένου ότι έχει καθήκον να αξιολογήσει την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα. Προηγούμενες μελέτες (DeAngelo, 1981, Douthett et al., 2001, Moizer, 

1997) υποδηλώνουν ότι η ποιότητα του ελέγχου εξαρτάται από το μέγεθος του 

ελεγκτή και συνεπώς οι εταιρείες ελέγχου υψηλότερης ποιότητας έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να βελτιώσουν την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

λόγω των μεγαλύτερων γνώσεων και δεξιοτήτων (Dunn and Mayhew, 2004).  



28 
 

Η λογική της σχέσης μεταξύ του τύπου ελεγκτή και συμμόρφωσης με τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα αποτελείται από τρεις πτυχές. Πρώτον, οι Big 4 ελεγκτές πρέπει 

να ενισχύσουν το κύρος της φήμης τους σηματοδοτώντας την ανεξαρτησία μέσω της 

εφαρμογής αυστηρών λογιστικών προτύπων όπως τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Δεύτερον, οι Big 4 ελεγκτές είναι πιο ικανοί να το κάνουν να συμμορφωθούν με τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα, δεδομένου ότι θα είναι λιγότερο ευαίσθητα στην απώλεια 

μιας επιχείρησης εάν η διοίκηση είναι απρόθυμη να αυξήσει την ποιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Lennox, 1999). Με άλλα λόγια, αυτοί οι 

ελεγκτές θα είναι σε θέση να ασκήσουν πιέσεις στη διοίκηση της εταιρείας για την 

ενίσχυση της συμμόρφωσης με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τέλος, μεγάλα και 

διεθνή ελεγκτικά γραφεία έχουν περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και 

δεξιότητες για τον έλεγχο της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων δίνοντας 

την ανώτερη διεθνή κατάρτιση και την επάρκεια των υπαλλήλων τους (Dumontier 

and Raffournier, 1998).  

Με βάση όλα αυτά τα θεωρητικά επιχειρήματα, η εμπειρική βιβλιογραφία που 

ασχολείται με το αποτέλεσμα των τεσσάρων ελεγκτών της Big 4 για τη συμμόρφωση 

με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα προβλέπει μια θετική συσχέτιση μεταξύ τον τύπο του 

ελεγκτή και τη συμμόρφωση. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ποιότητα των διεθνών 

λογιστικών προτύπων είναι υψηλότερη από τα περισσότερα εγχώρια λογιστικά 

πρότυπα (Leuz και Verrecchia 2000, Leuz 2003). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

αναμένουμε την ποιότητα της λογιστικής υψηλότερη μετά την υιοθέτηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων. 

Αρκετές μελέτες παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ της υιοθέτησης των 

διεθνών λογιστικών προτύπων και της λογιστικής ποιότητας. Οι Tendenloo και 

Vanstraelen (2005) αναλύουν τη διαχείριση των κερδών των γερμανικών 

επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει οικειοθελώς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 

παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία ότι για τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τις Big-

4, η διαχείριση μειώνεται σημαντικά. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η απλή 

υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την 

καλύτερη ποιότητα της λογιστικής.  
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Οι Glaum et al. (2008) δείχνουν ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα έντασης κατά την 

εξομάλυνση μέσω προβλέψεων σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

Γερμανικά λογιστικά πρότυπα. Οι Christensen et al. (2008) διερευνούν την επίδραση 

των κινήτρων στις αλλαγές λογιστικής ποιότητας σχετικά με την υιοθέτηση των  

διεθνών λογιστικών προτύπων από τις γερμανικές επιχειρήσεις. Βρήκαν ότι οι 

βελτιώσεις στη λογιστική ποιότητα περιορίζονται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

οικειοθελώς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Αυτά τα εμπειρικά αποτελέσματα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ακόμη και με την 

παρουσία υψηλής ποιότητας (IFRS), οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που 

παρουσιάζονται από τις επιχειρήσεις παραμένουν στόχος χειραγώγησης. Μια πιθανή 

εξήγηση για τα ευρήματα αυτά είναι ότι η λογιστική ποιότητα επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες, όπως, από τη μία πλευρά, τη δύναμη της εκτέλεσης (έλεγχος), 

το μέγεθος των επιχειρήσεων, το χρέος των εταιρειών, ο ανταγωνισμός στην αγορά, η 

αποζημίωση και, αφετέρου, η ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς, η φορολογία και η δομή 

ρύθμισης της χώρας, με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της. 

Στη θεωρητική μελέτη που εκπόνησαν οι Soderstrom και Sun (2007), οι καθοριστικοί 

παράγοντες για τη λογιστική ποιότητα μετά την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητήθηκαν έντονα. Αυτοί οι συγγραφείς 

υπογραμμίζουν τη σημασία τόσο των θεσμικών όσο και των εταιρικών παραγόντων 

που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της λογιστικής.  

Επιπλέον, οι Soderstrom και Sun (2007) διαπιστώνουν ότι οι εμπειρικές μελέτες των 

καθοριστικών παραγόντων της λογιστικής ποιότητας έχουν πλέον σημασία, λόγω του 

γεγονότος ότι, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια ομάδα συνεπών 

λογιστικών κανόνων. Απώτερος σκοπός είναι η μελλοντική βελτίωση της λογιστικής 

ποιότητας που θα εξαρτηθεί από την αλλαγή του πολιτικού και νομικού συστήματος 

από τη μία χώρα στην άλλη και τα κίνητρα της οικονομικής έκθεσης κάθε εταιρείας. 

Οι Hail et al. (2009) παρέχουν επίσης μια θεωρητική αναθεώρηση της ανάλυσης της 

οικονομικής κατάστασης και των πολιτικών παραγόντων που οφείλονται στην 

υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων. Υπογραμμίζουν τα κίνητρα των 

επιχειρήσεων ως καθοριστικά κλειδιά για την ποιότητα της λογιστικής και 
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υποστηρίζουν ότι η λογιστική ποιότητα μπορεί να αλλάξει μεταξύ εταιρειών και 

μεταξύ χωρών. Για να φτάσουμε σε αυτά τα συμπεράσματα, οι συγγραφείς 

βασίστηκαν σε εμπειρικές μελέτες που έγιναν από τους Ball et al. (2000), Ball and 

Shivakumar (2006), 

Επιπλέον, οι Leuz και Wysocki (2008) αναπτύσσουν επίσης μια θεωρητική ανάλυση 

των συνεπειών της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων. Καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων είναι 

σημαντικά για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων στις οικονομικές εκθέσεις.  

3.4 Διεθνή λογιστικά πρότυπα και συγκρισιμότητα των οικονομικών 

καταστάσεων 

Δεδομένου ότι οι χώρες της ΕΕ και περισσότερες από 100 άλλες χώρες έχουν 

χρησιμοποιήσει και υιοθετήσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, η συγκρισιμότητα 

φαίνεται να αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος που πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των 

επαγγελματιών λογιστών, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών. Η εφαρμογή των 

διεθνών λογιστικών προτύπων έχει επηρεάσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ των χωρών. 

Έχει καταστήσει τα θέματα συγκρισιμότητας ένα από τα σημαντικά ζητήματα για 

τους επενδυτές να κάνουν διασυνοριακές επενδύσεις.  

Μετά από αυτό, έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες για να εξεταστεί ο αντίκτυπος των 

διεθνών λογιστικών προτύπων στη συγκρισιμότητα. Το 2015, η ICAEW δημοσίευσε 

συνοπτική επισκόπηση εμπειρικής έρευνας σχετικά με την υποχρεωτική υιοθέτηση 

των διεθνών λογιστικών προτύπων, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η 

ανασκόπηση της εμπειρικής έρευνας συζήτησε τις επιπτώσεις των διεθνών 

λογιστικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της συγκρισιμότητας. 

Σύμφωνα με το ICAEW (2015), εμπειρικές μελέτες έχουν παράσχει διάφορες 

μεθόδους μέτρησης της συγκρισιμότητας, όπως πληροφορίες χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και μεταφορές πληροφοριών, προβλέψεις αναλυτών και αποδόσεις 

χρηματιστηριακών αγορών. Επιπλέον, η SEC και η FASB αποφάσισαν να εξετάσουν 

τη μετάβαση προς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα το 2006. Σύμφωνα με το FASB 

(2002), τα διεθνή λογιστικά πρότυπα επιτρέπουν την επαγγελματική κρίση που 

οδηγεί σε μεγαλύτερη συγκρισιμότητα. 
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Οι Brochet et al. (2013) εξέτασαν την υποχρεωτική υιοθέτηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. Η 

μελέτη τους χρησιμοποίησε τη μεταφορά πληροφοριών για τη μέτρηση της αύξησης 

της συγκρισιμότητας των υιοθετώντων των διεθνών λογιστικών προτύπων, έναντι 

των μη υιοθετώντων επιχειρήσεων. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των 

διεθνών λογιστικών προτύπων θα μπορούσε να βοηθήσει τους επενδυτές ή άλλους 

χρήστες να αποκτήσουν καλύτερη πληροφόρηση από τις οικονομικές καταστάσεις 

που δημοσιοποιούνται. 

Οι Brochet et al. (2013) χρησιμοποίησαν "αφύσικες αποδόσεις στις αγορές ιδίων 

μετοχών από ιδιώτες επιχειρήσεις" ως εξαρτημένη μεταβλητή. Υπολόγισαν ότι οι μη 

φυσιολογικές αποδόσεις των αγορών των εσωτερικών προσώπων θα μπορούσαν να 

αποδοθούν στις ιδιωτικές πληροφορίες που ανήκουν στους εμπλεκομένους των 

επιχειρήσεων. Αναμένουν ότι μετά την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων, 

θα μειωθούν αυτές οι ιδιωτικές πληροφορίες και θα αυξηθεί η ενημέρωση του κοινού.  

Ως εκ τούτου, οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε πιο κατάλληλες πληροφορίες για την 

αξιολόγηση της απόδοσης της εταιρείας, συγκρίνοντας την ίδια με άλλες εταιρείες 

που χρησιμοποιούν παρόμοια λογιστικά πρότυπα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η 

υποχρεωτική υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων οδηγεί σε οφέλη στην 

κεφαλαιαγορά, μέσω βελτιωμένης συγκρισιμότητας μετά την υιοθέτηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων, με μείωση των ιδιωτικών πληροφοριών που χρησιμοποιούνται 

για την αγορά εμπιστευτικών πληροφοριών και συνακόλουθη μείωση των μη 

φυσιολογικών αποδόσεων λόγω αγοράς εμπιστευτικών πληροφοριών.  

Η ιδέα είναι ότι η συγκρισιμότητα θα είναι μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων που 

αποκαλύπτουν οικονομικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα ίδια λογιστικά πρότυπα 

(Brochet et al., 2013). Η Yip & Young (2012) χρησιμοποίησε επίσης τη μεταφορά 

πληροφοριών για να καταγράψει την επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων σε 

17 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέτασαν τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών 

μέσω τριών μέτρων: ομοιότητα στις λογιστικές λειτουργίες, ακολουθώντας τον De 

Franco et al. (2011), το βαθμό της μεταφοράς πληροφοριών και την ομοιότητα των 

πληροφοριών σχετικά με τα κέρδη και την πληροφόρηση για τη λογιστική αξία των 

ιδίων κεφαλαίων.  
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Σύμφωνα με αυτούς τους συγγραφείς, η συγκρισιμότητα των πληροφοριών σε χώρες 

της Ευρώπης αυξήθηκε, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. Αυτή η βελτίωση της συγκρισιμότητας μεταξύ των χωρών βοηθά τους 

επενδυτές να αναθεωρήσουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ επιχειρήσεων με παρόμοια 

οικονομική κατάσταση και βιομηχανία (Yip & Young, 2012). 

Επιπλέον, η Cascino & Gassen (2015) διερεύνησε επίσης τον αντίκτυπο των 

υποχρεωτικών διεθνών λογιστικών προτύπων στις χώρες της ΕΕ της Γερμανίας και 

της Ιταλίας. Ακολούθησε μια παρόμοια αντίληψη της μέτρησης συγκρισιμότητας 

όπως οι De Franco et al. (2011), οι οποίοι χρησιμοποίησαν την προσέγγιση 

πρόβλεψης των κερδών για τη μέτρηση της συγκρισιμότητας. Οι συγγραφείς 

χρησιμοποίησαν τη διαφορά της προβλεπόμενης αξίας του καθαρού εισοδήματος 

πριν από τα έκτακτα στοιχεία και των συνολικών δεδουλευμένων στοιχείων με 

καθυστέρηση από το συνολικό ενεργητικό και τους συντελεστές που υπολογίστηκαν 

σε ένα μοντέλο παλινδρόμησης (Cascino & Gassen, 2015).  

Εκτός από τη χρήση της προσέγγισης των De Franco et al. (2011), χρησιμοποίησαν 

επίσης τη μέτρηση συγκρισιμότητας με βάση τις ταμειακές ροές. Το αποτέλεσμα 

κατέδειξε ότι, γενικά, ο αντίκτυπος των διεθνών λογιστικών προτύπων δεν είναι πολύ 

σημαντικός γύρω από την περίοδο υποχρεωτικής έγκρισης. Οι Cascino και Gassen 

(2015) διεξήγαγαν επίσης δύο άλλες ομάδες δοκιμών, οι οποίες αξιοποίησαν το 

βαθμό συμμόρφωσης μεταξύ των υιοθετών. Το αποτέλεσμα από τις πρόσθετες 

δοκιμές είναι ότι η συγκρισιμότητα είναι υψηλότερη για τις επιχειρήσεις με υψηλά 

κίνητρα συμμόρφωσης στη Γερμανία και την Ιταλία.  

Τα πρώιμα στοιχεία που παρέχουν αποτελέσματα παρόμοια με τα Cascino και Gassen 

(2015) είναι η μελέτη που διεξήχθη από τους Daske et al. (2008), η οποία εξέτασε την 

επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων σε 26 διαφορετικές χώρες γύρω από την 

περίοδο εντολής. Αναλύθηκαν οι επιπτώσεις στη ρευστότητα της χρηματιστηριακής 

αγοράς, στο κόστος κεφαλαίου και στην αξία των επιχειρήσεων. Διαπίστωσαν ότι η 

ρευστότητα της χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε, μειώθηκε το κόστος του 

κεφαλαίου και αυξήθηκαν οι αξίες των ιδίων κεφαλαίων, γύρω από την περίοδο 

εντολής.  
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Ενώ αυτές οι μελέτες συζητούν την υποχρεωτική υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων στην ΕΕ και σε άλλες χώρες, υπάρχουν και άλλες μελέτες που εξέτασαν τη 

δυνατότητα των διεθνών λογιστικών προτύπων και τα οφέλη στη ρύθμιση των 

Η.Π.Α. Σε αρκετές μελέτες συζητήθηκε η πιθανότητα μετάβασης στα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, καθώς και οι επιπτώσεις της στην οικονομική και πολιτική 

κατάσταση στις ΗΠΑ (Agoglia et al., 2011).  

Οι Hail et al. (2010a, 2010b, 2009) έθεσαν το ζήτημα υιοθέτησης των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και το συσχετίζουν με την οικονομική και πολιτική κατάσταση 

στις Η.Π.Α. Αναλύουν το κόστος και το όφελος της υιοθέτησης των διεθνών 

λογιστικών προτύπων, καθώς και τον αντίκτυπο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό 

μεταξύ των λογιστικών προτύπων και των ρυθμιστών προτύπων. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσής τους είναι τα ακόλουθα: Συνολικά, η συγκρισιμότητα παρέχει 

περισσότερα οφέλη για τους επενδυτές και την κεφαλαιαγορά, ενώ η παράλληλη 

εξουσιοδότηση των ρυθμιστών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το οικονομικό 

περιβάλλον των ΗΠΑ, καθώς η μετάβαση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε πρότυπα λιγότερο προσαρμοσμένα στις ΗΠΑ (Hail et al., 

2010b).  

Σύμφωνα με τους Hail et al. (2010b), οι εταιρείες σε διαφορετικές χώρες έχουν 

διαφορετικές προθέσεις και στόχους για τις οικονομικές καταστάσεις. Έτσι, θα 

μπορούσε να επηρεάσει το IASB και να θέσει τα ιδρύματα των ΗΠΑ σε λιγότερο 

ευνοϊκές καταστάσεις. Επιπλέον, ο Joos & Leung (2013) διεξήγαγε μια μελέτη για να 

αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές στις Η.Π.Α. βλέπουν τη δυνατότητα 

υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων στις Η.Π.Α. Χρησιμοποιούσαν τις 

αντιδράσεις των χρηματιστηριακών αγορών γύρω από διάφορα γεγονότα σχετικά με 

την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων.  

Διαπίστωσαν ότι η αγορά αντιδρά θετικά στα γεγονότα. Διαπίστωσαν επίσης ότι η 

αντίδραση της αγοράς είναι υψηλότερη όταν η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων αναμένεται να αποφέρει περισσότερα οφέλη και πιο αδύναμα όταν οι 

εταιρείες έχουν υψηλό κίνδυνο διαφορών. Σύμφωνα με τον Joos & Leung (2013), το 

κόστος πληροφόρησης για τους επενδυτές δεν θα μειωνόταν αν οι εταιρείες δεν 

εφάρμοζαν σωστά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 
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Σύμφωνα με το Ball (2006), παρόλο που τα διεθνή λογιστικά πρότυπα παρέχουν 

περισσότερα πλεονεκτήματα στους επενδυτές ή σε άλλους χρήστες, θα μπορούσαν 

επίσης να επιφέρουν μειονεκτήματα όπως ο θόρυβος πληροφοριών και οι 

διαχειριστικοί χειρισμοί ή να εξαπατήσουν τους επενδυτές να περιμένουν μεγαλύτερη 

ομοιομορφία στα παγκόσμια πρότυπα. 

 Οι Barth et al., (2012) εξετάζουν εάν οι μη αμερικανικές επιχειρήσεις που υιοθετούν 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έχουν μεγαλύτερη συγκρισιμότητα από τις αμερικανικές 

εταιρείες που υιοθετούν τα αμερικάνικα πρότυπα και αν υπάρχει σημαντική διαφορά 

στην συγκρισιμότητα μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων. Θεωρούν ότι η 

συγκρισιμότητα είναι πράγματι μεγαλύτερη όταν οι επιχειρήσεις υιοθετούν τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα παρά τα εγχώρια πρότυπα.  

Επιπλέον, οι Barth et al., (2013) μελέτησαν εάν η εθελοντική υιοθέτηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων από αμερικανικές επιχειρήσεις μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 

συγκρισιμότητα και να οδηγήσει σε οφέλη στην κεφαλαιαγορά και διαπίστωσε ότι οι 

οικονομικοί αριθμοί των εταιρειών και οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα λαμβάνουν περισσότερα οφέλη στην κεφαλαιαγορά. 

Μια παρόμοια μελέτη από τους ίδιους συγγραφείς εξέτασε τον αντίκτυπο της 

υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων για τη συγκρισιμότητα και τα οφέλη 

κεφαλαιαγοράς για τις εταιρείες που υιοθετούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, σε 

σχέση με εκείνες που δεν το κάνουν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εταιρείες που 

υιοθετούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη 

συγκρισιμότητα και επομένως να έχουν μεγαλύτερα οφέλη στην κεφαλαιαγορά. Οι 

συντάκτες αναφέρουν επίσης ότι η πρόβλεψη ενδέχεται να μην είναι ισχυρή, διότι 

ενδέχεται να υπάρχουν διάφοροι λόγοι που επηρεάζουν τους εθελοντές που υιοθετούν 

την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως τα κίνητρα, οι κανονισμοί 

και άλλα θεσμικά χαρακτηριστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Ερωτηματολόγιο και μεταβλητές υπό μελέτη 

Για τη συλλογή των δεδομένων του δείγματος χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο, 

πλήρως δομημένο και αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Η συμμετοχή των 

συμμετεχόντων ήταν εθελοντική και ανώνυμη, διασφαλίζοντας τους κανόνες ηθικής 

και δεοντολογίας της έρευνας. Διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν 100 

ερωτηματολόγια. 

Ειδικότερα το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε απαρτίζονταν από δυο μέρη 

(Παράρτημα), τα εξής: 

Κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά: περιλάμβανε συνολικά χαρακτηριστικά 

(ηλικία, φύλο, εργασιακή εμπειρία, τομέα εκπαίδευσης). 

Ερωτήσεις σχετικά με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και την επίδρασή τους στον 

τομέα της ελεγκτικής. Αναλυτικότερα οι ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απλουστεύσανε τη διαδικασία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων 

• Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα βελτιώσανε την ανάλυση των πληροφοριών 

για τη λήψη αποφάσεων 
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• Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ενισχύσανε την ακρίβεια και την αξιοπιστία 

των λογιστικών πληροφοριών  

• Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να εντοπίσουν τις οικονομικές 

απάτες πιο εύκολα και γρήγορα 

• Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των κερδών και της οικονομικής θέσης της 

επιχείρησης βελτιώθηκαν με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων 

• Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν κάνει τον εσωτερικό έλεγχο ευκολότερο 

και λιγότερο δαπανηρό 

• Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν συμβάλει στην εναρμόνιση των 

εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων δημιουργώντας μια ενιαία λογιστική 

γλώσσα 

• Οι επενδυτές έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων 

• Πιστεύετε ότι οι ελεγκτές και οι λογιστές έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση 

για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων; 

• Πιστεύετε ότι το υπάρχον λογιστικό σύστημα της εταιρείας είναι συμβατό με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; 

4.2 Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγινε με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου “SPSS 23.0 for Windows”, εφαρμόζοντας τις μεθόδους της 

Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής. Η Περιγραφική ανάλυση 

περιελάμβανε την κατανομή συχνοτήτων των ποιοτικών μεταβλητών (απόλυτη και 

σχετική % συχνότητα) και εκτιμήσεις των παραμέτρων θέσης και διασποράς των 

ποσοτικών μεταβλητών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Αξιοπιστία Ερωτηματολογίου 

Στο πίνακα 1 φαίνονται η αξιοπιστία και τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα των 

διαστάσεων του Ερωτηματολογίου του δείγματος μελέτης. Η αξιοπιστία εσωτερικής 

συνοχής της Κλίμακας εκτιμήθηκε με το συντελεστή Cronbach’s Alpha. Τιμή του 

συντελεστή α μεγαλύτερη του 0,70 χαρακτηρίζει ως πολύ καλή την αξιοπιστία των 

ερωτήσεων μιας κλίμακας.  

Από τον έλεγχο του Cronbach’s Alpha που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι για το 

σύνολο των ερωτήσεων, η τιμή ανήλθε σε 0.744 (Πίνακας 1 Cronbach’s Alpha) 

γεγονός που δηλώνει ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό το αποτέλεσμα καθώς σύμφωνα 

με παλαιότερες έρευνες μία τιμή μεγαλύτερη του 0.70 υποδηλώνει αξιοπιστία του 

ερωτηματολογίου. 

Επιπλέον, σε ότι έχει να κάνει με τις επιμέρους τιμές του συγκεκριμένου δείκτη για 

κάθε ερώτηση διαπιστώνεται ότι η τιμή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

μεγαλύτερη από το 0,7 εκτός από τις περιπτώσεις και συγκεκριμένα για τις 

ακόλουθες ερωτήσεις τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απλουστεύσανε τη διαδικασία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ενισχύσανε 

την ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών, οι επενδυτές έχουν 

περισσότερη εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
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καταστάσεις με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων όπου η τιμή είναι 

κοντά στο 7.  

Πίνακας 1-Cronbach’s Alpha 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,744 10 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

απλουστεύσανε τη 

διαδικασία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων  

31,96 9,615 ,049 ,656 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

βελτιώσανε την ανάλυση των 

πληροφοριών για τη λήψη 

αποφάσεων 

31,68 8,018 ,479 ,775 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

ενισχύσανε την ακρίβεια και 

την αξιοπιστία των 

λογιστικών πληροφοριών 

31,36 8,374 ,252 ,632 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

μπορούν να εντοπίσουν τις 

οικονομικές απάτες πιο 

εύκολα και γρήγορα 

31,81 7,650 ,439 ,715 

Η ακρίβεια και η αξιοπιστία 

των κερδών και της 

οικονομικής θέσης της 

επιχείρησης βελτιώθηκαν με 

την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων 

31,64 8,596 ,323 ,701 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

έχουν κάνει τον εσωτερικό 

έλεγχο ευκολότερο και 

λιγότερο δαπανηρό 

31,81 8,923 ,294 ,713 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

έχουν συμβάλει στην 

εναρμόνιση των εσωτερικών 

31,66 8,893 ,292 ,713 
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και εξωτερικών εκθέσεων 

δημιουργώντας μια ενιαία 

λογιστική γλώσσα 

Οι επενδυτές έχουν 

περισσότερη εμπιστοσύνη 

στις πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις με 

την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων 

31,69 9,650 ,222 ,667 

Πιστεύετε ότι οι ελεγκτές και 

οι λογιστές έχουν την 

απαιτούμενη εκπαίδευση για 

την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων; 

31,69 9,206 ,239 ,730 

Πιστεύετε ότι το υπάρχον 

λογιστικό σύστημα της 

εταιρείας είναι συμβατό με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; 

31,77 9,310 ,275 ,753 

 

5.2 Περιγραφική ανάλυση 

1) Ηλικία εργαζόμενου 

Προχωρώντας την ανάλυσή μας στα δημογραφικά χαρακτηριστικά η μεταβλητή που 

εξετάζουμε στον Πίνακα 2 είναι η ηλικία των ερωτηθέντων. Διαπιστώνουμε πως τα 

περισσότερα άτομα και συγκεκριμένα 51 ανήκουν στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα., 

δηλαδή στην ηλικία των 31-40 ενώ ο μικρότερος αριθμός συμμετεχόντων 

παρατηρείται στην τέταρτη ηλικιακή ομάδα όπου ανήκουν άτομα που είναι 51 ετών 

και άνω. Επίσης, 30 άτομα ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 41-50 στοιχείο που 

υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι ηλικιακά μεγαλύτερης ηλικίας. 

Πίνακας 2 

Ηλικία εργαζόμενου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 12,0 12,0 12,0 

2 51 51,0 51,0 63,0 

3 30 30,0 30,0 93,0 
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4 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

2) Φύλο εργαζόμενου 

Προχωρώντας την ανάλυσή μας στα δημογραφικά χαρακτηριστικά η μεταβλητή που 

εξετάζουμε στον Πίνακα 3 είναι το φύλο των ερωτηθέντων. Διαπιστώνουμε πως τα 

περισσότερα άτομα και συγκεκριμένα 52 είναι άντρες, ενώ τα 48 από τους 

συμμετέχοντες είναι γυναίκες. Συνεπώς, θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν ισόποσα 

μοιρασμένο το δείγμα μας.  

Πίνακας 3 

Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 52 52,0 52,0 52,0 

2 48 48,0 48,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

3) Εργασιακή εμπειρία 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας στον πίνακα 4 που ακολουθεί διαπιστώνουμε ότι οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα ανήκουν στην ομάδα τη δεύτερη με 

συνολικά χρόνια εμπειρίας 6-10 έτη. Στην τρίτη ομάδα που ανήκουν άτομα με 

εργασιακή εμπειρία από 11-15 έτη εντοπίζουμε το 29% των ερωτηθέντων ενώ το 

μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων είναι στην τέταρτη κατηγορία όπου έχουμε 8 

άτομα με εμπειρία μεγαλύτερη από 15 έτη. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, έχει τουλάχιστον 6 έτη εργασιακή εμπειρία είναι καλό 

καθώς έχουν σχηματίσει μία ολοκληρωμένη άποψη για την εφαρμογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και την επίδρασή τους στην λογιστική.    

Πίνακας 4 

Εργασιακή εμπειρία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 1 12 12,0 12,0 12,0 

2 51 51,0 51,0 63,0 

3 29 29,0 29,0 92,0 

4 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

4) Τομέας Απασχόλησης 

Στον πίνακα 5 που ακολουθεί στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι το 33% των 

ερωτηθέντων ανήκει στην δεύτερη κατηγορία που είναι ο τομέας της ελεγκτικής ενώ 

το μεγαλύτερο ποσοστό με 43 άτομα ανήκει στην πρώτη κατηγορία που είναι ο 

τομέας της λογιστικής. Αντιθέτως, τα λιγότερα άτομα και συγκεκριμένα μόλις 8 

ανήκουν στην τέταρτη κατηγορία όπου είναι οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε κάποιο 

άλλο τμήμα της επιχείρησης όπως είναι το γενικό οικονομικό τμήμα. 

Πίνακας 5 

Τομέας απασχόλησης 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 43 43,0 43,0 43,0 

2 33 33,0 33,0 76,0 

3 15 15,0 15,0 91,0 

4 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

5)Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απλουστεύσανε τη διαδικασία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων 

Στον πίνακα 6 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 1 αποτυπώνονται οι 

απαντήσεις στην ερώτηση ‘’Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απλουστεύσανε τη 

διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων’’. Με βάση τις απαντήσεις 

διαπιστώνεται ότι το 49% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘’ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί’’ με την συγκεκριμένη άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι προτιμούν να 

κρατήσουν μία πιο ουδέτερη στάση. Αντιθέτως παρατηρούμε ότι το 39% των 
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συμμετεχόντων συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ 12 άτομα από τα 100 

διαφωνούν με την συγκεκριμένη άποψη. Συνήθως τα άτομα τα οποία είναι 

μεγαλύτερης ηλικίας επειδή έχουν συνηθίσει σε έναν συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς 

και ενδεχομένως να είναι πιο δύσκολο για αυτούς να μπορούν να προσαρμοστούν σε 

νέα δεδομένα τα οποία απαιτούν και κάποιες αλλαγές στον τρόπο εκπόνησης της 

εργασίας. 

  

Πίνακας 6 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απλουστεύσανε τη διαδικασία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 12 12,0 12,0 12,0 

3 49 49,0 49,0 61,0 

4 39 39,0 39,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 1 

 

6) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα βελτιώσανε την ανάλυση των πληροφοριών 

για τη λήψη αποφάσεων 
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Στον πίνακα 7 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 2 αποτυπώνονται οι 

απαντήσεις στην ερώτηση ‘’Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα βελτιώσανε την ανάλυση 

των πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων’’. Με βάση τις απαντήσεις διαπιστώνεται 

ότι το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘’ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί’’ με την 

συγκεκριμένη άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι προτιμούν να κρατήσουν μία πιο 

ουδέτερη στάση. Αντιθέτως παρατηρούμε ότι το 29% των συμμετεχόντων συμφωνεί 

με την συγκεκριμένη άποψη ενώ υπάρχουν και ορισμένα άτομα και συγκεκριμένα 18 

τα οποία συμφωνούν απόλυτα με την άποψη ότι η ανάλυση των πληροφοριών έχει 

βελτιωθεί με την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Τέλος, 10 από τα 100 

άτομα δήλωσαν ότι δε συμφωνούν με την συγκεκριμένη άποψη και ότι δεν έχουν 

παρατηρήσει κάποια βελτίωση μετά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Πίνακας 7 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα βελτιώσανε την ανάλυση των 

πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 10 10,0 10,0 10,0 

3 43 43,0 43,0 53,0 

4 29 29,0 29,0 82,0 

5 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 2 
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7) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ενισχύσανε την ακρίβεια και την αξιοπιστία 

των λογιστικών πληροφοριών 

Προχωρώντας στον πίνακα 8 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 3 

αποτυπώνονται οι απαντήσεις στην ερώτηση ‘’Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

ενισχύσανε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών’’. Με βάση 

τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι το 33% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί’’ με την συγκεκριμένη άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι 

προτιμούν να κρατήσουν μία πιο ουδέτερη στάση. Αντιθέτως παρατηρούμε ότι το 

23% των συμμετεχόντων συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ υπάρχουν και 

ορισμένα άτομα και συγκεκριμένα 36 τα οποία συμφωνούν απόλυτα με την άποψη 

ότι η αξιοπιστία και η ακρίβεια των λογιστικών πληροφοριών έχουν βελτιωθεί με την 

εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Τέλος, 8 από τα 100 άτομα δήλωσαν 

ότι δε συμφωνούν με την συγκεκριμένη άποψη. 

Πίνακας 8 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ενισχύσανε την ακρίβεια και την 

αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 8 8,0 8,0 8,0 

3 33 33,0 33,0 41,0 
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4 23 23,0 23,0 64,0 

5 36 36,0 36,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 3 

 
 

8)Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να εντοπίσουν τις οικονομικές απάτες 

πιο εύκολα και γρήγορα 

Στον πίνακα 9 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 4 αποτυπώνονται οι 

απαντήσεις στην ερώτηση ‘’Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να εντοπίσουν τις 

οικονομικές απάτες πιο εύκολα και γρήγορα’’. Με βάση τις απαντήσεις διαπιστώνεται 

ότι το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘’ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί’’ με την 

συγκεκριμένη άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι προτιμούν να κρατήσουν μία πιο 

ουδέτερη στάση. Αντιθέτως παρατηρούμε ότι το 26% των συμμετεχόντων συμφωνεί 

με την συγκεκριμένη άποψη ενώ 8 άτομα από τα 100 διαφωνούν με την 

συγκεκριμένη άποψη. Βέβαια στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί και το γεγονός 

ότι βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της θεωρίας που έχει αναπτυχθεί στα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα αναφέρεται πως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των 

διεθνών λογιστικών προτύπων είναι ο εντοπισμός των οικονομικών σφαλμάτων και 

παρατυπιών. 

Πίνακας 9 
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Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να εντοπίσουν τις 

οικονομικές απάτες πιο εύκολα και γρήγορα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 8 8,0 8,0 8,0 

3 54 54,0 54,0 62,0 

4 26 26,0 26,0 88,0 

5 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 4 

 

9) Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των κερδών και της οικονομικής θέσης της 

επιχείρησης βελτιώθηκαν με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Στον πίνακα 10 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 5 αποτυπώνονται οι 

απαντήσεις στην ερώτηση ‘’ Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των κερδών και της 

οικονομικής θέσης της επιχείρησης βελτιώθηκαν με την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων’’. Με βάση τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι το 45% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘’ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί’’ με την συγκεκριμένη 

άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι προτιμούν να κρατήσουν μία πιο ουδέτερη στάση. 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το 36% των συμμετεχόντων συμφωνεί με την 

συγκεκριμένη άποψη ενώ υπάρχουν και ορισμένα άτομα και συγκεκριμένα 14 τα 

οποία συμφωνούν απόλυτα με την άποψη ότι η ακρίβεια και η αξιοπιστία των κερδών 

της επιχείρησης έχει βελτιωθεί με την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Τέλος, 5 από τα 100 άτομα δήλωσαν ότι δε συμφωνούν με την συγκεκριμένη άποψη 

και ότι δεν έχουν παρατηρήσει κάποια βελτίωση μετά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 
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Πίνακας 10 

 

Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των κερδών και της οικονομικής 

θέσης της επιχείρησης βελτιώθηκαν με την εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 5 5,0 5,0 5,0 

3 45 45,0 45,0 50,0 

4 36 36,0 36,0 86,0 

5 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5 

 

 

10) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν κάνει τον εσωτερικό έλεγχο ευκολότερο 

και λιγότερο δαπανηρό 



48 
 

Στον πίνακα 11 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 6 αποτυπώνονται οι 

απαντήσεις στην ερώτηση ‘’Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν κάνει τον εσωτερικό 

έλεγχο ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό’’. Με βάση τις απαντήσεις διαπιστώνεται 

ότι το 56% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘’ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί’’ με την 

συγκεκριμένη άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι προτιμούν να κρατήσουν μία πιο 

ουδέτερη στάση. Αντιθέτως, παρατηρούμε ότι το 31% των συμμετεχόντων συμφωνεί 

με την συγκεκριμένη άποψη ενώ 5 άτομα από τα 100 διαφωνούν με την 

συγκεκριμένη άποψη. Συνεπώς από όλα τα προαναφερθέντα θα μπορούσε να 

καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι τελικά 

έχει γίνει ευκολότερος ο εσωτερικός έλεγχος με την εφαρμογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων. 

Πίνακας 11 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν κάνει τον εσωτερικό έλεγχο 

ευκολότερο και λιγότερο δαπανηρό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 5 5,0 5,0 5,0 

3 56 56,0 56,0 61,0 

4 31 31,0 31,0 92,0 

5 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 6 
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11) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν συμβάλει στην εναρμόνιση των 

εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων δημιουργώντας μια ενιαία λογιστική 

γλώσσα 

Στον πίνακα 12 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 7 αποτυπώνονται οι 

απαντήσεις στην ερώτηση ‘’Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν συμβάλει στην 

εναρμόνιση των εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων δημιουργώντας μια ενιαία 

λογιστική γλώσσα’’. Με βάση τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι το 48% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘’ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί’’ με την συγκεκριμένη 

άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι προτιμούν να κρατήσουν μία πιο ουδέτερη στάση. 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το 38% των συμμετεχόντων συμφωνεί με την 

συγκεκριμένη άποψη ενώ υπάρχουν και ορισμένα άτομα και συγκεκριμένα 11 τα 

οποία συμφωνούν απόλυτα με την άποψη ότι η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων έχει συμβάλει στην εναρμόνιση των εσωτερικών και εξωτερικών 

εκθέσεων. Άλλωστε το αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει με αποτελέσματα 

προηγούμενων ερευνών όπως και απόψεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το FASB 

(2002), τα διεθνή λογιστικά πρότυπα επιτρέπουν την επαγγελματική κρίση που 

οδηγεί σε μεγαλύτερη συγκρισιμότητα. Τέλος, 3 από τα 100 άτομα δήλωσαν ότι δε 

συμφωνούν με την συγκεκριμένη άποψη και ότι δεν έχουν παρατηρήσει κάποια 

βελτίωση μετά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Πίνακας 12 
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Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν συμβάλει στην εναρμόνιση 

των εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων δημιουργώντας μια 

ενιαία λογιστική γλώσσα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3,0 3,0 3,0 

3 48 48,0 48,0 51,0 

4 38 38,0 38,0 89,0 

5 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 7 

 

12) Οι επενδυτές έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων 

Στον πίνακα 13 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 8 αποτυπώνονται οι 

απαντήσεις στην ερώτηση ‘’Οι επενδυτές έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις 

πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με την εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων’’. Με βάση τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι το 50% 

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘’ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί’’ με την συγκεκριμένη 

άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι προτιμούν να κρατήσουν μία πιο ουδέτερη στάση. 

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το 37% των συμμετεχόντων συμφωνεί με την 

συγκεκριμένη άποψη ενώ 3 άτομα από τα 100 διαφωνούν με την συγκεκριμένη 
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άποψη. Σύμφωνα με τον Higson, 2003 οι πληροφορίες που παρέχουν τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα είναι χρήσιμες για τους επενδυτές. 

Πίνακας 13 

 

Οι επενδυτές έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις 

πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3,0 3,0 3,0 

3 50 50,0 50,0 53,0 

4 37 37,0 37,0 90,0 

5 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 8 

 
 

13) Πιστεύετε ότι οι ελεγκτές και οι λογιστές έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση 

για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων; 

Στον πίνακα 14 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 9 αποτυπώνονται οι 

απαντήσεις στην ερώτηση ‘’ Πιστεύετε ότι οι ελεγκτές και οι λογιστές έχουν την 
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απαιτούμενη εκπαίδευση για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων;’’. Με 

βάση τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι το 51% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘’ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί’’ με την συγκεκριμένη άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι 

προτιμούν να κρατήσουν μία πιο ουδέτερη στάση. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το 

38% των συμμετεχόντων συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ υπάρχουν και 

ορισμένα άτομα και συγκεκριμένα 9 τα οποία συμφωνούν απόλυτα με την άποψη ότι 

οι ελεγκτές έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση σχετικά με τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα.  

Πίνακας 14 

Πιστεύετε ότι οι ελεγκτές και οι λογιστές έχουν την απαιτούμενη 

εκπαίδευση για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2,0 2,0 2,0 

3 51 51,0 51,0 53,0 

4 38 38,0 38,0 91,0 

5 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Διάγραμμα 9 

 

14) Πιστεύετε ότι το υπάρχον λογιστικό σύστημα της εταιρείας είναι συμβατό με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;  

Στον πίνακα 15 που ακολουθεί αλλά και στο διάγραμμα 10 αποτυπώνονται οι 

απαντήσεις στην ερώτηση ‘’Πιστεύετε ότι το υπάρχον λογιστικό σύστημα της εταιρείας 
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είναι συμβατό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;’’. Με βάση τις απαντήσεις 

διαπιστώνεται ότι το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ‘’ούτε συμφωνεί ούτε 

διαφωνεί’’ με την συγκεκριμένη άποψη, στοιχείο που σημαίνει ότι προτιμούν να 

κρατήσουν μία πιο ουδέτερη στάση. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το 33% των 

συμμετεχόντων συμφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη ενώ υπάρχουν και ορισμένα 

άτομα και συγκεκριμένα 10 τα οποία συμφωνούν απόλυτα με την άποψη ότι το 

σύστημα της εταιρείας συμβαδίζει με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Πίνακας 15 

 

Πιστεύετε ότι το υπάρχον λογιστικό σύστημα της εταιρείας 

είναι συμβατό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2 7 7,0 7,0 7,0 

3 50 50,0 50,0 57,0 

4 33 33,0 33,0 90,0 

5 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 10 
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5.3 Συμπεράσματα  

Η λογοτεχνία για την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων από τις χώρες 

έχει λάβει ακαδημαϊκή προσοχή. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με αυτή την 

υιοθέτηση είναι όσον αφορά τα υψηλής ποιότητας, κατανοητά και εφαρμόσιμα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αυτή η συζήτηση καθίσταται ακόμη πιο σημαντική, 

καθώς τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία σχετικά με την 

υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων και τη λογιστική ποιότητα είναι όχι 

ομόφωνα.  

Όπως και στην έρευνα του Jeanjean και του Stolowy (2008), η οποία ανέλυσε τις 

επιπτώσεις της υποχρεωτικής υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων στην 

ποιότητα των κερδών, και συγκεκριμένα στη διαχείριση των επιδόσεων, δείχνει ότι 

σύμφωνα με τα πρότυπα δεν επαρκεί για τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας 

επιχειρήσεων. Οι Jeanjean και ο Stolowy (2008) δηλώνουν επίσης ότι τα κίνητρα για 

τη διαχείριση και τους εθνικούς θεσμικούς παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στο σχηματισμό και τα χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης.  

Από την άλλη πλευρά, η έρευνα των Chen et al. (2010) δείχνει ότι μια βελτιωμένη 

λογιστική ποιότητα αποδίδεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα αντί της αλλαγής στη 

διαχείριση σε ότι έχει να κάνει με τα κίνητρα, τα θεσμικά χαρακτηριστικά της 

κεφαλαιαγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος γενικότερα. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι Soderstrom και ο Sun (2007) ανέλυσαν τις έρευνες που έγιναν σχετικά με τις 

συνέπειες των αλλαγών στο περιβάλλον (υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων) και διαπίστωσαν ότι οι καθοριστικοί παράγοντες της λογιστικής ποιότητας 

μετά την υιοθέτηση των εν λόγω προτύπων διαρθρώνονται σε τρεις παράγοντες: 

ποιότητα των προτύπων, πολιτικό και δικαστικό σύστημα στην χώρα.  

Οι συγγραφείς υιοθέτησαν μια ιστορική προσέγγιση και εστίασαν στη λογιστική 

βιβλιογραφία που δημοσιεύθηκε σε κορυφαία περιοδικά λογιστικής που επιλέχθηκαν 

κατά τη δεκαετία του 1990. Με βάση το Soderstrom και τον Sun (2007) η εργασία 

αυτή στόχευε στην ανάλυση της βιβλιογραφίας σχετικά με την υιοθέτηση και 

λογιστική/ελεγκτική ποιότητα των διεθνών λογιστικών προτύπων. 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να παράσχει αποδείξεις ότι ο τρόπος ελέγχου 

και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έχουν αντίκτυπο στον τομέα της ελεγκτικής όπως 

και έγινε. Οι Francis et al. (2014) διαπίστωσαν ότι οι εσωτερικοί κανόνες εργασίας, οι 

οποίοι ορίζονται ως τρόπος ελέγχου, επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των 

οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, ο Van Os (2015) διαπίστωσε ότι το στυλ 

ελέγχου έχει μεγαλύτερη επίδραση στη συγκρισιμότητα των οικονομικών 

καταστάσεων, όταν τα πρότυπα βασίζονται σε αρχές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Βιβλιογραφία 

Agoglia, C. P., Doupnik, T. S., & Tsakumis, G. T. (2011). Accounting Standards : 

The Influence of Strength on Financial Reporting Decisions. The Accounting Review, 

86(3), 747–767. https://doi.org/10.2308/accr.00000045  

AICPA. (2017). About the AICPA - AICPA. Retrieved August 21, 2017, from 

http://www.aicpa.org/About/Pages/default.aspx  

Aobdia, D. (2016). The Impact of the PCAOB Individual Engagement Inspection 

Process Preliminary Evidence. SSRN Electronic Journal, 57. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.2739442  

Armstrong, C. S., Barth, M. E., Jagolinzer, A. D., & Riedl, E. J. (2010). Market 

reaction to the adoption of IFRS in europe. Accounting Review, 85(1), 31–61. 

https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.1.31  

Atwood, T. J., Drake, M. S., Myers, J. N., & Myers, L. A. (2011). Do earnings 

reported under IFRS tell us more about future earnings and cash flows? Journal of 

Accounting and Public Policy, 30(2), 103–121. 

https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.10.001  

Bagshaw. (2006). Principles v rules. Accountancy, 139(1362), 106–106. 

Burkholder, S. (2016). SEC on IFRS: No Expectation of Movement Anytime Soon | 

Bloomberg BNA. Retrieved August 18, 2017, from https://www.bna.com/sec-ifrs-

nob57982069130/  

Campbell, J., & Yeung, P. (2012). Accounting comparability, investor sophistication, 

and contagion effects. Retrieved from 

https://www.bm.ust.hk/~acct/acsymp2012/papers/2CY11-HKUST2012-revised.pdf  

Cascino, S., & Gassen, J. (2015). What drives the comparability effect of mandatory 

IFRS adoption ? Review of Accounting Studies, 20(1), 242–282. 

https://doi.org/10.1007/s11142-014-9296-5  



57 
 

Cullinan, C. P., Earley, C. E., & Roush, P. B. (2013). Multiple auditing standards and 

standard setting: Implications for practice and education. Current Issues in Auditing, 

7(1), 1–10. https://doi.org/10.2308/ciia-50344 

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: 

Australian Journal of Management, 16(June 1991), 49–66. 

https://doi.org/10.1177/031289629101600103  

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review The Academy 

of Management Review Agency Theory: An Assessment and Review. Source: The 

Academy of Management Review Academy of Management Review, 14(1), 57–74. 

Retrieved from http://www.jstor.org/stable/258191  

EY, & TAPESTRYNETWORKS. (2015). The Evolution of Audit Regulators. In The 

Audit Committee Leadership Summit. 

Forgeas, R. (2008). Is IFRS That Different From U.S. GAAP? Retrieved July 28, 

2017, from http://www.ifrs.com/overview/general/differences.html  

Francis, J. R., Pinnuck, M. L., & Watanabe, O. (2014). Auditor Style and Financial 

Statement Comparability. The Accounting Review, 89(2), 605–633. 

https://doi.org/10.2308/accr50642  

Gill, L. M. (2007). IFRS: Coming to America. Retrieved August 18, 2017, from 

http://www.journalofaccountancy.com/issues/2007/jun/ifrscomingtoamerica.html  

Gunny, K. A., & Zhang, T. C. (2013). PCAOB inspection reports and audit quality. 

Journal of Accounting and Public Policy, 32(2), 136–160. 

https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.11.002 

arris, S. B. (2014). The Importance of Auditing and Audit Regulation to the Capital 

Markets. Retrieved August 21, 2017, from 

https://pcaobus.org/News/Speech/Pages/03202014_American.aspx  

IASB. (2010). Conceptual Framework for Financial Reporting 2010. Retrieved June 

27, 2017, from https://www.iasplus.com/en/standards/other/framework  

https://doi.org/10.2308/ciia-50344
https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2012.11.002


58 
 

IASB. (2015). Financial Reporting Standards for the World Economy. IFRS 

BOOKLET. Retrieved from http://www.ifrs.org/Use-around-the-

world/Documents/FinancialReporting-Standards-World-Economy-June-2015.pdf 

Kaplan, S. E., Menon, K., & Williams, D. D. (1990). The effect of audit structure on 

the audit market. Journal of Accounting and Public Policy, 9(3), 197–215. 

https://doi.org/10.1016/0278-4254(90)90010-W  

Kim, J.-B., Li, L., Lu, L. Y., & Yu, Y. (2016). Financial statement comparability and 

expected crash risk. Journal of Accounting and Economics, 61(2–3), 294–312. 

https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.12.003 

Liao, Q., Sellhorn, T., & Skaife, H. A. (2012). The Cross-Country Comparability of 

IFRS Earnings and Book Values: Evidence from France and Germany. Journal of 

International Accounting Research, 11(1), 155–184. https://doi.org/10.2308/jiar-

10215  

Marden, R. E., & Brackney, K. S. (2009). Audit Risk and IFRS : Certified Public 

Accountant. The CPA Journal, 79(6), 32–36. 

SEC. (2003). Study Report: Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley 

Act of 2002 on the Adoption by the United States Financial Reporting System of a 

PrinciplesBased Accounting System. Retrieved July 29, 2017, from 

https://www.sec.gov/news/studies/principlesbasedstand.htm  

SEC. (2007). Final Rule: Acceptance From Foreign Private Issuers of Financial 

Statements Prepared in Accordance With International Financial Reporting Standards 

Without Reconciliation to U.S. GAAP. Retrieved from 

https://www.sec.gov/rules/final/2007/338879.pdf 

 

 

 

 

http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/FinancialReporting-Standards-World-Economy-June-2015.pdf
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/FinancialReporting-Standards-World-Economy-June-2015.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.12.003


59 
 

Παράρτημα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 

1) Ηλικία εργαζόμενου: 

  

 20-30 

 31-40 

 41-50 

 51+ 

2) Φύλο:  

 Άντρας 

 Γυναίκα 

 

3) Εργασιακή εμπειρία:  

 0-5 

 6-10 

 11-15 

 16+ 

 

4) Τομέας απασχόλησης:  

 Λογιστική 

 Ελεγκτική 

 Φορολογία 

 Άλλο 

 

5)Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απλουστεύσανε τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων 

 Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ   Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

6)Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα βελτιώσανε την ανάλυση των πληροφοριών για τη λήψη 

αποφάσεων 

 Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ   Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

7)Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ενισχύσανε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογιστικών 

πληροφοριών  

 Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ   Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  

 Συμφωνώ Απόλυτα 
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8) Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να εντοπίσουν τις οικονομικές απάτες πιο 

εύκολα και γρήγορα 

 Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ   Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

9) Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των κερδών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης 

βελτιώθηκαν με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ   Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

10)Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν κάνει τον εσωτερικό έλεγχο ευκολότερο και 

λιγότερο δαπανηρό 

 Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ   Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

11)Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν συμβάλει στην εναρμόνιση των εσωτερικών και 

εξωτερικών εκθέσεων δημιουργώντας μια ενιαία λογιστική γλώσσα 

 Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ   Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

12)Οι επενδυτές έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που παρουσιάζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ   Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

13)Πιστεύετε ότι οι ελεγκτές και οι λογιστές έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση για την 

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων; 

 Internet       Εσωτερικά   Website  Άλλο  

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

14) Πιστεύετε ότι το υπάρχον λογιστικό σύστημα της εταιρείας είναι συμβατό με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα; 

 Διαφωνώ απόλυτα      Διαφωνώ   Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ  Συμφωνώ  

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

 

 

 

 

 


