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Πρόλογος 

 
 
 
 
Η λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών1 είναι κεφαλαιώδους σημασίας για 

την οικονομία μιας χώρας γιατί εξασφαλίζει τη διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων 
της οικονομίας μέσω της αποταμίευσης προς τις οικονομικές μονάδες, διευκολύνει 
την άντληση κεφαλαίων και την επέκταση των επιχειρήσεων και αποτελεί μηχανισμό 
εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής. Όμως, ταυτόχρονα συνεπάγεται αυξημένες 
ευθύνες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τις εισηγμένες και προς εισαγωγή 
επιχειρήσεις, τους αναδόχους, το χρηματιστήριο, την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, το 
κράτος, τις χρηματιστηριακές εταιρείες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φυσικά 
τους επενδυτές. Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή2, ο οποίος θα πρέπει να διακρίνεται 
για την επίδειξη αντικειμενικότητας, αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και ποιότητας του 
έργου του, κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρός. Από τη στιγμή που οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις αποτελούν τη βάση για την άντληση των επενδυτικών αποφάσεων, η 
ευθύνη της γνώμης του εξωτερικού ελεγκτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και αποτελεί 
πρόκληση για το επάγγελμα.  

 
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διασαφηνίσει την έννοια της ποιότητας του 

εξωτερικού ελέγχου, να περιγράψει το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την 
ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου και να εξετάσει την επίδραση του εξωτερικού 
ελέγχου στο χρηματιστήριο μέσα από την επισκόπηση εμπειρικών μελετών. Η 
ανάπτυξη της εργασίας, κατευθυνόμενη προς την εξυπηρέτηση του παραπάνω 
βασικού στόχου έχει την παρακάτω δομή, η οποία παρουσιάζεται στις επόμενες 
παραγράφους. 

 
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναλυτική περιγραφή των εννοιών της 

ποιότητας του ελεγκτικού έργου και της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Σε αυτό το 
πλαίσιο εξετάζονται βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας και της 
ανεξαρτησίας ως αδιάσπαστα στοιχεία του έργου του εξωτερικού ελεγκτή, με βάση 
την σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία.  

 
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει την 

ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ελληνική 
πραγματικότητα, κάνοντας χρήση των σχετικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, 
τροποποιήσεων, κανονισμών και προτύπων. Επίσης πραγματοποιείται μια αναφορά 
στο αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ με το Sarbanes Oxley Act (2002) και 
τις ρυθμίσεις της SEC της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ως αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα της αγλλοσαξωνικής προσέγγισης.  
                                                           
1 Με τον όρο χρηματοπιστωτικές αγορές εννοούμε τη χρηματαγορά, δηλαδή τη 
βραχυπρόθεσμη αγορά στην οποία τα προϊόντα είναι το χρήμα και στενά υποκατάστατα, τη 
κεφαλαιαγορά, όπου η διάρκεια ζωής των προϊόντων της ξεπερνούν το έτος και εμφανίζεται 
σημαντική διακύμανση τιμών αλλά και υψηλότερος κίνδυνος και τέλος η αγορά παραγώγων.  
2 Ως ελεγκτής νοείται ο εξωτερικός ελεγκτής. Η αναφορά γίνεται στους ορκωτούς ελεγκτές ή 
ορκωτούς λογιστές ή, αλλιώς, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Οποιαδήποτε διαφορετική 
προσέγγιση θα αναφέρεται ρητώς. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αρχικά μια σύντομη περιγραφή εννοιών 

που σχετίζουν την αξιοπιστία, την ποιότητα και την ανεξαρτησία του ελεγκτή με την 
λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και κυρίως με τη κεφαλαιαγορά. Σε αυτό 
το πλαίσιο επιχειρείται και η σύνδεση των διαφόρων εννοιών της 
αποτελεσματικότητας με τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
την αναγκαιότητα ρύθμισης του ελεγκτικού επαγγέλματος. 

 
Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση εμπειρικών 

μελετών αναφορικά με την σχέση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου με τις 
αντιδράσεις των επενδυτών σε γεγονότα της κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον ευρύτερο 
ρόλο του ελεγκτικού επαγγέλματος στην ανάπτυξη και την αποτελεσματική 
λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. 
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Εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου 
 
 
 
 
1. Εισαγωγή 

 
 
Μετά το σκάνδαλο της Enron και τη συνεπαγόμενη χρεοκοπία της μεγάλης 

ελεγκτικής εταιρία Arthur Andersen το 2002, μεγάλος σκεπτικισμός δημιουργήθηκε 
γύρω από το ρόλο του εξωτερικού ελέγχου ενώ ταυτόχρονα ασκήθηκε έντονη κριτική 
για την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Αυτή όλη η κριτική επέφερε μια σειρά 
αλλαγών στις ρυθμίσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από τις επιτροπές 
κεφαλαιαγοράς κάθε χώρας, με πρώτη αυτή των ΗΠΑ. Η έκδοση της πράξης 
Sarbanes-Oxley το 2002 ως μια απόπειρα να διασφαλιστεί η ποιότητα και η 
αξιοπιστία του ελεγκτικού έργου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των βημάτων 
που έγιναν για την εξασφάλιση του επενδυτικού κοινού.  

 
Στο επίκεντρο του γενικότερου προβληματισμού βρέθηκαν οι αιτίες που 

ενδεχόμενα θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του εξωτερικού 
ελεγκτή. Η θητεία των ελεγκτών, η παροχή διοικητικών υπηρεσιών πέραν των 
ελεγκτικών, η ελλιπής σύσταση των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών 
ελέγχων των εταιριών, παράγοντες που θα μπορούσαν να νοθεύσουν και να 
αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα του ελεγκτικού 
έργου, τέθηκαν κάτω από τον προβληματισμό των μελετητών. 

 
Η παρούσα ενότητα επιδιώκει να προσεγγίσει εννοιολογικά την ποιότητα του 

εξωτερικού ελέγχου. Αρχικά επιχειρείται η διατύπωση ορισμού για την ποιότητα του 
εξωτερικού ελέγχου, κατόπιν εξετάζονται ορισμένες ενδείξεις από τις οποίες 
διαφαίνεται η ύπαρξη ή η απουσία της ποιότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 
πιθανές αιτίες που οδηγούν στη διαστρέβλωση μιας έκθεσης ελέγχου ενώ ταυτόχρονα 
γίνεται μία νύξη στη διαφοροποίηση του ελεγκτικού έργου από τις μεγάλες και 
γνωστές ελεγκτικές εταιρίες σε σχέση με τις μικρότερες και τοπικού χαρακτήρα 
αντίστοιχες εταιρίες. 

 
 

2. Ορισμός της ποιότητας του ελέγχου 
 
 
Ο έλεγχος που ασκείται σε μια επιχείρηση, είτε είναι εσωτερικός είτε εξωτερικός, 

αποσκοπεί στο να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο παρακολούθησης των πιθανών 
συγκρούσεων που μπορεί να επέλθουν μεταξύ των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και 
των διοικούντων3. Η σύγκρουση αυτή είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως κόστος 
αντιπροσώπευσης. Οι διοικούντες την επιχείρηση ή διαφορετικά οι αντιπρόσωποί της, 

                                                           
3DeAngelo, L., (1981), “Auditor size and audit quality”, Journal of Accounting and 
Economics, (December), pp. 183-199. 
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μπορεί να έχουν προσωπικούς στόχους οι οποίοι να μην βρίσκονται σε αντιστοιχία με 
το στόχο της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης4. Η διοίκηση έχοντας την 
εξουσία από τους ιδιοκτήτες, δηλαδή τους εντολείς όπως για παράδειγμα τους 
μετόχους, να λαμβάνει αποφάσεις, μπορεί να οδηγηθεί σε μια σύγκρουση μεταξύ 
επιχειρηματικών και προσωπικών συμφερόντων. Την ασυμμετρία της πληροφόρησης 
που υπάρχει ανάμεσα στους μάνατζερ της επιχείρησης και στους ιδιοκτήτες 
προσπαθεί να αμβλύνει ο έλεγχος.  

 
Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε από την DeAngelo (1981) η ποιότητα του 

ελέγχου ορίζεται ως η συνδυασμένη πιθανότητα καταρχήν του εντοπισμού και 
κατόπιν της αναφοράς ουσιαστικών λαθών που εμφανίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις5.Η πιθανότητα αυτή εξαρτάται τόσο από τις γνώσεις και τις ικανότητες 
που κατέχει ο ελεγκτής, όσο και από το βαθμό ανεξαρτησίας του, δηλαδή την 
ικανότητα να εκφέρει οποιαδήποτε γνώμη χωρίς να υποκύπτει σε προσωπικά 
συμφέροντα και σε πιθανές ασκούμενες πιέσεις από την εταιρία-πελάτη.  

 
Έναν ευρύτερο ορισμό της ποιότητας ελέγχου δίδεται από τους Myers et al. 

(2003), σύμφωνα με τους οποίους η ποιότητα του ελέγχου δεν εξαντλείται μόνο στην 
τήρηση ή μη των γενικά αποδεκτών κανόνων λογιστικής αλλά στηρίζονται στην 
προσωπικότητα, στον σκεπτικισμό και την αμεροληψία του ελεγκτή. Υψηλή 
ποιότητα ελεγκτικού έργου σημαίνει ότι ο ελεγκτής μπορεί να θέτει περιορισμούς 
στις ακραίες επιδιώξεις της διοίκησης σχετικά με την χρηματοοικονομική θέση της 
επιχείρησης6. 

 
 
Οι Titman και Truman (1986) προσδιορίζουν την ποιότητα από τη πλευρά της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς. Σύμφωνα με το δικό τους ορισμό, η ποιότητα του 
εξωτερικού ελέγχου ορίζεται ως το επίπεδο της ακρίβειας που ο ελεγκτής θέλει να 
μεταφέρει στους επενδυτές μέσα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν την αγοραία αξία της επιχείρησης με 
μεγαλύτερη ακρίβεια7. 

 
 
Τέλος κατά τον Wallace (1980) η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου θα μπορούσε 

να οριστεί ως το μέτρο της ικανότητας του ελεγκτή να μειώσει το θόρυβο και τη 
μεροληψία και να βελτιώσει την καθαρότητα των λογιστικών δεδομένων που 
παρατίθενται και δημοσιεύονται.8 Ο ορισμός αυτός παρουσιάζει την ικανότητα του 
                                                           
4 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ., (2005); Χρηματοοικονομική Διοίκηση: εκδόσεις 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 
5 DeAngelo, L., (1981), “Auditor size and audit quality”, Journal of Accounting and 
Economics, (December), pp. 183-199. 
6 Myers et al. (2003), “Exploring the term of the Auditor- Client relationship and the quality 
of earnings: A case for mandatory auditor rotation?”, Accounting Review, vol.78, No. 3, pp. 
779-799. 
7Titman, S., and Trueman, B., (1986), “Information quality and the valuation of new issues”, 
Journal of Accounting and Economics, 8, pp. 159-172. 
8Watkins Α et al.,, (2004), “Αudit quality: a synthesis of theory and empirical evidence”, 
Journal of Accounting Literature, Vol.23, pp.153-194.
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ελεγκτή να μειώσει τη διαφορά ανάμεσα στα γεγονότα που εμφανίζονται στις 
δημοσιευμένες καταστάσεις και στα γεγονότα που πραγματικά συμβαίνουν αλλά δεν 
είναι άμεσα διακριτά στην ελεγχόμενη εταιρία. 

 
 
Το σχήμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των ποικίλλων 

διαστάσεων της ποιότητας του ελέγχου. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ α) των 
στοιχείων που συνθέτουν την ελεγκτική ποιότητα, β) των προϊόντων της ποιότητας 
του ελέγχου και γ) της επίδρασής όλων των προηγουμένων στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, αντικατοπτρίζονται στο Σχήμα 1 που ακολουθεί.  

 
Σχετικά με τα παραπάνω στοιχεία έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 
 
α)τα συστατικά μέρη της ποιότητας, δηλαδή η φήμη του ελεγκτή και η δύναμη 

παρακολούθησης του (monitoring strength), αντλούνται από το σύνολο της διεθνούς 
βιβλιογραφίας. 

 
β)Τα προϊόντα της ελεγκτικής ποιότητας είναι η αξιοπιστία της πληροφόρησης, 

όπως απορρέει από την αξιοπιστία των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων, και η 
ποιότητα της πληροφόρησης.  

 
γ)Τέλος η φήμη του ελεγκτή βασίζεται στις αντιλήψεις9 των χρηστών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σχετικά με την ένταση του ελέγχου που ασκείται 
από τον εξωτερικό ελεγκτή, η οποία δεν είναι γενικά ορατή10.  

 
 
Επίσης, η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου συνδέεται άμεσα τόσο με τους 

παράγοντες ζήτησης ελέγχου όπως είναι η στρατηγικές κινδύνου της ελεγχόμενης 
εταιρίας και η σύγκρουση συμφερόντων (agency conflict), όσο και με τους 
παράγοντες προσφοράς όπως είναι η αμοιβή των ελεγκτικών εργασιών και οι 
στρατηγικές κινδύνου της ελεγκτικής πλέον εταιρίας. Το Σχήμα 2 εν συνεχεία δείχνει 
την παραπάνω σχέση. 

                                                           
9 Η διαφορά μεταξύ της πραγματική και της αντιληπτής ποιότητας εξωτερικού ελέγχου 
εμφανίζεται όταν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων αναγνωρίζουν την αποτυχία του 
ελεγκτή ως προς την άσκηση των καθηκόντων του και επιδιώκουν την απαλλαγή του, οπότε 
η ζημία ισοδυναμεί με το κόστος του ελέγχου. Από την άλλη μεριά, όταν οι χρήστες δέχονται 
ασυνείδητα ότι ο ελεγκτής ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του ενώ εμφανίζονται παρατυπίες, 
τότε η πιθανή ζημία είναι ακόμα μεγαλύτερη.  
10 Watkins A. et al. (2004), “Audit quality: a synthesis of theory and empirical evidence”, 
Journal of accounting literature, Vol. 23, pp. 153-193. 
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Πο ι ό τ η τ α  Ελ έ γ χ ο υ  
 
 

Σχήμα 1 
 
Τίτλος: Εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Watkins A. et al. (2004), “Audit quality: a synthesis of theory and empirical 
evidence”, Journal of accounting literature, Vol. 23, pg. 155. 

Φήμη ελεγκτή 
 

• Αντιληπτή 
επάρκεια 

• Αντιληπτή 
ανεξαρτησία 

Προϊόντα ελεγκτική ποιότητας: 
 

Ποιότητα πληροφόρησης:  
 
Πόσο καλά η πληροφόρηση 
αντανακλά τις πραγματικές 
οικονομικές συνθήκες 

Αξιοπιστία πληροφόρησης :  
 
Ο βαθμός εμπιστοσύνης του 
χρήστη στη πληροφόρηση 
που λαμβάνει 

Ένταση ελέγχου 
 

• Επάρκεια 
 
• Ανεξαρτησία 

Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις 
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 Σχήμα 2 
 

Τίτλος: Εννοιολογική προσέγγιση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου και 
Ταξινόμηση 

 
 
 

Παράγοντες της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου 
Ζήτηση Προσφορά 

• Στρατηγικές κινδύνου της 
ελεγχόμενης εταιρίας 

• Σύγκρουση συμφερόντων 

• Στρατηγικές κινδύνου της ελεγκτικής 
εταιρίας 

• Αμοιβή ελεγκτικών εργασιών 
 
 
 

Πο ι ό τ η τ α  Ελ έ γ χ ο υ  
 
 
 
 Φήμη ελεγκτή 

 
• Αντιληπτή 

επάρκεια 
• Αντιληπτή 

ανεξαρτησία 

Ένταση ελέγχου 
 

• Επάρκεια 
 
• Ανεξαρτησία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Προϊόντα ελεγκτική ποιότητας: 

 
Αξιοπιστία πληροφόρησης :  
 
Ο βαθμός εμπιστοσύνης του 
χρήστη στη πληροφόρηση 
που λαμβάνει 

Ποιότητα πληροφόρησης:  
 
Πόσο καλά η πληροφόρηση 
αντανακλά τις πραγματικές 
οικονομικές συνθήκες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις 

 
 
 
 
 
 
Πηγή: Watkins A. et al. (2004), “Audit quality: a synthesis of theory and empirical 
evidence”, Journal of Accounting Literature, Vol. 23, pg. 158. 
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Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται φανερό ότι το ελεγκτικό προϊόν δεν είναι 

ομοιογενές καθώς εμφανίζονται διαφοροποιήσεις ως προς την ποιότητα των 
ελεγκτικών υπηρεσιών που χορηγούνται. Σημαντικός παράγοντας της ποιότητας του 
ελέγχου αποτελούν η εμπειρία, η ικανότητα και η πραγματογνωμοσύνη που 
επιδεικνύει ο ελεγκτής. Αν αυτές οι δεξιότητες συνδυαστούν με τη τήρηση των 
ελεγκτικών προτύπων που αποτελούν ένα μέτρο εξασφάλισης της ανεξαρτησία του 
ελεγκτή, τότε ο βαθμός της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών θα είναι μεγάλος.  

 
 

3. Ενδείξεις για την ύπαρξη ή απουσία ποιότητας ελέγχου 
 
 
Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου φαλκιδεύεται όταν συντρέχουν δύο από τα 

παρακάτω γεγονότα. Πρώτον, όταν εμφανίζονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του 
ελεγκτή προς τους γενικούς κανόνες της λογιστικής. Η τάση αυτή αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία ως «αποτυχία εφαρμογής των γενικά αποδεκτών αρχών της 
λογιστικής11». Το δεύτερο γεγονός συνδέεται με την αδυναμία του ελεγκτή να 
δημοσιεύσει μια έκθεση ελέγχου με επιφύλαξη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος 
για «αποτυχία δημοσιευμένης έκθεσης ελέγχου». Και στις δύο περιπτώσεις, οι 
ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις είναι πιθανότατα αντικείμενα εξαπάτησης των 
χρηστών12.  

 
Το ερώτημα που γεννιέται είναι πως μετράται η αποτυχία του εξωτερικού 

ελέγχου και επομένως η απουσία της ποιότητας και των κανόνων που πρέπει να 
διέπουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Η καταφανής αποτυχία ενός 
ελέγχου είναι δύσκολο να εντοπιστεί εκ των προτέρων. Ωστόσο ορισμένα γεγονότα 
όπως οι αγωγές κατά ελεγκτικών εταιριών, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, οι κυρώσεις 
που επιβάλλονται από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εταιρίες που δεν ακολουθούν 
τους κανόνες λογιστικής και δημοσιότητας που έχουν θεσπιστεί και τέλος οι 
επανεκτιμήσεις κερδών αποτελούν ενδείξεις μειωμένης ποιότητας εξωτερικού 
ελέγχου.  

 
Οι παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν παραδείγματα για τα οποία έχει εντοπιστεί 

αποτυχία του εξωτερικού ελέγχου. Παρόλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις 
ελλειμματικού ελέγχου οι οποίες δεν έχουν ανιχνευθεί, καθώς πιθανότατα η εταιρία ή 
οι μέτοχοι δεν έχουν υποστεί αντίξοα οικονομικά αποτελέσματα όπως πτώχευση ή 

                                                           
11 Οι γενικές αρχές της λογιστικής, σύμφωνα με τους Καραγιώργο Θ και Παπαδόπουλο Θ, 
καθηγητές πανεπιστημίου Μακεδονίας, είναι οι ακόλουθες: αρχή της αυτοτέλειας της 
λογιστικής οντότητας, η αρχή της συνεχίσεως της δραστηριότητας, αρχή της περιοδικότητας, 
η αρχή του ιστορικού κόστους, η αρχή της αντικειμενικότητας, η αρχή της νομισματικής 
μονάδας και της σταθερότητας της χρηματικής μονάδας,, η αρχή της πραγματοποίησης του 
εσόδου, η αρχή της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα, η αρχή της αυτοτέλειας των 
χρήσεων, η αρχή της συντηρητικότητας,, η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων, η 
αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών και η αρχή της αποκάλυψης. Βλ. 
Καραγιώργος Θ. και Παπαδόπουλος Δ., (2003): Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική, 
εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη. 
12Francis, J.R., (2004), “What do we know about audit quality?”, The British Accounting 
Review, 36, pp. 345-368. 
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οικονομική δυσχέρεια. Επομένως εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουν 
εντοπιστεί ουσιώδεις παραλείψεις, υπάρχουν και αντίστοιχες που έχουν μικρότερης 
εμβέλειας οικονομικές επιπτώσεις και για αυτό είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Στις 
επόμενες παραγράφους εξετάζονται οι ενδεχόμενες αιτίες που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν ατέλειες στη λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου.  

 
 

4. Πιθανοί παράγοντες νόθευσης του εξωτερικού ελέγχου 
 
 
Στις ερευνητικές ανησυχίες των μελετητών δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν της 

προσοχής τους οι παράγοντες που θεωρείται ότι νοθεύουν την ανεξαρτησία του 
ελεγκτή και άρα μειώνουν την ποιότητα του ελέγχου.  

 
Με τον όρο ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή εννοούμε την ικανότητά 

του να ενεργεί με ακεραιότητα και αντικειμενικότητα κατά την άσκηση των 
ελεγκτικών του καθηκόντων. Το στοιχείο αυτό αποτελεί εγγύηση για την διενέργεια 
αντικειμενικού ελέγχου, ώστε το έργο των εξωτερικών ελεγκτών να αποκτά 
αξιοπιστία και τα πορίσματα του ελέγχου να είναι ευρύτερα χρήσιμα13. 

 
Στη διεθνή βιβλιογραφία ως απειλή της ανεξαρτησίας του ελεγκτή θεωρείται 

κάθε ενέργεια που απορρέει από προσωπικό συμφέρον και έχει ως συνέπεια την 
παράλειψη, απόκρυψη και διαστρέβλωση των πορισμάτων ενός ελέγχου. Επίσης 
νόθευση της ανεξαρτησίας παρουσιάζεται στις περιπτώσεις που ο ελεγκτής σταθμίζει 
το κόστος με το όφελος της απόκρυψης ευρημάτων από την έρευνα που διεξάγει 
(Simunic, 1984).  

 
Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται στους ακόλουθους: παροχή από τον ελεγκτή 

προς την ελεγχόμενη εταιρία εξειδικευμένων διοικητικών υπηρεσιών πέραν των 
ελεγκτικών, θητεία του ελεγκτή και συχνότητα εναλλαγής των ελεγκτών, ύπαρξη και 
σύνθεση των επιτροπών ελέγχου, προηγούμενη εργασιακή σχέση του εξωτερικού 
ελεγκτή με την εταιρία-πελάτη και τέλος αυστηρότητα του νομικού συστήματος. 

 
 

4.1 Παροχή από τον ελεγκτή εξειδικευμένων διοικητικών υπηρεσιών πέραν των 
ελεγκτικών 

 
 
Οι εταιρίες δέχονται ένα ευρύ φάσμα μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τις εταιρίες 

ελεγκτών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν χρηματοδότηση επενδύσεων, 
στρατηγικό σχεδιασμό, σχεδιασμό πρόσληψης προσωπικού, εγκατάσταση 
προγραμμάτων και υπηρεσίες ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου. Το ερώτημα που 
γεννιέται είναι κατά πόσο η παροχή των παραπάνω ελεγκτικών υπηρεσιών επηρεάζει 
αρνητικά την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή, επιφέροντας εκπτώσεις 
ποιότητας στη διενέργεια του ελέγχου. Παρακάτω παρατίθενται μια ανασκόπηση των 
θεωρητικών απόψεων και των συμπερασμάτων των εμπειρικών ερευνών. 
                                                           
13 Ταχυνάκης Π., (2004), “Η επαγγελματική ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, 
Κριτική διερεύνηση της αγγλικής και αμερικάνικης βιβλιογραφίας”, τιμητικός τόμος του 
καθηγητή Ναούμ. 
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Οι Frankel et al. (2002) διαπίστωσαν ότι οι εταιρίες με υψηλό ποσοστό λήψης 
υπηρεσιών πέραν των ελεγκτικών εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης 
κερδών πέραν των αναμενόμενων, και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πλησιάσουν 
ή ακόμα και να ξεπεράσουν τα κέρδη που προβλέπουν για αυτές οι αναλυτές. Ωστόσο 
αυτή η θετική σχέση μεταξύ των μη ελεγκτικών υπηρεσιών και των κερδών είναι 
αρκετά μειωμένη για τις μεγάλες εταιρίες. Η δημιουργία μικρών εκπλήξεων στα 
κέρδη, παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι οι ελεγκτές εμφανίζουν μεγαλύτερη επιείκεια 
στις εταιρίες που παρέχουν και τις δύο υπηρεσίες καθώς δημιουργούνται δεσμοί λόγω 
της διάχυσης γνώσεων που πραγματοποιείται και από τα δύο μέρη14. Επίσης, οι 
μελετητές διαπίστωσαν την ύπαρξη αρνητικής σχέση μεταξύ της χορήγησης μη 
ελεγκτικών υπηρεσιών και της τιμής της μετοχής της ελεγχόμενης εταιρίας, καθώς οι 
πελάτες θεωρούν πως τέτοιου είδους ενέργεια μειώνει την αξιοπιστία των 
οικονομικών καταστάσεων15.  

 
Σε παρόμοια συμπεράσματα με τους Frankel et al. (2002) είχε καταλήξει 

νωρίτερα και ο Antle (1984), ο οποίος διαπίστωσε, ότι η παροχή διοικητικών 
υπηρεσιών αυξάνει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ του 
ελεγκτή και της διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρίας, εφόσον οι αποφάσεις της 
διοίκησης ακολουθούν τις προτάσεις του ελεγκτή. Ωστόσο, ο Antle, όπως και η De 
Angelo, θεωρεί ότι το ενδεχόμενο απώλειας της φήμης και του καλού ονόματος του 
ελεγκτή κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων, αποτελεί ισχυρό 
παράγοντα αποφυγής μείωσης της ανεξαρτησίας του ελεγκτή και επομένως αποτελεί 
κίνητρο ενίσχυσης της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου16.  

 
Επίσης ο Shockley (1981) διαπίστωσε ότι οι ελεγκτικές εταιρίες που παρέχουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διοικήσεις των ελεγχόμενων εταιριών θεωρούνται ότι 
εμφανίζουν αυξημένο ρίσκο απώλειας ανεξαρτησίας σε συνδυασμό και με τον 
ανταγωνισμό που υφίσταται μεταξύ των ελεγκτικών εταιριών για την προσέλκυση και 
διατήρηση πελατείας. Επίσης, αποδεικνύεται εμπειρικά ότι οι οικονομικά εύρωστες 
ελεγκτικές εταιρίες, διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο απώλειας της επαγγελματικής 
ανεξαρτησίας των μελών τους σε σχέση με τις οικονομικά ασθενείς ελεγκτικές 
εταιρίες17.  

 
Από την άλλη μεριά η DeAngelo (1981) κάνει αναφορά στο κεφάλαιο φήμης που 

αποκομίζουν οι ελεγκτικές εταιρίες μέσα από την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών και 
στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν αλώβητη αυτή τη φήμη. Ακόμη η DeAngelo 
απέδειξε εμπειρικά ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ελεγκτική εταιρία τόσο μικρότερο 
κίνητρο έχει να συμπεριφερθεί ευκαιριακά και να μειώσει την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της18.  
                                                           
14 Simunic, D., (1984), “Auditing, consulting, and auditor independence”, Journal of 
Accounting Research, (Autumn), pp. 679-702. 
15 Frankel, R., et. Al., (2002), “The relation between auditors' fees for nonaudit services and 
earnings management”, The Accounting Review, (Supplement), pp. 71-105. 
16 Αntle R. (1984), “Auditor independence”, Journal of Accounting Research, Spring, pp.1-20 
17Schockley, R.A., (1981), “Perceptions of auditors' independence: an empirical analysis”, 
The Accounting Review, 56, pp. 785-800  
18 DeAngelo, L., (1981), “Auditor size and audit quality”, Journal of Accounting and 
Economics, (December), pp. 183-199. 
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Επίσης, οι Goldwasser (1999) και Wallman (1996) θεωρούν ότι οι λοιπές 

υπηρεσίες αυξάνουν τη γνώση του ελεγκτή για τις διαδικασίες της εταιρίας με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του. Οι Defond et 
al. (2002) δεν βρήκαν κάποια ένδειξη ότι οι αποφάσεις των επενδυτών επηρεάζεται 
από το επίπεδο αμοιβής των μη ελεγκτικών υπηρεσιών.  

 
Αν και το θέμα της δημοσίευσης και της απαγόρευσης των λοιπών υπηρεσιών 

ακόμα δεν έχει λυθεί ωστόσο οι επενδυτές φαίνεται να θεωρούν την αποκάλυψη 
αυτής της πληροφόρησης σημαντική για την ανάληψη επενδύσεων. Ωστόσο σε 
έρευνες που έχουν διεξαχθεί δεν φαίνεται να επηρεάζεται η ανεξαρτησία, η 
αντικειμενικότητα και η ακεραιότητα των ελεγκτών από την ταυτόχρονη παροχή 
λοιπών υπηρεσιών (Penn, Schoen και Berland, 2000, Jenkins και Krawczyk, 2000)19. 

 
Ολοκληρώνοντας, διαπιστώνουμε ότι οι έρευνες δεν συμφωνούν ως προς το εάν 

η ταυτόχρονη παροχή διοικητικών και ελεγκτικών υπηρεσιών επιδρά στην 
ανεξαρτησία του ελεγκτή και άρα πρέπει να αποτελεί ασυμβίβαστη η ταυτόχρονη 
παροχή με τη διεξαγωγή ελεγκτικών υπηρεσιών.  

 
 

4.2 Θητεία των ελεγκτών και η συχνότητα εναλλαγής τους. 
 
 
Τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά της υποχρεωτικής εναλλαγής των ελεγκτών ήρθαν 

στο προσκήνιο μετά από τον ισχυρισμό της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. ότι 
η μακροχρόνια θητεία ενός ελεγκτή κλονίζει την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Οι 
υποστηρικτές της εναλλαγής των ελεγκτών υποστηρίζουν ότι μια αλλαγή παρέχει ένα 
νέο τρόπο εκτίμησης των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρίας. 

 
Σύμφωνα με τους Davis et al. (2003) η πολύχρονη θητεία επηρεάζει άμεσα την 

αντικειμενικότητα του ελέγχου εξαιτίας του ότι οι ελεγκτές αρχίζουν να λειτουργούν 
σαν υπερασπιστές της επιχείρησης, αδυνατώντας να ενσωματώσουν στην έκθεσή 
τους νέα στοιχεία ή αλλαγές τα οποία αποκτούν σημαντική βαρύτητα, ενώ στην 
προσπάθεια τους να διατηρήσουν τον πελάτη εμφανίζεται το κίνητρο να αποσιωπούν 
τυχόν αμφίβολες ενέργειες20.  

 
Την ίδια άποψη υποστήριξε νωρίτερα και ο Flint (1988) ο οποίος διατύπωσε την 

άποψη ότι η μακροχρόνια θητεία ενός ελεγκτή είναι δυνατόν να δημιουργήσει ισχυρή 
αφοσίωση και συναισθηματική σχέση με την ελεγχόμενη εταιρία, γεγονός που 
επηρεάζει αρνητικά την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του21. 

 
 

                                                           
19 Francis, J.R., (2004), “What do we know about audit quality?”, The British Accounting 
Review, 36, pp. 345-368. 
20 Davis, R.L., et al., (2003), “Auditor tenure, auditor independence and Earnings 
Management”, Working paper, Boston College, Boston, M.A. 
21 Naser, et. al., (2006), “Auditor-client relationship: the case of auditor tenure and auditor 
switching in Malaysia”, Managerial Auditing Journal, Vol.21, No.7, pp. 724-737. 
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Οι αντίπαλοι της εναλλαγής στηρίζονται κυρίως στα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από μια μακροχρόνια θητεία. Η ποιότητα του ελέγχου μπορεί να είναι 
μικρή στο αρχικό στάδιο καθώς ο νέος ελεγκτής βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης 
γνώσης για τον πελάτη και το κόστος έναρξης είναι σημαντικά υψηλό (Myers et.al, 
2003)22.  

 
Άλλα κόστη προέρχονται από την ανάγκη να θυσιάσει η εταιρία κάποιους πόρους 

της για να βοηθήσει τον ελεγκτή. Μάλιστα οι Johnson et al. (2002) κατέδειξαν ότι τα 
τρία πρώτα χρόνια που ακολουθούν της αλλαγής ενός ελεγκτή η ποιότητα του 
ελέγχου είναι μικρότερη23. Τέλος η προσφορά ελεγκτικής υπηρεσίας χαμηλού 
επιπέδου εγκυμονεί άμεσα και έμμεσα κόστη. Το άμεσο κόστος συνδέεται με τον 
κίνδυνο δικαστικών αγωγών από την εταιρία ενώ το έμμεσο κόστος με την απώλεια 
φήμης με σημαντικές συνέπειες στη δυνατότητα προσέλκυσης πελατών (Davis 
2000)24.  

 
Μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της θητείας των ελεγκτών επιχειρούν οι 

Comunale και Sexton (2005), οι οποίοι αναλύουν την επίδραση της εναλλαγής στο 
μερίδιο αγοράς της ελεγκτικής εταιρίας. Το μερίδιο αγοράς αποτελεί παράγοντα 
μεγάλης σημασίας για τις ελεγκτικές εταιρίες καθώς καθορίζει τα έσοδά τους και 
κατά συνέπεια την κερδοφορία τους. Εάν η ελεγκτική εταιρία ενδέχεται να χάσει 
μερίδιο αγοράς, τότε γίνεται στόχος εξαγοράς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 
συγκέντρωση του κλάδου και οι τιμές των ελεγκτικών υπηρεσιών. Στην αντίθετη 
περίπτωση της αύξησης του μεριδίου αγοράς από μια μεγάλη ελεγκτική εταιρία, το 
γεγονός αυτό θα λειτουργήσει ως παράγοντα δημιουργίας μονοπωλίου. Και στις δύο 
περιπτώσεις η ανεξαρτησία του ελεγκτή και η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου 
ενδεχόμενα μπορεί να είναι ελαττωμένη.  

 
Επιλέγοντας το δείγμα τους οι Comunale και Sexton, από το σύνολο των εταιριών 

του δείκτη S&P 500, για τα έτη 1995-1999, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
υποχρεωτική εναλλαγή θα προκαλέσει σημαντική επίδραση στο μερίδιο αγοράς 
μακροχρόνια, καθώς οι εταιρίες θα έχουν ως κίνητρο να προσελκύουν νέους πελάτες 
παρά να διατηρούν τους υπάρχοντες. Ωστόσο στην προσπάθεια τους αυτή υπάρχει η 
πιθανότητα να ασκηθούν πιέσεις για μείωση του κόστους που συνεπάγεται ο 
εξωτερικός έλεγχος και πιθανότατα της ποιότητας του. Επομένως υπάρχει μεγάλη 
πιθανότατα μια ρύθμιση που αποβλέπει στην αύξηση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή 
και στη βελτίωση της ποιότητας, να καταλήξει στο αντίθετο αποτέλεσμα.25

 
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η σχέση μεταξύ της εναλλαγής 

των ελεγκτών και της εμφάνισης μη κανονικών κερδών από μέρους της διοίκησης 

                                                           
22 Myers J, et al. (2003), “Exploring the term of the Auditor- Client relationship and the 
quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation?”, Accounting Review, vol.78, No. 
3, pp. 779-799. 
23 Johnson V, et al. (2002), “Audit firm tenure and the quality of financial report”, 
Contemporary Accounting Research, (Winter) pp. 637-660 
24 Davis, R.L., et al., (2000), “Auditor tenure, auditor independence and Earnings 
Management”, September, pp. 1-42. 
25 Comunale C and Sexton T, (2005), “Mandatory auditor rotation and retention: impact on 
market share”, Managerial Auditing Journal, Vol.20, No.3, pp. 235-248. 
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είναι ακόμα αμφιλεγόμενο, καθώς η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε 
ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα. 

 
 

4.3 Διοικητικά συμβούλια και επιτροπές ελέγχου. 
 
 
Μια πλειάδα επιστημονικών ερευνών έχουν συνδέσει την ποιότητα του ελέγχου 

με τα διοικητικά συμβούλια, τη σύνθεσή τους και τις επιτροπές ελέγχου. Σύμφωνα με 
τα πορίσματα των ερευνών αυτών η ποιότητα του ελέγχου είναι υψηλότερη όταν τα 
διοικητικά συμβούλια και οι επιτροπές ελέγχου είναι ανεξάρτητες στο σύνολο ή στην 
πλειονότητά τους.  

 
Με τον όρο ανεξάρτητες επιτροπές σύμφωνα με τον ορισμό της επιτροπής Blue 

Ribbon (1999) εννοείται η συμμετοχή εξωτερικών συμβούλων, δηλαδή ανθρώπων 
που δεν έχουν ή είχαν επαγγελματικές επαφές με την εταιρία τα προηγούμενα πέντε 
έτη, δεν λαμβάνουν κάποιο άλλο είδος αμοιβής εκτός της αμοιβής του ως μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου ή της επιτροπής ελέγχου, δεν έχουν άμεση συγγένεια με 
κάποιους από τους εργαζόμενους της επιχείρησης, δεν κατέχουν σημαντικό ποσοστό 
μετοχών και δεν είναι στελέχη εταιριών στις οποίες απασχολούνται ως σύμβουλοι 
στελέχη της ελεγχόμενης εταιρίας (Braiotta 2006). 

 
Αργότερα με την πράξη Sarbanes-Oxley (2002) ο ορισμός της ανεξαρτησίας έγινε 

πιο ευρύς με συνέπεια να θεωρείται ένα μέλος ως ανεξάρτητο όταν δεν λαμβάνει 
κάποια αμοιβή για συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από την εταιρία και δεν είναι 
μέλος θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρίας (Βraiotta 2006) 26.  

 
Οι Carcello και Neal (2000) παρουσίασαν ότι οι ελεγκτές είναι πιθανότερο να 

δημοσιεύσουν μια διαφοροποιημένη γνώμη αβεβαιότητας για τη συνέχιση της 
δραστηριότητας της επιχείρησης όταν υπάρχουν ανεξάρτητα διοικητικά συμβούλια 
καθώς ακόμη ότι διατρέχουν μικρότερο ρίσκο να απολυθούν από αυτήν την εταιρία27.  

 
Επίσης ο Klein (2002) με ερευνά του απέδειξε ότι εταιρίες με ανεξάρτητα και 

επομένως ισχυρά διοικητικά συμβούλια εμφάνισαν μικρότερα ποσοστά μη κανονικών 
κερδών, υπονοώντας με τον τρόπο αυτό ότι η παραποίηση των κερδών από τα 
διοικητικά στελέχη των εταιριών αυτών είναι σημαντικά περιορισμένη28.  

 
 
 
 
Μια γενική παρατήρηση που θα μπορούσε να διατυπωθεί στο σημείο αυτό είναι 

ότι η ανεξαρτησία των μελών των διοικητικών συμβουλίων και επομένως η 
                                                           
26 Braiotta L.Jr. and Zhou J., (2006), “An exploratory study of the effects of the Sarbanes-
Oxley Act, the SEC and United States stock exchange(s) rules on audit committee 
alignment”, Auditing Journal, 21, 2, pp. 166-190. 
27 Carcello, J., Neal, T., (2000), “Audit committee composition and auditor reporting”, The 
Accounting Review, (October), pp. 95-117. 
28 Klein A., (2002), “Audit committee, board of director characteristics, and earnings 
management”, Journal of Accounting and Economics, (August), pp. 375-400. 
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αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση, συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και 
την ανεξαρτησία των ελεγκτών, οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένη ικανότητα να 
εντοπίζουν λογιστικά και διαχειριστικά προβλήματα ενώ ταυτόχρονα να ελέγχουν την 
στάση των στελεχών της διοίκηση ως προς τη νόθευση των δημοσιευθέντων κερδών. 

 
 

4.4 Προηγούμενη θητεία ελεγκτή ως μάνατζερ στις επιχειρήσεις. 
 
 
Οι μελετητές εντόπισαν περιπτώσεις εμφάνισης ανεπαρκούς ποιότητας στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ελεγκτές παλαιότερα είχαν εκτίσει θητεία ως ανώτερα 
στελέχη των εταιριών που εξέταζαν. Ο περιορισμός που έχει τεθεί από την πράξη 
Sarbanes-Oxley σχετικά με την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών από ελεγκτή που 
εργαζόταν τα προηγούμενα έτη στη διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρίας, αποτελεί 
ενδεικτικό της βαρύτητας του θέματος. Το ερώτημα που διερευνήθηκε είναι αν η 
σχέση που υπάρχει μεταξύ των ελεγκτών και των πρώην εργοδοτών τους επηρεάζει 
την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των ελεγκτών και άρα την ποιότητα του 
εξωτερικού ελέγχου.  

 
Ο Lennox (2004) διακρίνει τρεις τύπους δέσμευσης του ελεγκτή με την 

ελεγχόμενη εταιρία. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στην προηγούμενη 
επαγγελματική καριέρα του ελεγκτή ως μάνατζερ της ελεγχόμενης εταιρίας. Η 
δεύτερη περίπτωση δέσμευσης εμφανίζεται όταν ο μάνατζερ της ελεγχόμενης 
εταιρίας πείθει να οριστεί ως ελέγκτρια εταιρία εκείνη στην οποία εργαζόταν 
παλαιότερα. Τέλος ο τρίτος τύπος δέσμευσης εμφανίζεται εντελώς τυχαία, εξαιτίας 
της μεγάλης κινητικότητας ως προς την εργασία που εμφανίζουν οι εργαζόμενοι. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η συχνότητα των εταιριών που δεχόταν 
«καθαρή γνώμη» από τον ελεγκτή εμφανίζεται μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που 
υπάρχει προηγούμενη επαγγελματική σχέση, γεγονός που υποστηρίζει την 
εξασθένιση της ποιότητας του ελέγχου 29.  

 
Επίσης οι Menon και Williams (2004) διαπίστωσαν ότι οι ελεγχόμενες εταιρίες 

που απασχολούν  ελεγκτές-πρώην στελέχη τους εμφανίζουν μεγαλύτερα μη κανονικά 
κέρδη30 από ό,τι οι υπόλοιπες εταιρίες.31. Επομένως φαίνεται ότι στις περιπτώσεις 
αυτές οι ελεγκτές είναι πιο επιεικής στην κατάδειξη προβλημάτων και στη 
δημοσίευση σχολίων στις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών-πρώην εργοδοτών 
τους. 

 
 
Άλλωστε προς αυτήν την κατεύθυνση πορεύθηκε και η πράξη Sarbanes-Oxley 

(2002) κατά την οποία εκτέθηκαν τα ασυμβίβαστα των ελεγκτών. Εντούτοις, η 
δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων απορρέει ως ένα βαθμό από την εκτελούμενη 
                                                           
29 Lennox C. (2005), “Audit quality and executive officers affiliations with CPA firms”, 
Journal of Accounting and Economics, vol.5, issue 2, pp. 201-231 
30 Ο όρος μη κανονικά κέρδη αποδίδεται (abnormal accruals) στο μοντέλο του Jones 1991. Τα 
μη κανονικά κέρδη αποτελούν μία μέτρηση θορύβου (με την οικονομετρική έννοια του όρου) 
ως προς τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να διαμορφώνει τα κέρδη. 
31 Menon K. and Williams D. (2004), “Former Audit Partners and Abnormal Accruals”, The 
Accounting Review vol. 79 No.4 pp. 1095-1180 
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εργασία, την έκταση των οποίων χρειάζεται να θέσει και να περιορίσει ο εξωτερικός 
ελεγκτής στηριζόμενος στην προσωπική του ηθική. 

 
 

4.5 Νομικό πλαίσιο. 
 

 
Τέλος πρόσφατες έρευνες άρχισαν να διερευνούν τη σημασία του νομικού 

πλαισίου στην επίδραση της συμπεριφοράς των ελεγκτών. Αυτό που εξετάστηκε ήταν 
κατά πόσο το κίνητρο ενός ελεγκτή να παρεκκλίνει από τα πρότυπα και τα νομικά 
όρια που έχουν ορίσει οι κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών επηρεάζεται αρνητικά 
από τις νομικές συνέπειες και άλλες ποινές που επιβάλλονται για αμέλεια και 
παράβαση καθήκοντος.  

 
Οι Francis και Wang (2004) με ερευνά τους παρουσίασαν ότι οι μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρίες μεταχειρίζονται τους πελάτες τους πιο συντηρητικά σε χώρες 
όπου οι νόμοι προστατεύουν σημαντικά τους επενδυτές παρέχοντας τους το δικαίωμα 
να ενάγουν τις εταιρίες αυτές. 

 
Επίσης οι Seetharaman et al (2002) έδειξαν ότι οι αμοιβές των ελεγκτών για 

εκείνες τις εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου που συμμετέχουν και στο 
χρηματιστήριο των Η.Π.Α. είναι μεγαλύτερες, αντανακλώντας το επιπλέον 
ασφάλιστρο κινδύνου που λαμβάνουν λόγω του υψηλού νομικού ρίσκου που 
αναλαμβάνουν με τη συμμετοχή τους στην αγορά των Η.Π.Α32. 

 
 

5. Διαφοροποίηση ελεγκτών 
 
 
Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν επικεντρωθεί στη διαφοροποίηση της 

ελεγκτικής εργασίας που προκύπτει από διάφορες ομάδες ελεγκτικών εταιριών. Ο πιο 
δημοφιλής διαχωρισμός είναι η διάκριση που γίνεται μεταξύ των μεγάλων ελεγκτικών 
εταιριών και των μικρότερων. Η αιτία για την οποία οι ερευνητές επιχειρούν αυτήν τη 
διχοτόμηση ως προς το μέγεθος της εταιρίας που εκτελεί το ελεγκτικό έργο, είναι το 
γεγονός ότι λόγω της μεγάλης ποικιλίας ελεγκτικών εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά, εμφανίζεται μια προσφορά διαφοροποιημένης 
ελεγκτικής εργασίας που ανταποκρίνεται στη ζήτηση των διαφόρων εταιριών-
πελατών.  

 
 
 
 
 
Η De Angelo (1981) υποστηρίζει ότι στοιχείο ποιότητας ενός ελέγχου αποτελεί 

το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της De Angelo 
(1981)33 αλλά και των Fransis-Wilson (1988)34, το μέγεθος της εταιρίας 

                                                           
32 Seetharaman A. et al. (2002), “Litigation Risk and audit fees: evidence from UK firms 
cross-listed on Us market”, Journal of Accounting and Economics, vol. 33, pp. 91-115. 
33  DeAngelo, L., (1981), “Auditor size and audit quality”, Journal of Accounting and 
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αντιπροσωπεύει την ποιότητα του ελεγκτικού έργου καθώς οι μεγάλες ελεγκτικές 
εταιρίες λόγω του πλήθους των εταιριών που ελέγχουν, θεωρούν σημαντικότερο τη 
διατήρηση της καλής φήμης που απορρέει και διατηρείται από την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών παρά την απώλεια ενός πελάτη. Ως αποτέλεσμα της 
παραπάνω προσπάθειας, το κίνητρο για παραποιημένη έκθεση προς όφελος του 
πελάτη είναι ιδιαίτερα μικρό. Άλλωστε αυτό που προέχει για τις ελεγκτικές εταιρίες 
αυτού του μεγέθους είναι η φήμη που οικοδομούν και η ενίσχυση του εμπορικού 
σήματος, μέσα από τη χορήγηση διαφοροποιημένων υπηρεσιών ελεγκτικής.  

 
Σύμφωνα με τις έρευνες του Simunic (1984) οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες 

εμφανίζουν να αμείβονται υψηλότερα σε σχέση με τις μικρότερες εταιρίες, με βάση 
ένα επιπλέον ασφάλιστρο, το οποίο εκτιμάται ανάλογα με το μέγεθος, το είδος, το 
κλάδο δραστηριοποίησης και τον κίνδυνο που περιέχεται για την κάθε εταιρία. Η 
σχέση της αμοιβής με την ποιότητα του ελέγχου έγκειται στην υπόθεση ότι όσο πιο 
υψηλό είναι το τίμημα που δίνεται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες  ceteris paribus, τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η ποιότητα35. Η μεγαλύτερη αμοιβή δικαιολογείται είτε λόγω 
των περισσοτέρων ωρών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος είτε εξαιτίας 
της ιδιαίτερης επιδεξιότητας του ελεγκτή που διενεργεί τον έλεγχο36.  

 
Εταιρίες που παρουσιάζουν μεγάλες ανάγκες παρακολούθησης εξαιτίας του 

μεγάλου κόστους αντιπροσώπευσης (agency cost) εμφανίζουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα να καταφύγουν σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες37. Επειδή υπάρχει μεγάλη 
ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ της διοίκησης και των ιδιοκτητών, ο έλεγχος που 
διενεργείται από μια μεγάλη εταιρία μειώνει την αμφιβολία για την αξιοπιστία των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επίσης μικρότερης εμβέλειας εταιρίες που 
επιθυμούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο και αντιμετωπίζουν ένα χάσμα 
επικοινωνίας με τους εξωτερικούς τους εταίρους (outsiders), έχουν αυξημένο κίνητρο 
να απασχολήσουν μια μεγάλη ελεγκτική εταιρία ώστε να μειώσουν την ασυμμετρία 
πληροφόρησης. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουν πιθανά προβλήματα υποτίμησης της 
αξίας της μετοχής τους38. (Willenborg, 1999). 

 
Σημαντικός επίσης παράγοντας της ποιότητας του ελέγχου είναι η εμπειρία, η 

ικανότητα και η πραγματογνωμοσύνη που επιδεικνύουν κυρίως οι ελεγκτές των 
μεγάλων ελεγκτικών εταιριών όταν ασχολούνται πολλά χρόνια με έναν τομέα 

                                                                                                                                                                      
Economics, (December), pp. 183-199. 
34 Francis, J., Wilson, E., (1988), “Auditor changes: a joint test of theories relating to agency 
costs and auditor differentiation”, The Accounting Review, (October), pp. 663-682. 
35 Ferguson A. et al., (2003), “The effects of firm-wide and office-level industry expertise on 
audit pricing”, The Accounting Review, 78, No.2, pp. 429-448. 
36 Moizer P. (1997), “Auditor Reputation: The International empirical evidence”, 
International Journal of Auditing, vol.1 (1), pp. 61-74. 
37 Francis, J., Wilson, E., (1988), “Auditor changes: a joint test of theories relating to agency 
costs and auditor differentiation”, The Accounting Review, (October), pp. 663-682 
38 Willenborg, M., (1999), “Empirical analysis of the economic demand for auditing in the 
initial public offerings market”, Journal of Accounting Research, (Spring), pp. 225-239.,  

Nikinen J and Sahlstroem P., (2004), “Does Agency theory provide a general frame-work for 
Audit pricing”, International Journal of auditing, Vol.8, pp. 253-262. 
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παραγωγής. Αναμφισβήτητα όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών των μεγάλων 
ελεγκτικών εταιριών είναι συσσωρευμένο σε έναν τομέα, τότε οι ελεγκτές έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν πιο εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση του 
τομέα αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές οι αμοιβές των ελεγκτών είναι μεγαλύτερες 
υπονοώντας αυξημένη ποιότητα39.  

 
Επίσης εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι εκθέσεις ελεγκτικών εταιριών που 

θεωρούνται ειδικοί σε κάποιο τομέα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο χρηματιστήριο. 
Μάλιστα οι Balsam et al. (2003) κατέγραψαν ότι οι εκπλήξεις κερδοφορίας για τις 
εταιρίες που ελέγχονται από μεγάλες και επομένως εξειδικευμένες ελεγκτικές 
εταιρίες αξιολογούνται περισσότερο από το χρηματιστήριο, ενώ εντόπισαν επίσης, ότι 
οι εταιρίες που συνεργάζονται με μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες είχαν μικρότερο 
ποσοστό μη κανονικών κερδών και άρα η διοίκηση είχε μικρότερη διακριτική 
ευχέρεια για την παραποίηση κονδυλίων40. 

 
Τις παραπάνω διαπιστώσεις έρχονται να ενισχύσουν εμπειρικές μελέτες όπως των 

Becker et al. (1998) και Teoh και Wong (1993)41. Σύμφωνα με τις παραπάνω 
εμπειρικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι οι εταιρίες που καταφεύγουν σε μεγάλες 
ελεγκτικές εταιρίες έχουν μικρότερο ποσοστό εμφάνισης μη κανονικών κερδών, 
γεγονός που σημαίνει ότι ενέργειες παραποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων 
ελέγχονται αυστηρά και συστηματικά. Ακόμη αποδεικνύεται ότι οι συνέπειες 
αποκάλυψης παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων και η χρήση μεθόδων 
επινοητικής λογιστικής έχουν μεγαλύτερο απόηχο και επίδραση στις κεφαλαιαγορές 
για τις εταιρίες που ελέγχονται από τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες, καθώς οι 
επενδυτές δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις εκθέσεις αυτών των ελεγκτικών 
εταιριών42.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Συμπεράσματα 
 

                                                           
39 Ferguson A. et al., (2003), “The effects of firm-wide and office-level industry expertise on 
audit pricing”, The Accounting Review, 78, No.2, pp. 429-448. 
40 Balsam, S., et. Al., (2003), “Auditor industry specialization and earnings quality”, A 
Journal of Practice and Theory, (September), pp. 71-97. 
41 Teoh, S. and  Wong, T.J., (1993), “Perceived auditor quality and the earnings response 
coefficient”, The Accounting Review, (April), pp. 346-366. 
42Becker, C., et al., (1998), “The effect of audit quality on earnings management”, 
Contemporary Accounting Research, (Spring), pp. 1-24.  
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Το παρόν τμήμα της εργασίας προσπάθησε να παρουσιάσει το εννοιολογικό 

πλαίσιο της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική 
βιβλιογραφία. Η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου εξετάστηκε σε συνδυασμό με 
παράγοντες που αφορούν το έργο και το είδος των υπηρεσιών που παρέχει το σύνολο 
των ελεγκτικών εταιριών. Ωστόσο, θεωρήθηκε απαραίτητο να εξεταστεί η ποιότητα 
του εξωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα της διχοτόμησης μεταξύ των μεγάλων 
ελεγκτικών εταιριών, γνωστών και ως «Big 4», και των μικρότερου μεγέθους 
εταιριών, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κοινό αξιολογεί πιο θετικά το έργο των 
μεγάλων ελεγκτικών εταιριών. 

 
Από την κριτική παράθεση της βιβλιογραφίας για την ποιότητα του εξωτερικού 

ελέγχου καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Καταρχήν οι ελεγχόμενες 
οικονομικές καταστάσεις μεταφέρουν αξιόλογη και ικανή πληροφόρηση, γεγονός που 
αποδεικνύει το βάρος και τη σημασία της ποιότητας από την οποία πρέπει να 
διακρίνεται το ελεγκτικό έργο. Οι έρευνες δεν συμφωνούν, μέχρι σήμερα, ως προς το 
εάν η ταυτόχρονη παροχή διοικητικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, η θητεία των 
ελεγκτών και η εναλλαγή τους, η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, η 
προηγούμενη θητεία του ελεγκτή και το νομικό πλαίσιο επιδρούν αποφασιστικά στην 
ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μεγάλες ελεγκτικές 
εταιρίες παρέχουν διαφοροποιημένες ελεγκτικές εταιρίες, και τα πορίσματά τους 
απολαμβάνουν μεγαλύτερου βαθμού αξιοπιστία από το επενδυτικό κοινό.  
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Κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας του εξωτερικού 
Ελέγχου 

 
 
 
 

1. Εισαγωγή 
 
 

Η κύρια αποστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η προστασία των 
επενδυτών και η εξασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών στην κεφαλαιαγορά. 
Οι νόμοι και οι κανόνες της κεφαλαιαγοράς βασίζονται στην αρχή ότι κάθε 
συναλλασσόμενος, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να 
έχει πρόσβαση σε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με την επένδυση την οποία 
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει. Στα πλαίσια της εν λόγω διαφάνειας εντάσσεται το 
ζήτημα της αποκαλύψεως λογιστικών πληροφοριών εκ μέρους των εισηγμένων 
εταιρειών και η αξιοπιστία που προβάλλεται μέσα από τα πορίσματα των εκθέσεων 
των εξωτερικών ελεγκτών. 

 
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα ασχοληθούμε με τις κανονιστικές ρυθμίσεις για 

την διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή όσο και της ποιότητας 
του ελεγκτικού έργου. Η διάρθρωση της ενότητας, κινούμενη προς αυτήν την 
κατεύθυνση, είναι η ακόλουθη. 

 
Στην αρχή επιχειρείται μια γενική παρουσίαση του ρόλου που διαδραματίζει η 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς ως θεματοφύλακα της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς 
κεφαλαίων, της προστασίας των επενδυτών και της πλήρους και αξιόπιστης 
δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 
Στη συνέχεια ακολουθεί μια διεξοδική ανάλυση του νόμου 1969/1991 και κατ’ 

επέκταση του προεδρικού διατάγματος 226/1992 που εναρμόνισαν τα 
χαρακτηριστικά του ΣΟΛ με αυτά των υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και καθιέρωσαν το νέο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ). Επίσης, αναλύεται 
ο κανονισμός επαγγελματικής δεοντολογίας των μελών του σώματος ορκωτών 
ελεγκτών καθώς και τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 

 
Κατόπιν γίνεται μια αναφορά στο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στις ΗΠΑ, για 

τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή και επομένως την 
εξασφάλιση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου και το οποίο έχει επιδράσει 
καταλυτικά στη διαμόρφωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου των 
Αγγλοσαξονικών χωρών. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις ρυθμίσεις που έχει επιβάλει η 
επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα των κρουσμάτων παράβασης των 
αρχών που πρέπει να διέπουν το ελεγκτικό επάγγελμα.  
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Η ενότητα τελειώνει με μία αναφορά στο σύμφωνο Sarbanes-Oxley, δηλαδή στο 
νόμο που ψηφίστηκε το 2002 προκειμένου να ενισχυθεί η εταιρική διακυβέρνηση και 
να γίνει μια προσπάθεια ανάκτησης της χαμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών που είχε 
κλονιστεί έπειτα από μία σειρά μεγάλων λογιστικών σκανδάλων και οικονομικών 
ατασθαλιών. 

 
 

2.  Ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς 
 
 
Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ανατεθεί κατά κύριο λόγο ο έλεγχος της 

εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς είναι αυτόνομη εποπτική αρχή που λειτουργεί με τη μορφή του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και η εποπτεία ασκείται από το Υπουργείο 
Οικονομίας - Οικονομικών. Στόχοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η 
διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στους θεσμούς της αγοράς και η προστασία του επενδυτικού κοινού με 
την προώθηση της διαφάνειας και την πρόληψη και καταστολή χρηματιστηριακών 
παραβάσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει κατά κύριο λόγο κανονιστικές 
αρμοδιότητες, ελεγκτικές καθώς και κυρωτικές αρμοδιότητες43.  

 
Κατά το 2002, έλαβε χώρα η διαδικασία τροποποίησης του οργανισμού της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της 
αποστολής της. Η νέα οργανωτική δομή και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της 
Επιτροπής θεσπίστηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 25/2003 (ΦΕΚ 26/6.2.2003). Η 
νέα δομή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε ως αποτέλεσμα καλύτερης 
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της εξειδικευμένης εποπτείας της κεφαλαιαγοράς και 
της παρακολούθησης εφαρμογής των Ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι γενικοί στόχοι της 
εποπτείας της κεφαλαιαγοράς είναι:  

 
• Η προστασία των επενδυτών 
 
• Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της εύρυθμης 

λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς  
 
• Ο περιορισμός του συστημικού κινδύνου.  
 

Η προστασία των επενδυτών αποτέλεσε ίσως το σημαντικότερο θέμα 
ενασχόλησης των χρηματοοικονομικών αναλυτών και ερευνητών ανά καιρούς, καθώς 
υπάρχει πάντα η απειλή από το φαινόμενο της λογιστικής απάτης.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Σχετικά με τον ορισμό, την διοικητική διάρθρωση και τον ευρύτερο ρόλο της Ελληνικής 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην λειτουργία του χρηματιστηρίου χρησιμοποιήθηκε ως πηγή η 
επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: www.hcmc.gr. 
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Η λογιστική απάτη που αναφέρεται και ως «επινοητική λογιστική» έχει 
απασχολήσει σημαντικά τη διεθνή και την Ελληνική Βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τον 
ορισμό που δίνει ο Σπαθής Χ, ο όρος λογιστική απάτη (fraud) αναφέρεται (Σπαθής, 
Χ., 2002): 

  
(α) Στη διαχείριση, την παρουσίαση, τη νόθευση ή την αλλοίωση των 

καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων,  
 
(β) Στη µη σωστή παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, 
 
(γ) Στην απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω 

καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων,  
 
(δ) Στην καταχώρηση εικονικών συναλλαγών, δηλαδή συναλλαγών χωρίς ουσία,  
 
(ε) Στην κακή εφαρμογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής44. 
 
Η ύπαρξη πιθανότητας λογιστικής απάτης υπονομεύει τη σωστή πληροφόρηση 

των συμμετεχόντων μερών στην αγορά κεφαλαίου, την καλή και αποτελεσματική 
λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, την αποτελεσματική κατανομή των κεφαλαίων στις 
επιχειρήσεις και τη μείωση των συναλλακτικών ειδών κόστους. 

 
Ουσιαστικά, η απάτη στις δημοσιευόμενες καταστάσεις αποτελεί  σύμφωνα με 

τον Rezaee, Z.,( 2005):  
 

• Μια σοβαρή απειλή για την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων στην αγορά 
ως προς την πληροφόρηση που λαμβάνουν. 

 
• Μια δραστηριότητα που μπορεί να κοστίσει χρηματικά στις επιχειρήσεις 

σε σημαντικό βαθμό. 
 
• Ένα παράδειγμα απαράδεκτης, ανέντιμης και παράνομης επιχειρησιακής 

συμπεριφοράς45.  
 

Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην αποκάλυψη λογιστικών 
πληροφοριών είναι καίριος, καθώς έχει τόσο κανονιστικές, όσο και ελεγκτικές και 
κυρωτικές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 
στην αποκάλυψη λογιστικών πληροφοριών εκ μέρους των εισηγμένων (αλλά και των 
εταιριών που προβαίνουν πρώτη φορά σε δημόσια εγγραφή) στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρειών.  
 
 
 
 
 
                                                           
44 Σπαθής, Χ., (2002), “Εμπειρική διερεύνηση της παραποίησης οικονομικών καταστάσεων”, 
Λογιστής, τ. 570, σελ. 1286 – 1294. 
45 Rezaee, Z., (2005), “Causes, consequences, and deterrence of financial statement fraud”, 
Critical Perspectives of Accounting, 16, pp. 277 – 298. 
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Όπως ήδη έχει τονιστεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θέτει κανόνες 
λειτουργίας της αγοράς και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των 
νόμων και των κανόνων που έχουν θεσπιστεί. Προκειμένου η πληροφόρηση που 
παρέχεται στο κοινό να είναι έγκαιρη, ακριβής και αξιόπιστη, η επιτροπή 
κεφαλαιαγοράς έχει θέσει κάποιους βασικούς όρους ενημέρωσης από τους εκδότες 
των μετοχών των εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. 

 
Στις υποχρεώσεις των εταιριών περιλαμβάνεται αυτή της τακτικής ή περιοδικής 

ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτήν η εταιρία πρέπει να συντάσσει τριμηνιαίες 
οικονομικές καταστάσεις. Μία ενδιάμεση οικονομική έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συνθετικά στοιχεία: (α) Συνοπτικό 
ισολογισμό, (β) Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, (γ) Συνοπτική 
κατάσταση που δείχνει είτε (i) όλες τις μεταβολές στην καθαρή θέση είτε (ii) τις 
άλλες μεταβολές στην καθαρή θέση εκτός από εκείνες που προκύπτουν από 
κεφαλαιακές συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες και διανομές στους ιδιοκτήτες, (δ) 
Συνοπτική κατάσταση ταμιακών ροών, (ε) Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. 
Ακόμη, οι εισηγμένες πρέπει να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τις τριµηνιαίες 
εκθέσεις διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου µε καταβολή μετρητών ή από έκδοση ομολογιακού δανείου.  

 
Τέλος, η εταιρεία αποστέλλει στο Χ.Α. ετησίως: α) τις Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που 
περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις, καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή 
και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν τα ανωτέρω έχουν ήδη 
αποσταλεί στο Χ.Α. β) Το Ετήσιο Δελτίο που θα πρέπει να καθίσταται προσιτό στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό και κάθε εταιρεία έχει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, 
πληρότητα, ορθότητα και σαφήνεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό, γ) Το 
Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων και δ) Ενημέρωση σχετικά με τα 
αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου που τυχόν διενεργήθηκε στην εταιρεία46. 

 
Από τα παραπάνω έγινε κατανοητό ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμβάλλει 

στην βελτίωση των συνθηκών διαφάνειας της χρηματιστηριακής αγοράς στην 
Ελλάδα, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, 
της κατανομής των κεφαλαίων και την παροχή ικανοποιητικής ρευστότητας. Στη 
συνέχεια ακολουθεί ο νόμος ο οποίος θέτει τα ελάχιστα ελεγκτικά στάνταρτ που θα 
πρέπει να πληρούνται από τις ελεγκτικές εταιρίες.  

 

                                                           
46 Απόφαση 17/336/21-4-2005 του  Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Στοιχεία και 
πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 360/1985, ΦΕΚ Α 129. 
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2.1 Ο Νόμος 1969/1991 και το Προεδρικό Διάταγμα 226/1992 
 
 
Μερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας οργανωμένης κεφαλαιαγοράς 

είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών, η στροφή των 
ιδιωτικών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις που τονώνουν την οικονομία 
και οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη και η προστασία των επενδύσεων από κάθε 
είδους ατασθαλίες και λογιστικές απάτες. Για να τηρηθούν όλες αυτές οι 
προϋποθέσεις απαιτούνταν η δημιουργία ενός ελεγκτικού οργάνου όπου τα μέλη του 
θα απολάμβαναν λειτουργική ανεξαρτησία από τις εταιρίες που θα έλεγχαν. Η 
πολιτεία με το Νομοθετικό Διάταγμα (ν.δ) 3329/55 ίδρυσε το Σώμα των Ορκωτών 
Λογιστών, γνωστό ως ΣΟΛ. 

 
Για την ομαλή λειτουργία του σώματος και για την επίτευξη του σκοπού που 

ήταν η διενέργεια αμερόληπτου και αντικειμενικού ελέγχου της οικονομικής 
διαχείρισης των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών ή 
εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η νομοθεσία όρισε ένα σύνολο 
ορισμένων ελαχίστων τυπικών προσόντων για τους ελεγκτές. Σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, οι ορκωτοί ελεγκτές όφειλαν να έχουν πρώτο αποδεδειγμένο ήθος και 
αναμφισβήτητη αρετή και δεύτερο ορισμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
καταρτίσεως και εμπειρίας47.  

 
Η ύπαρξη και η τήρηση των ελαχίστων αυτών στάνταρτ εξασφαλίζει τον 

περιορισμό της ελεγκτικής αποτυχίας. Η ελεγκτική αποτυχία σύμφωνα με τον Arens 
(2002) εμφανίζεται όταν υπάρχει σοβαρή παραποίηση των δημοσιευμένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δεν αποκαλύπτεται στην έκθεση του ελεγκτή, 
καθώς και όταν ο ελεγκτής έχει υποπέσει σε σοβαρά λάθη. Η ελεγκτική αποτυχία 
μπορεί να περιοριστεί όταν ο ελεγκτής τηρεί τις γενικά αποδεκτές αρχές της 
ελεγκτικής, ανεξάρτητα από την ακρίβεια και τη σαφήνεια των οικονομικών 
καταστάσεων.48

 
Ο Νόμος 1969/91 είναι αυτός που εναρμόνισε τα χαρακτηριστικά του ΣΟΛ 

(Σώμα Ορκωτών Λογιστών) με αυτά των υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και καθιέρωσε το νέο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.). Συγκεκριμένα στο 
άρθρο 75 §2 αναφέρεται ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου,…, καθορίζονται οι ειδικότεροι 
όροι οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και μητρώου 
αυτών, ασκήσεως του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή και εγγραφής του στο 
ανωτέρω μητρώο, οι όροι συνθέσεως και λειτουργίας, ως και οι αρμοδιότητες του 
εποπτικού και του πειθαρχικού συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και της 
γραμματείας αυτού, οι υποχρεώσεις, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα, στα οποία 
υπόκεινται οι ορκωτοί ελεγκτές, τα ελάχιστα όρια αμοιβών τους και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος». 
                                                           
47 Ταχυνάκης, Π., Συγκριτική μελέτη του ελέγχου των ανωνύμων εταιριών από ανεξάρτητους 
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, τιμητικός τόμος του καθηγητή Ναούμ. 
48 Tackett, J., et al., (2004), “Sarbanes Oxley and audit failure: a critical examination”, 
Managerial auditing Journal, Vol.19, No.3, pp. 340-350. 
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Επιπρόσθετα στην §5 καθορίζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το 

σώμα ορκωτών ελεγκτών, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του ελεγκτή και την 
ποιότητα του ελέγχου:  

 
1. Ο θεσμός και τα προσόντα του ορκωτού ελεγκτή θα διέπεται από τα 

προβλεπόμενα στην 8η οδηγία της (τότε) Ε.Ο.Κ..  
 
2. Η εξασφάλιση πλήρους ανεξαρτησίας του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο.  
 
3. Η κατοχύρωση της μη διαπραγμάτευσης της αμοιβής μεταξύ ελεγκτή και 

ελεγχομένου.  
 
4. Η καθιέρωση αυστηρών ασυμβίβαστων της ιδιότητας του ελεγκτή προς 

οποιαδήποτε άλλη άμισθη ή έμμισθη απασχόληση.  
 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 226/1992 που εκδόθηκε το επόμενος έτος, μετά από τις 
τροποποιήσεις που δέχτηκε, ορίζονται τα ακόλουθα για το σώμα ορκωτών ελεγκτών: 

 
Στο άρθρο 2 §1&2 αναφέρεται ότι «η σύσταση και η λειτουργία του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονομικής 
διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, από 
πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους με 
διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και 
αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα διεθνώς 
ανεγνωρισμένα Ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την εσωτερική 
και την κοινοτική νομοθεσία» και «…για την πραγματοποίηση του παραπάνω 
σκοπού οι Ορκωτοί Ελεγκτές απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας, υποκείμενοι πάντως στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που 
προσδιορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.»  

 
Ο νομοθέτης με το άρθρο 6 προβλέπει στη σύσταση ειδικού οργάνου το οποίο 

ελέγχει το έργο των ορκωτών ελεγκτών ως προς την τήρηση των νόμων και κανόνων 
της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας 
των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών και του κύρους του επαγγέλματος. Πιο 
συγκεκριμένα, στο 6ο άρθρο καθιερώνεται η σύσταση του επιστημονικού 
συμβουλίου49 το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση και αντιμετώπιση τεχνικών ή 
πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την άσκηση ποιοτικού ελέγχου επί της εργασίας 
των Ορκωτών Ελεγκτών.  

 
Ειδικότερα το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάζει τα φύλλα εργασίας 

που στηρίζουν τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή και να υποβάλει σχετική έκθεση στο 
Εποπτικό Συμβούλιο αν και όποτε του ζητηθεί ή και σε περιπτώσεις που υπάρχουν 
επώνυμες καταγγελίες. Οι έλεγχοι του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν αποτελούν με 
κανέναν τρόπο παρέμβαση στο έργο των Ορκωτών Ελεγκτών.  
                                                           
49 Άρθρο 6: «…αποτελείται από τέσσερα μέλη και τον Πρόεδρο που εκλέγονται μεταξύ των 
εν ενεργεία ή πρώην Ορκωτών Ελεγκτών ή και καθηγητών Α.Ε.Ι. στα γνωστικά αντικείμενα 
της λογιστικής ή ελεγκτικής, από τη Γενική Συνέλευση του Σώματος» 
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Ο κανονισμός επαγγελματικής δεοντολογίας των μελών του σώματος ορκωτών 

ελεγκτών, είναι δημιούργημα του Εποπτικού Συμβουλίου. Σκοπός του κανονισμού 
είναι η διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές υπηρεσιών για την προστασία τόσο του ηθικού και 
επαγγελματικού κύρους των μελών του, όσο και των νόμιμων δικαιωμάτων του κάθε 
ελεγχόμενου ή τρίτου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες 
αυτές. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας, τον παρόντα κανονισμό, τα ελεγκτικά πρότυπα (στα οποία θα 
αναφερθούμε αργότερα) και  τις αρχές και οδηγίες που ακολουθεί το Σ.Ο.Ε.  

 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του 

ελέγχου στην οποία αναφέρεται το 4ο άρθρο που ορίζει ότι κάθε μέλος του Σ.Ο.Ε. 
οφείλει πάντοτε να ασκεί το ελεγκτικό έργο κατά τρόπο αντικειμενικό και 
ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή του ελεγχόμενου. Ομοίως, ιδιαίτερη προσοχή 
δόθηκε και στην διασφάλιση της ποιοτικής επάρκειας των εργασιών του ελέγχου με 
τη διαφύλαξη των φύλλων εργασίας του ελέγχου για τουλάχιστον πέντε έτη και την 
παράδοση αυτών προς το εποπτικό όργανο του ΣΟΕ, όταν απαιτηθεί50. Με αυτόν τον 
περιορισμό ο ορκωτός ελεγκτής προσπαθεί να αποτρέψει τη δημιουργία τυχόν 
σχέσεων του ορκωτού λογιστή ελεγκτή με τα μέλη της ελεγχόμενης εταιρίας, γεγονός 
που θα επηρέαζε την ανεξαρτησία του, την αμεροληψία και αντικειμενικότητα του. 

 
Επίσης με την προάσπιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή προστατεύονται και τα 

δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων, λόγω αποτελεσματικότερου ελέγχου 
(monitoring efficiency) και των εξωτερικών χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

 
Επιπρόσθετα για την διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου καθώς και για την 

ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών, το 15ο άρθρο καθιερώνει τα επαγγελματική 
ασυμβίβαστα. Πιο συγκεκριμένα «το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή ορίζεται 
ασυμβίβαστο ως προς: 

 
α) Την ιδιότητα του εμπόρου,  
 
β) την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., δικηγόρου ή 

συμβολαιογράφου,  
 
γ) οποιαδήποτε έμμισθη υπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, ή οργανισμό ή την ιδιότητα του διοικητικού συμβούλου ανωνύμων 
εταιρειών ή διαχειριστού ΕΠΕ, πλην των συνιστώμενων κατά το άρθρο 17 του 
παρόντος και  

 
δ) την τήρηση λογιστικών βιβλίων και  
 

                                                           
50 Με το 6ο άρθρο του κανονισμού εκτός των άλλων αναφέρεται ότι ο Ορκωτός Ελεγκτής 
πρέπει να τηρεί σε ιδιαίτερο φάκελο επί πέντε τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης 
του Πιστοποιητικού ή Έκθεσης Ελέγχου, τα φύλλα εργασίας και τα λοιπά στοιχεία του 
συγκεκριμένου Ελέγχου, τα οποία και οφείλει να παραδίδει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο 
προς τούτο εντεταλμένο από το Εποπτικό Συμβούλιο όργανο του Σ.Ο.Ε. 
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ε) κάθε άλλη περίπτωση όπου υφίσταται ασυμβίβαστο από την κείμενη 
νομοθεσία».  

 
Επιπλέον, ο νομοθέτης προσδιόρισε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η ύπαρξη οικονομικού συμφέροντος51 που 
συνδέεται με την πορεία της ελεγχόμενης εταιρίας, προξενεί σύγχυση συμφερόντων 
και επομένως δημιουργεί κινδύνους για την ανεξαρτησία του ελεγκτή52. Ο νομοθέτης 
με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζει ότι το έργο του ελεγκτή απαιτεί την απερίσπαστη 
ενασχόλησή του, γεγονός που δεν απαγορεύει τις πολλαπλές ιδιότητες και 
ενασχολήσεις53. 

 
Το Προεδρικό Διάταγμα προκειμένου να διασφαλίσει ακόμη περισσότερο την 

ποιότητα του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή, περιλαμβάνει και ένα ξεχωριστό άρθρο 
(άρθρο 16) που αναφέρεται στο ελεγκτικό έργο και περιγράφει τις διαδικασίες που θα 
πρέπει να ακολουθούνται για τη διεξαγωγή του πορίσματος καθώς και την εξέταση 
της επάρκειας των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.54  
                                                           
51 Άρθρο 12 παρ.1, ν. 3148/03: «1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη ορκωτού ελεγκτή-λογιστή 
ως συμβούλου ή υπαλλήλου σε εταιρία που ελέγχθηκε από αυτόν κατά την τελευταία διετία 
πριν από την πρόσληψή του. Η απαγόρευση αίρεται εάν προηγηθεί και  ολοκληρωθεί 
ποιοτικός έλεγχος χωρίς επιβαρυντικό αποτέλεσμα γι’ αυτόν που πρόκειται να προσληφθεί. Η 
δαπάνη βαρύνει την εταιρία που προσλαμβάνει.» 
52 Άρθρο 12 παρ.3, ν.3148/03: «…3. Δεν επιτρέπεται σε ελεγκτική εταιρία, στην οποία ανήκει 
ο ορκωτός ελεγκτής που διενεργεί τον έλεγχο…των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο  
Χ.Α.Α. ή σε θυγατρικές εταιρίες αυτών, η παροχή οποιαδήποτε υπηρεσίας ή η δημιουργία 
…σχέσης…από την οποία προξενείται αμοιβαιότητα συμφερόντων, όπως: (α) εκπροσώπηση 
της επιχείρησης προς τρίτους ή αρχές, (β) συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρίας, (γ) 
συμμετοχή σε εταιρίες, κοινοπραξίες, εργολαβίες, υπεργολαβίες ή άλλο σχήμα κοινών 
συμφερόντων με την επιχείρηση, (δ) προώθηση προϊόντων της επιχείρησης, (ε) τήρηση 
λογιστικών βιβλίων, (στ) λογιστικές υπηρεσίες, (ζ) εκπροσώπηση προς φορολογικές και 
δικαστικές αρχές, (η) υπηρεσίες ή εργασίες εσωτερικού ελεγκτή, (θ) εκπόνηση μελετών, 
αναλογιστικών μελετών, αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων τα αποτελέσματα των οποίων 
εισάγονται κατ’ ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας ως εγγραφές ή ενσωματώνονται 
στις λογιστικές καταστάσεις, (ι) ανάπτυξη ή παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού, 
(ια) εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύνης, (ιβ) κατάρτιση οργανωτικών μελετών και 
ανάπτυξη διαδικασιών, με εξαίρεση το τμήμα εσωτερικού ελέγχου, (ιγ) διαχείριση 
προγραμμάτων και έργων, (ιδ) χρηματοοικονομικές προβλέψεις, (ιε) αποτιμήσεις εταιριών, 
περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση, 
(ιστ) υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις εταιριών, 
περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων, (ιζ) υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων, (ιη) 
υπηρεσίες εκκαθαριστού, (ιθ) υπηρεσίες εκτάκτου οικονομικού ελέγχου σε περιπτώσεις 
εισαγωγής της εταιρίας στο Χ.Α.Α…» 
53 Ταχυνάκης Π., Συγκριτική μελέτη του ελέγχου των ανωνύμων εταιριών από ανεξάρτητους 
ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, τιμητικός τόμος καθηγητή Ναούμ. 
54 πιο συγκεκριμένα ορίζει ότι «…ο Ορκωτός Ελεγκτής καθορίζει την έκταση του ελέγχου 
του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, των επαγγελματικών 
κανόνων και των Ελεγκτικών προτύπων. …. Για να διαμορφώσει το πόρισμά του επί των 
οικονομικών καταστάσεων, ο Ορκωτός Ελεγκτής πρέπει να διαπιστώνει την επάρκεια και 
αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων καθώς και των άλλων πηγών πληροφοριών 
στις οποίες βασίζεται η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατά την διαμόρφωση του πορίσματός του ο Ορκωτός Ελεγκτής αξιολογεί την 

αξιοπιστία και επάρκεια των πληροφοριών που περιέχονται στα λογιστικά βιβλία και 
στοιχεία και στις άλλες πηγές πληροφοριών με:  

 
α) την μελέτη και αξιολόγηση των λογιστικών συστημάτων και των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου επί των οποίων έχει πρόθεση να βασίζει την εξέταση τούτων για 
να καθορίσει την φύση, έκταση και εφαρμογή των Ελεγκτικών διαδικασιών και 
τεκμηριώσεων και  

 
β) την διενέργεια ελέγχων, την εξασφάλιση επεξηγήσεων και την εφαρμογή 

επαληθευτικών διαδικασιών επί των λογιστικών πράξεων και των υπολοίπων των 
λογαριασμών, στον βαθμό που κρίνει σε κάθε περίπτωση αναγκαίο».  

 
Επίσης με το άρθρο 17 § 1, αναγνωρίζεται η υποχρέωση των ορκωτών ελεγκτών 

να ιδρύουν υπό προϋποθέσεις ελεγκτικές εταιρίες ή κοινοπραξίες προκειμένου να 
αναλάβουν τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των ελεγχόμενων εταιριών. «Το 
εποπτικό συμβούλιο εγγράφει στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου… μόνο τις εταιρίες 
ή κοινοπραξίες δύο τουλάχιστον Ορκωτών ελεγκτών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις… να είναι Ορκωτοί Ελεγκτές εγγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών 
Ελεγκτών». Όπως προκύπτει από αυτήν τη διάταξη, ο νομοθέτης αποκλείει την 
ανάπτυξη μεμονωμένης επαγγελματικής δραστηριότητας από τον ορκωτό.  

 
Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα Ελληνικά Ελεγκτικά πρότυπα 

που ισχύουν σήμερα και αποτελούν την κατευθυντήρια γραμμή και το σημείο 
αναφοράς των ορκωτών - ελεγκτών. Η διαμόρφωση, τυποποίηση και εφαρμογή των 
Ελληνικών Ελεγκτικών προτύπων βοηθά στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των 
καθηκόντων των ελεγκτών και επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση του 
ελεγκτικού έργου. Σημειώνουμε επίσης ότι τα Ελληνικά Ελεγκτικά πρότυπα αφορούν 
και τις δύο μορφές ελέγχου δηλαδή τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο, με έμφαση 
στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και να τηρούνται στον τελευταίο. 

 
 

2.2 Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) 
 
 
Ο βασικός στόχος της δημιουργίας ελληνικών ελεγκτικών προτύπων είναι η 

διενέργεια ελέγχων που να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές διεθνούς αναγνώρισης 
και φερεγγυότητας. Αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση, κατά τρόπο δίκαιο και 
αντικειμενικό, ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του έργου των ελεγκτών. Με τον 
τρόπο αυτό εκπληρώνεται η βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής λειτουργίας 
των αγορών κεφαλαίου, που είναι η ακριβής και αξιόπιστη πληροφόρηση για την 
οικονομική επίδοση των εταιριών και των χρηματοοικονομικών συνθηκών που 
επικρατούν.  

 
Τα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα συντάχτηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από την εισήγηση του 
Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. την 9η Ιουνίου 2004. Εγκρίθηκαν στις 5 
Οκτωβρίου από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
και δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 22α του ίδιου μήνα.  
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Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα στο άρθρο 2 του ΠΔ 226/1992 γίνεται λόγος για 

την ύπαρξη και τήρηση των ελεγκτικών προτύπων από τους ορκωτούς ελεγκτές, οι 
οποίοι είναι «… πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το 
έργο τους με διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα 
και αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργουμένων ελέγχων, σύμφωνα με τα 
διεθνώς ανεγνωρισμένα Ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την 
εσωτερική και την κοινοτική νομοθεσία…» και «…για την πραγματοποίηση του 
παραπάνω σκοπού οι Ορκωτοί Ελεγκτές απολαμβάνουν προσωπικής και 
λειτουργικής ανεξαρτησίας...» 

 
Τα Ε.Ε.Π. στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους ελεγκτές να επιτελέσουν το έργο 

τους κατά τρόπο ικανοποιητικό και να επιτρέψουν την αξιολόγηση του 
επιτελούμενου έργου κατά τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό σύμφωνα και με τους 
σχετικούς κανονισμούς και κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Η πρόθεση και επιδίωξη για την ανεξαρτησία και την υψηλή ποιότητα του 

ελεγκτικού έργου είναι διάχυτη στο σύνολο των επιμέρους προτύπων. Σε αυτά 
αναφέρεται ότι κατά την παροχή των υπηρεσιών του ο ελεγκτής οφείλει να επιδιώκει 
και να εξασφαλίζει ότι το λειτούργημα που επιτελεί χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, 
αντικειμενικότητα, επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια, εχεμύθεια και 
υπευθυνότητα, παράγοντες σημαντική και απαραίτητη για την άρτια και αξιόπιστη 
τέλεση του έργου τους. 

 
Επίσης τονίζεται η ευθύνη του ελεγκτή να διερευνήσει το ενδεχόμενο εκούσιων 

και ακούσιων λαθών δηλαδή να μειώσει ή και να εξαλείψει τον κίνδυνο της ύπαρξης 
παραπληροφόρησης που είναι απόρροια απατηλών ενεργειών ή ακούσιων λαθών. Ο 
ελεγκτής οφείλει να θέτει το ευάλωτο των οικονομικών καταστάσεων της 
ελεγχόμενης εταιρίας σε συζήτηση. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής εντοπίσει λάθη ή 
παραλείψεις υποχρεούται να τα γνωστοποιήσει στη Διοίκηση και στα πρόσωπα τα 
υπεύθυνα με τη διακυβέρνηση του ελεγχόμενου οργανισμού.  

 
Κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να εκτιμά τη σημαντικότητα 

δηλαδή ως προς το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από κάθε 
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο. Η σημαντικότητα της 
πληροφόρησης, κρίνεται με γνώμονα το αν η παράλειψη της πληροφόρησης ή η μη 
ορθή (ατελής ή λανθασμένη) πληροφόρηση είναι δυνατόν να επηρεάσει τις 
οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις. 
Επομένως θα πρέπει να εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τα δεδομένα με ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα. 

 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ελεγκτής έχει εντοπίσει γεγονότα ή συνθήκες 

που θα μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρή αμφιβολία τη δυνατότητα της συνέχισης της 
δραστηριότητας του οργανισμού, τότε οφείλει να διαφοροποιήσει την Έκθεση 
Ελέγχου ή να διατυπώσει γνώμη με εξαίρεση ή να αρνηθεί την διατύπωση γνώμης. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αναγκαιότητα του σχεδιασμού του ελέγχου ώστε 
να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του καθώς και της κατανόησης της 
δραστηριότητος του ελεγχόμενου οργανισμού και του περιβάλλοντος  που αυτός 
δραστηριοποιείται.  
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Αναφέρεται επίσης ότι για τη συλλογή της ελεγκτικής μαρτυρίας πρέπει να 
χρησιμοποιείται η επαγγελματική κρίση του ελεγκτή με τέτοιο τρόπο που να είναι 
επαρκής ώστε να αντληθούν λογικά συμπεράσματα επί των οποίων να εδραιωθεί η 
ελεγκτική γνώμη. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για συναλλαγές με συγγενή 
πρόσωπα, ο ελεγκτής οφείλει να διευρύνει και να αυξάνει τις ελεγκτικές διαδικασίες 
στο βαθμό που τούτο κρίνεται αναγκαίο από τις περιστάσεις. 

 
Γενικά, ο ελεγκτής σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου οφείλει να βρίσκεται σε 

εγρήγορση, να συλλέγει ελεγκτική μαρτυρία ικανή ώστε να διατυπώσει τη γνώμη 
του, να εκτιμήσει τους τυχόν κινδύνους από λάθη ή παραλείψεις στα λογιστικά 
γεγονότα και να εμφορείται από τις αρχές που περικλείονται στην επαγγελματική 
δεοντολογία ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του ελεγκτικού έργου.  

 
 

3. Επιτροπή κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α 
 
 
Με το Securities Exchange Act του 1934 το Κογκρέσο δημιούργησε το Securities 

and Exchange Commission (SEC) με ιδιότητες επιτροπής για τον κλάδο των 
χρεογράφων στο σύνολο του. Έτσι αρμοδιότητα του ήταν η καταγραφή, ρύθμιση και 
επίβλεψη των υπηρεσιών εκκαθάρισης και τακτοποίησης των συναλλαγών, των 
χρηματιστηριακών εταιρειών καθώς και των εθνικών αυτορυθμιζόμενων οργανισμών 
χρεογράφων55.  

 
Το σύμφωνο επίσης αναγνωρίζει και απαγορεύει συγκεκριμένες μορφές 

χειραγώγησης της αγοράς και παρέχει στο SEC την αρμοδιότητα να ελέγχει 
ρυθμιστικές οντότητες και τα πρόσωπα που σχετίζονται με αυτές όπως επίσης να 
απαιτεί περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρείες που διαθέτουν στο 
κοινό κάθε είδους χρεόγραφα.  

 
Το SEC το 1998 επιβεβαίωσε την άποψη ότι η ανεξαρτησία του ελέγχου είναι μία 

πολύ κρίσιμη παράμετρος για την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και 
επομένως για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών. Σε συνδυασμό και 
με την ανικανότητα των ως τότε ισχυόντων νόμων του κογκρέσου να εξασφαλίσουν 
ελεγκτική ανεξαρτησία και επομένως να προστατέψουν τα συμφέροντα των 
επενδυτών, αποφασίστηκε η δημιουργία του Independence Standards Board (ISB) με 
σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση του ιδιωτικού τομέα ώστε να δημιουργηθούν ή να 
τροποποιηθούν οι λογιστικές και ελεγκτικές αρχές και πρότυπα προς την επίτευξη 
αυτού του σκοπού. 

 
Τα μέτρα που ελήφθησαν απαγορεύουν τις ελεγκτικές εταιρείες να παρέχουν 

συγκεκριμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες στον πελάτη. Οι υπηρεσίες αυτές 
περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση επενδύσεων, το στρατηγικό σχεδιασμό, το 
σχεδιασμό πρόσληψης προσωπικού, την εγκατάσταση προγραμμάτων και υπηρεσίες 

                                                           
55 Ως παραδείγματα αναφέρονται το New York Stock Exchange, το American Stock 
Exchange,καθώς και το National Association of Securities Dealers που διαχειρίζεται το 
σύστημα NASDAQ. 
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ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μειωθεί ο 
κίνδυνος απώλειας της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών. 

 
Ακόμη απαιτείται από τα διοικητικά συμβούλια (audit committees) να 

αποδέχονται όλο το πακέτο των ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι ελεγκτές 
στην ελεγχόμενη εταιρία και επιπλέον απαιτούν από τους ελεγκτές να μην παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους στην ίδια εταιρεία για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ή 7 ετών 
ανάλογα με την συμμετοχή τους στην ελεγκτική διαδικασία, με εξαίρεση ορισμένες 
μικρές λογιστικές εταιρείες. 

 
Θεωρούν ότι ο έλεγχος δεν είναι ανεξάρτητος εφόσον στη διοίκηση της 

ελεγχόμενης εταιρείας συμμετέχει στέλεχος που κατά την προηγούμενη χρήση 
υπήρξε μέλος της ελεγκτικής εταιρείας η οποία διεξάγει τον έλεγχο της τρέχουσας 
χρήσης, όπως επίσης θεωρείται ότι απειλείται ή ανεξαρτησία εάν ελεγκτής έλαβε 
αμοιβή από την ελεγχόμενη εταιρεία για παροχή υπηρεσιών διαφορετικών από αυτές 
του ελέγχου και της πιστοποίησης.  

 
Επίσης απαιτούν από τους ελεγκτές να αναφέρουν συγκεκριμένα ζητήματα στο 

audit committee της εταιρείας, περιλαμβανομένων κρίσιμων λογιστικών πολιτικών 
που χρησιμοποιήθηκαν και προτεινόμενων λογιστικών χειρισμών από την ελεγκτική 
εταιρεία. Η ενίσχυση του ρόλο των επιτροπών ελέγχων και η συνεργασία τους με τον 
εξωτερικό ελεγκτή, αυξάνει την αξιοπιστία των εκθέσεων των ελεγκτών ενώ 
ταυτόχρονα τονώνει την εσωτερική εταιρική διακυβέρνηση και προσθέτει μια 
επιπλέον δικλείδα ασφάλειας για τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών.  

 
Ακόμη, πρέπει να δημοσιεύονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό όλες οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες καθώς και το ύψος της αμοιβής του εξωτερικού ελεγκτή, απαιτήσεις 
δημοσίευσης πρόσθετων πληροφοριών που είχαν εισαχθεί εν μέρει πριν από το 
σύμφωνο Sarbanes-Oxley56. Με αυτήν την απόφαση επιχειρείται να μειωθεί το κενό 
πληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ των εξωτερικών χρηστών των οικονομικών 
καταστάσεων και των στελεχών της διοίκησης, καθώς επίσης να ενισχυθεί η 
διαφάνεια για τις εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς το σύνολο των 
ανθρωποωρών που παρέχονται για τις ελεγκτικές εργασίες και ο λόγος της αμοιβής 
των μη ελεγκτικών εργασιών προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες αποτελούν στοιχεία 
κλειδιά για τις αποφάσεις των επενδυτών. 

 
Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται το σύμφωνο Sarbanes-Oxley. Το σύμφωνο 

αυτό κυρώθηκε μετά τη δημοσίευση των λογιστικών σκανδάλων (Enron, Worldcom, 
Adelfia, Xerox, Global Grossing) τα οποία είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην αξιοπιστία 
του ελεγκτικού επαγγέλματος-λειτουργήματος. Το κεντρικό θέμα αυτού του 
συμφώνου είναι η μείωση των κυριοτέρων ελεγκτικών λαθών και παραποιήσεων με 
την εφαρμογή αυστηρών κανονισμών και την ίδρυση του ειδικού σώματος Public 
Company Accounting Oversight Board.  

 
 
 
 

                                                           
56 Goodman, A, and Scanlon, M, (2001), “Enhanced audit committee responsibilities”, 
Insights; The Corporate & Securities Law Advisor, Feb, Voi.15, No. 2, pp.12-17. 
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3.1 Sarbanes – Oxley Act 

 
 
Το σύμφωνο Sarbanes-Oxley πρόκειται για έναν νόμο που ψηφίστηκε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες στις 30 Ιουλίου 2002 προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική 
διακυβέρνηση και να ανακτήσει την χαμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών που είχε 
κλονιστεί έπειτα από μία σειρά μεγάλων λογιστικών σκανδάλων από εγχώριους 
οργανισμούς. Πρωτοπόροι σε αυτήν την προσπάθεια ήταν ο γερουσιαστής Paul 
Sarbanes και ο βουλευτής Michael Oxley.  

 
Ολόκληρο το σύμφωνο περιέχει 11 συνολικά ενότητες, μία εκ των οποίων 

αναφέρεται αποκλειστικά στην ανεξαρτησία του ελέγχου ενώ αναφορές γίνονται και 
για την ποιότητα του έργου που παρέχουν οι εξωτερικοί ελεγκτές. Επίσης, απαιτεί 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ να υιοθετήσει κατάλληλους 
κανονισμούς προκειμένου να συμβαδίζει με τον νέο αυτό νόμο. 

 
Τα κύρια θέματα που περιλαμβάνονται στο σύμφωνο Sarbanes-Olxey και οι 

προτάσεις που τίθενται αφορούν: 
 

1. Την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων προτύπων για τα διοικητικά 
συμβούλια των εταιριών και τις επιτροπές ελέγχου. 

 
2. Την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων λογιστικών προτύπων καθώς και 

νομικές κυρώσεις για τη διοίκηση των επιχειρήσεων. 
 
3. Την εφαρμογή νέων ελεγκτικών προτύπων που ενισχύουν την 

ανεξαρτησία του ελεγκτή. 
 
4. Την καθιέρωση νομικών κυρώσεων και την προστασία των στελεχών 

(whistle-blowers) που αποκαλύπτουν παρατυπίες, παρανομίες και 
σκευωρίες.  

 
5. Τη δημιουργία ενός συμβουλίου παρακολούθησης, εξέτασης και 

εντοπισμού λογιστικών παραλείψεων και λαθών με την ονομασία Public 
Company Accounting Oversight Board (PCAOB) το οποίο βρίσκεται 
κάτω από την επιμέλεια του SEC. Επίσης το συμβούλιο αυτό 
αναλαμβάνει το ρόλο της λογιστικής τυποποίησης57. 

 
Ιδιαίτερη σημασία στο σύμφωνο δίνεται στη διατήρηση και ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή με το παράρτημα 404 (section 404). Αναλυτικότερα για 
την ανεξαρτησία ορίζεται ότι το έργο των εξωτερικών ελεγκτών είναι ασυμβίβαστο 
με οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών είτε αυτές είναι λογιστικές-
χρηματοοικονομικές είτε νομικές.  

 
 
 

                                                           
57 Tackett, J., et al., (2004), “Sarbanes Oxley and audit failure: a critical examination”, 
Managerial Auditing Journal, Vol.19, No.3, pp. 340-350. 
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Ακόμη σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος απαγορεύεται η διεξαγωγή 
ελέγχου από μια ελεγκτική εταιρεία σε περίπτωση που μέλος της συμμετείχε στην 
ελεγκτική διαδικασία της προηγούμενης χρήσης και τώρα είναι διοικητικό στέλεχος 
του οργανισμού. Επίσης τονίζει ότι απαγορεύεται η διενέργεια εξωτερικού ελέγχου 
από τον ίδιο ελεγκτή για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε συνεχόμενων ετών ενώ 
επιχειρείται επανακαθορισμός των σχέσεων των ελεγκτικών εταιρειών με τα audit 
committees.  

 
Αν και σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η 

παροχή μη διοικητικών υπηρεσιών αποτελεί κίνδυνο νόθευσης της ανεξαρτησίας και 
αντικειμενικότητας του εξωτερικού ελεγκτή καθώς και εξασθένιση της ποιότητας του 
ελέγχου, ωστόσο η πλήρης αποκάλυψη των λοιπών μη ελεγκτικών υπηρεσιών στο 
προσάρτημα των εταιριών και η τήρηση προτύπων επαγγελματικού κύρους και η 
καθιέρωση ενός αυστηρού νομικού πλαισίου, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο της 
παραποιημένης έκθεσης ελέγχου. 

 
Επίσης το σύμφωνο επιτρέπει τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ του εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να εξετάζει, να 
θεωρεί και να ελέγχει τα αποτελέσματα της ανασκόπησης του εσωτερικού ελέγχου 
καθώς ακόμη να αξιολογεί τη πληρότητα των διαδικασιών και των μηχανισμών που 
εφαρμόζονται. Με τη συνεργασία που δημιουργείται μεταξύ του εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου πετυχαίνεται άμεσο οικονομικό όφελος για την ελεγχόμενη 
εταιρία καθώς μειώνεται το κόστος του εξωτερικού ελέγχου58. 

 
Το σύμφωνο επίσης δίνει σαφείς οδηγίες για:  
 
α) τη βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών,  
 
β) έναν βασικό κορμό ελεγκτικών διαδικασιών και μηχανισμών που θα πρέπει να 

τηρεί η ελεγκτική εταιρία, 
 
γ)την καθιέρωση προτύπων επαγγελματικού επιπέδου τόσο λογιστικών όσο και 

ελεγκτικών.  
 
Στο βαθμό που τα παραπάνω στοιχεία τηρηθούν η αντιληπτή εξασθένιση της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή θα μειωθεί και θα αποκατασταθεί η φήμη και η 
εμπιστοσύνη του ελεγκτικού λειτουργήματος.  

 
Νέες καταστάσεις και πληροφορίες απαιτούνται από το σύμφωνο, οι οποίες 

στρέφονται και στις ελεγκτικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η έγκριση της 
έκθεσης ελέγχου και από δεύτερο ελεγκτή για την αρχειοθέτησή τους από το SEC, 
καθώς και η καταγραφή των μελών των ελεγκτικών εταιριών. Επίσης το σύμφωνο 
απαιτεί όπως οι διοικήσεις των εταιριών εκφέρουν σχόλια για το πόσο 
αποτελεσματική είναι η δομή του εσωτερικού τους ελέγχου. Επιπλέον ο ελεγκτής 
αναλαμβάνει να ασκήσει έλεγχο και στους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου των 

                                                           
58 Moeller, R., (2004), “Managing internal auditing in a post SOA world”, The Journal Of 
Corporate Accounting And Finance, May/June, 15,4, pp. 41-47. 
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ελεγχόμενων εταιριών και οποιαδήποτε ατέλεια θα πρέπει να καταγράφεται σε 
ξεχωριστό έντυπο.59

 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προκειμένου να επιβλέπονται οι δραστηριότητες 

του ελεγκτικού επαγγέλματος δημιουργήθηκε και το “Public Company Accounting 
Oversight Board” (PCAOB) το οποίο έχει αναλάβει το ρόλο να διορίσει μία ή 
περισσότερες ομάδες επαγγελματιών λογιστών για την συμπλήρωση, αλλαγή ή 
δημιουργία εκ νέου προτύπων σχεδιασμού, ελεγκτικής μαρτυρίας, ποιοτικού ελέγχου 
καθώς και ηθικής που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όλα τα προαπαιτούμενα των 
υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος συμφώνου και να τηρούνται από όλες τις 
ελεγκτικές εταιρείες κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου. 

 
Θα πρέπει να επισημάνουμε, στο σημείο αυτό, ότι η πράξη ή το σύμφωνο 

Sarbanes Oxley έδωσε νέα πνοή στην εταιρική διακυβέρνηση, καθώς προσπάθησε να 
προστατεύσει τον επενδυτή και να στηρίξει τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Ένας από 
τους βασικούς όρους που περιέχονται στο σύμφωνο είναι η δημιουργία ανεξάρτητων 
ελεγκτικών εταιριών, στα οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένα άτομα με 
αποδεδειγμένες γνώσεις οικονομικών και λογιστικής, οι οποίες θα κρίνουν και θα 
ψηφίζουν το έργο των ελεγκτών.  

 
Σύμφωνα με την πράξη SAC (2002) ένα μέλος θεωρείται ως ανεξάρτητο όταν δεν 

λαμβάνει κάποια αμοιβή για συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από την εταιρία και 
δεν είναι μέλος θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρίας (Βraiotta 2006) 60. Αυτό που έχει 
παρατηρηθεί γενικά είναι ότι η ανεξαρτησία των μελών των διοικητικών συμβουλίων 
συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου, καθώς επιτυγχάνεται 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των κινήσεων της διοίκησης, μειώνονται τα 
κόστη παρακολούθησης (monitoring cost) και αμβλύνεται η σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων ομάδων που συμμετέχουν στην επιχείρηση 
(προάσπιση συμφερόντων μειοψηφίας) . 

 
Τελειώνοντας την παράγραφο αυτή, τονίζουμε ότι το θέμα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, μετά την υιοθέτηση της πράξης Sarbanes-Oxley, βρέθηκε στο 
προσκήνιο ουσιαστικών συζητήσεων των κρατών που αποσκοπούν στη δημιουργία 
μιας σωστά οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς και είχε ως συνέπεια τη θέσπιση 
νομοθετικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση του θέματος.  

 
Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, θεσπίστηκε ο νόμος υπ΄αριθ. 3016/2002, ο οποίος 

ασχολείται με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει 
αναφορές για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, τις 
προϋποθέσεις εισαγωγής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, τη διάρθρωση του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των εταιριών, και την οργάνωση του εσωτερικού 
ελέγχου. 

 
 

                                                           
59 Tackett, J., et al., (2004), “Sarbanes Oxley and audit failure: a critical examination”, 
Managerial Auditing Journal, Vol.19, No.3, pp. 340-350. 
60 Braiotta, L.Jr,. and Zhou, J., (2006), “An exploratory study of the effects of the Sarbanes-
Oxley Act, the SEC and United States stock exchange(s) rules on audit committee 
alignment”, Auditing Journal, 21, 2, pp. 166-190 
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4 Συμπεράσματα 
 
 
Επιχειρώντας μια συνοπτική ανασκόπηση όσων αναλύθηκαν προηγουμένως 

έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Η ελληνική πραγματικότητα ρυθμίζεται σε 
σημαντικό βαθμό από τον Νόμο 1969/1991 (με τις όποιες τροποποιήσεις του), το 
Προεδρικό Διάταγμα 226/1992, τον Κανονισμό Επαγγελματικής Δεοντολογίας των 
Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.  

 
Έχουν γίνει σημαντικά βήματα αναφορικά με τις απαιτήσεις ελέγχου για τις 

εταιρίες που εισάγονται στο χρηματιστήριο. Ωστόσο, ο ρόλος των χρηματιστηριακών 
αρχών και, κυρίως, της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε σύγκριση με τα 
αγγλοσαξωνικά πρότυπα και ιδιαίτερα της κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ που εξετάσαμε, 
παραμένει σχετικά περιορισμένος ως προς τη δημοσίευση πληροφοριών που 
σχετίζονται με τον εξωτερικό έλεγχο και την ελεγκτική εταιρία. 

 
Προφανώς, ακολουθείται η παραδοσιακή προσέγγιση περί ομοιογένειας του 

ελεγκτικού προϊόντος, καθώς όλες οι εταιρίες του κλάδου θα πρέπει να πληρούν 
κάποια ελάχιστα κριτήρια για τη διεξαγωγή της ελεγκτικής εργασίας. Όμως, το 
ελεγκτικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ποιοτικά, γεγονός που καθιστά σημαντικό και 
τον κανονιστικό και ελεγκτικό ρόλο του κράτους και των εποπτικών αρχών του 
χρηματιστηρίου, για την προστασία των επενδυτών.  

 
Αυτό φαίνεται να έχει αναγνωριστεί από στις Η.Π.Α., τόσο με το Sarbanes-Oxley 

Act, όσο και με τις αυξημένες αρμοδιότητες της SEC που επεκτείνονται σε ένα βαθμό 
και σε θέματα ποιότητας και ανεξαρτησίας των ελεγκτών. Η ευαισθησία που 
εμφανίζεται να δείχνει η Αμερικάνικη επιτροπή κεφαλαιαγοράς ως προς τα θέματα 
του ελέγχου είναι αναμενόμενη κάτω από το βάρος των σκανδάλων για τις λογιστικές 
και ελεγκτικές ατασθαλίες μεγάλων εταιριών. Η ίδρυση του σώματος Public 
Accounting Oversight Board, η εδραίωση ανεξάρτητων επιτροπών οι οποίες 
διορίζουν τους ελεγκτές καθώς επίσης κρίνουν το έργο τους, η αναγκαστική 
εναλλαγή των ελεγκτών και η μείωση της θητείας του ελεγκτή σε μία εταιρία, 
αποσκοπούν στην περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, στην ενίσχυση της 
ποιότητα του ελέγχου και στην προστασία του επενδυτικού κοινού.  
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Ποιότητα ελέγχου και Κεφαλαιαγορές 

 
 
 
 

1. Εισαγωγή  
 
 

Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε αναφορά στην έννοια της ποιότητας του 
εξωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβάνοντας και ένα σύνολο παραγόντων που επιδρούν 
στην ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή, στο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο 
που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η 
διερεύνηση της σημαντικότητα της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου στη λειτουργία 
των κεφαλαιαγορών. Άλλωστε η πρόσβαση σε έγκυρες, συνεπείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες που αντλούνται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αποτελεί 
αναφαίρετο δικαίωμα κάθε χρήστη αλλά και συμβάλει στην εξασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου. 

 
Η ανάπτυξη της παρούσας ενότητας έχει την ακόλουθη μορφή. Αρχικά 

αναπτύσσονται δύο προσεγγίσεις, της κεφαλαιαγοράς και του κόστους 
συμβάσεων, για την δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επίσης 
υπεισέρχεται και η έννοια του επενδυτή, καθώς και η ανάγκη του για 
αντικειμενική, πλήρη και αξιόπιστη πληροφόρηση. Στο σημείο αυτό συνδυάζονται 
ακόμη οι έννοιες της ποιότητας του ελέγχου και της ανεξαρτησίας του ελεγκτή με 
την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών για αξιόπιστες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 

 
Κατόπιν γίνεται αναφορά στις διαφορετικές αντιλήψεις για το ρόλο και τις 

αρμοδιότητες των ελεγκτών από άτομα που στηρίζουν τις αποφάσεις τους στις 
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Η διαφορά αυτή είναι γνωστή και ως 
«expectation gap», καθώς ασχολείται κυρίως με τις πεποιθήσεις που 
διαμορφώνονται γύρω από το ελεγκτικό επάγγελμα. Το χάσμα αυτό συνδέεται 
άμεσα με την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τον σκοπό, την αξία, την φύση και το 
αποτέλεσμα του ελέγχου. Η θεωρία αυτή εξηγεί τη σημαντικότητα της εφαρμογής 
ελεγκτικών προτύπων και της ενίσχυσης της ποιότητας του ελέγχου. 

 
Τέλος γίνεται αναφορά στις θεωρίες της αντιπροσώπευσης (agency theory) και 

της σηματοδότησης (signaling theory) και στα κόστη που απορρέουν από τις 
παραπάνω προσεγγίσεις. Στα πλαίσια των δύο αυτών θεωριών, οι οποίες έχουν 
απασχολήσει από νωρίς την επιστημονική κοινότητα, βασίζεται η ουσία της 
διχοτόμησης των ελεγκτικών εταιριών και της ζήτησης για διαφοροποιημένες 
ελεγκτικές υπηρεσίες.  
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2. Σημαντικότητα της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου για τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 
 
Από τα σοβαρότερα ζητήματα με τα οποία ασχολείται ο νομοθέτης είναι η 

ανεξαρτησία του ελεγκτή και η ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Πράγματι, το 
κοινό, ο κλάδος των ελεγκτών, οι χρήστες, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και οι 
ανταγωνιστές του ελεγκτικού επαγγέλματος είναι πολύ ευαίσθητοι και έχουν 
ποικίλες απόψεις ως προς την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Ακόμη, επειδή ο 
εξωτερικός έλεγχος δεν μπορεί να απομονωθεί από τη δημοσίευση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, επιχειρείται μια κριτική ως προς την 
αξιοπιστία, τη συνάφεια και τη σπουδαιότητα των καταστάσεων αυτών. Στις 
επόμενες παραγράφους αναπτύσσονται οι δύο θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν 
ως σημείο αναφοράς τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις61. 

 
 

2.1 Προσέγγιση της κεφαλαιαγοράς 
 
 
Ο πρωταρχικός στόχος του προσανατολισμού της κεφαλαιαγοράς είναι η 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς κεφαλαίων. Από την πλευρά του 
ρυθμιστή, η έννοια της αποτελεσματικής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς μπορεί να 
διασπαστεί σε τρεις διαφορετικούς τύπους αποτελεσματικότητας (Van Der Plaats, 
2000)62:  

 
(1) Θεσμική αποτελεσματικότητα (institutional efficiency). Σύμφωνα με αυτόν 

το τύπο αποτελεσματικότητας πρέπει να παρέχονται οι βασικές συνθήκες 
για ένα μηχανισμό αγοράς, όπως είναι η επαρκής πληροφόρηση στους 
επενδυτές, η ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αγορά, η διατήρηση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στην σταθερότητα και την εντιμότητα της 
αγοράς.  

 
(2) Αποτελεσματικότητα στην κατανομή κεφαλαίων (allocational efficiency). 

Ο δεύτερος τύπος αποτελεσματικότητας ασχολείται με την άριστη 
κατανομή κεφαλαίων στις επιχειρήσεις. 

 
(3) Λειτουργική αποτελεσματικότητα (operational efficiency). Η τελευταία 

μορφή αποτελεσματικότητας είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι τα 
συναλλακτικά κόστη (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται 
με τον έλεγχο και την επιβολή) ελαχιστοποιούνται. 

 
 
 

                                                           
61 Van Der Plaats, E., (2000), “Regulating auditor independence”, The European Accounting 
Review, 9, 4, pp. 625–638. 
62 Van Der Plaats, E., (2000), “Regulating auditor independence”, The European Accounting 
Review, 9, 4, pp. 625–638. 
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Η δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι σημαντική τόσο για την 
αποτελεσματικότητα στην κατανομή κεφαλαίων, όσο και για την θεσμική 
αποτελεσματικότητα. Γίνεται κατανοητό ότι συγκρίσιμη και επαρκής 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα στην 
κατανομή κεφαλαίων.  

 
Αναφορικά με την θεσμική αποτελεσματικότητα, η αξιόπιστη, έγκυρη, πλήρης 

και διαφανής δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων κρίνεται απαραίτητη. 
Ωστόσο, η θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών (Efficient Market Hypothesis), η 
οποία διατυπώνεται αμέσως παρακάτω, θέτει σε αμφισβήτηση τη σπουδαιότητα των 
δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 
Ο χαρακτηρισμός μιας αγοράς ως αποτελεσματικής συνδυάζεται με την ύπαρξη 

ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών σε αυτή. Οι ικανές συνθήκες για την ύπαρξη 
αποτελεσματικότητας σε μια αγορά χρεογράφων, σύμφωνα με τον Fama (1970) είναι 
οι εξής: 

 
1) Δεν υπάρχουν συναλλακτικά κόστη κατά την μεταβίβαση τίτλων, 
 
2) Όλη η διαθέσιμη πληροφόρηση διατίθεται χωρίς κόστος σε όλους τους 

συμμετέχοντες στην αγορά,  
 
3) Όλοι συμφωνούν στις συνέπειες που έχει η τρέχουσα πληροφόρηση στην 

τρέχουσα τιμή και στις κατανομές των μελλοντικών τιμών κάθε τίτλου. 
 
Με αυτές τις συνθήκες:  
 
α) Η πληροφόρηση είναι τέλεια,  
 
β) η ενσωμάτωση της πληροφορίας στην τιμή ενός τίτλου είναι στιγμιαία.  
 
Σε μια τέτοια αγορά η τρέχουσα τιμή αντανακλά πλήρως σε κάθε χρονική στιγμή 

την διαθέσιμη πληροφόρηση (Efficient Market Hypothesis (EMH), Θεωρία των 
Αποτελεσματικών  Αγορών)63. 

 
Το 1976 ο Fama διατύπωσε έναν άλλο ορισμό της αποτελεσματικότητας των 

αγορών. Μια αγορά χρεογράφων είναι αποτελεσματική αν:  
 
1) δεν αγνοεί την πληροφόρηση που είναι σχετική με τον προσδιορισμό των 

τιμών των χρεογράφων και  
 
2) έχει (ή συμπεριφέρεται σαν να έχει) ορθολογικές προσδοκίες64.  
 

                                                           
63 Fama, E.F., (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”, 
The Journal of Finance, 25 (2), 383-417. 
64 Fama, E.F., (1991), “Efficient Capital Markets: II”, The Journal of Finance, 46 (5), 1575-
1617. 
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Λόγω των ορθολογικών τους προσδοκιών, οι επενδυτές εξάγουν συμπεράσματα 
ως προς τις μελλοντικές κατανομές των τιμών που δικαιολογούνται από την 
υπάρχουσα πληροφόρηση (δηλαδή, εξάγουν σωστά συμπεράσματα). Ουσιαστικά, ο 
Fama ορίζει μια αγορά ως αποτελεσματική αν αυτή χρησιμοποιεί όλη την διαθέσιμη 
πληροφόρηση για τον προσδιορισμό των τιμών των χρεογράφων και η χρήση της 
είναι σωστή. Το πλεονέκτημα αυτού του ορισμού είναι ότι ορίζει με μεγαλύτερη 
σαφήνεια την αποτελεσματικότητα των αγορών, ανεξάρτητα από κάποιο μοντέλο 
αγοράς (LeRoy, 1989)65.  

 
Επίσης, ο Malkiel (1992) υποστήριξε  ότι μια αγορά χρεογράφων είναι 

αποτελεσματική αν αντικατοπτρίζει πλήρως και σωστά όλη την πληροφόρηση κατά 
τον σχηματισμό των τιμών των χρεογράφων. Επίσημα, η αγορά χαρακτηρίζεται ως 
αποτελεσματική αναφορικά με κάποιο σύνολο πληροφόρησης αν οι τιμές των 
χρεογράφων μένουν ανεπηρέαστες με την αποκάλυψη αυτής της πληροφόρησης σε 
όλους τους συμμετέχοντες (εφόσον η πληροφορία είναι ήδη προεξοφλημένη στην 
αγορά και ενσωματωμένη στην τιμή). Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα σε σχέση με 
ένα σύνολο πληροφόρησης υπονοεί ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει κανείς 
οικονομικά κέρδη συναλλασσόμενος στη βάση αυτού του συνόλου πληροφόρησης66. 

 
Στην περίπτωση που ισχύει η θεωρία των Αποτελεσματικών αγορών, φαίνεται 

πως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό απλά λειτουργούν ως έναν 
τρόπο εκ των υστέρων (ex-post) επιβεβαίωσης της ορθής καταγραφής της 
οικονομικής αξίας της επιχείρησης από τους επενδυτές. Επομένως αποτελούν μια 
χρήσιμη πηγή για άντληση πληροφόρησης για την αποτίμηση της μετοχής αλλά 
μικρότερης σπουδαιότητας. 

 
Παρά τη δημοτικότητα της Θεωρίας των Αποτελεσματικών Αγορών, οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην πράξη. 

 
 

2.2 Προσέγγιση του κόστους συμβάσεων 
 
 
Ο μεγαλύτερος όγκος των συμβάσεων βασίζεται στη λογιστική πληροφόρηση 

που αντλείται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επομένως, η λογιστική 
πληροφόρηση διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο στις συμβάσεις μεταξύ διαφορετικών 
ενεργούντων (actors), όπως η διοίκηση, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι πιστωτές ή 
ακόμη και οι πελάτες. Μερικά παραδείγματα τέτοιων συμβάσεων είναι οι προσδοκίες 
των μετόχων για τα καθαρά κέρδη, η μόχλευση67 ως εγγύηση για ένα τραπεζικό 
δάνειο κ.α..  
                                                           
65 LeRoy, S.F., (1989), “Efficient Capital Markets and Martingales”, Journal of Economic 
Literature, 27 (4), 1583-1621. 
66 Malkiel, B., (1992); New Palgrave Dictionary of Money and Finance, London: Macmillan. 

67 Με τον όρο μόχλευση εννοείται ο λόγος των ξένων κεφαλαίων προς τα ίδια κεφάλαια μιας 
επιχείρησης. Ο βαθμός μόχλευσης μιας εταιρίας αντικατοπτρίζει τη μελλοντική ικανότητα 
της εταιρίας να βρίσκεται σε ομαλή λειτουργία, να είναι ικανή να παράγει κέρδη και να 
αυξάνει την αξία της. 
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Αν οι συμμετέχοντες στις συμβάσεις (π.χ. οι τράπεζες), έχουν να αντιμετωπίσουν 

αναξιόπιστες ή ευέλικτες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, θα προσθέσουν ένα 
ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) στο επιτόκιο. Επομένως, συστήματα 
δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων που παρέχουν σχετική και 
αξιόπιστη πληροφόρηση μειώνουν το κόστος της αβεβαιότητας για συμβάσεις που 
βασίζονται σε λογιστική πληροφόρηση. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα 
ότι κάτω από την προοπτική του κόστους συμβάσεων, η εφαρμογή αυστηρών 
κανόνων και ρυθμίσεων και άτεγκτου ελέγχου θεωρείται βάσιμος και απαραίτητος 
χειρισμός. 

 
Σύμφωνα με τον Van der Plaats (2000)68 δημιουργείται έδαφος για την 

εφαρμογή των εννοιών της θεωρίας αντιπροσώπευσης (agency theory) στις 
διάφορες συμβατικές σχέσεις. Ο εντολέας (principal), που είναι ο επενδυτής, πρέπει 
να υπερβεί το μειονέκτημα της ασύμμετρης πληροφόρησης που έχει σε σύγκριση με 
τον αντιπρόσωπο (agent), που είναι η διοίκηση (management). Κατά συνέπεια, 
υπάρχει ανάγκη για ανεξάρτητες ελεγκτικές υπηρεσίες, που να επιβεβαιώνουν την 
πληροφόρηση που προέρχεται από τον αντιπρόσωπο. Ένας ιδιοτελής αντιπρόσωπος 
είναι δυνατό να ωθήσει τον ελεγκτή προς την κατεύθυνση των συμφερόντων του. 
Επομένως, ο ελεγκτής επιβάλλεται να διατηρήσει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ του 
επαγγελματικού σκεπτικισμού και της σωστής διαχείρισης της σχέσης που 
δημιουργείται ως συνέπεια της συνεργασίας του με τη διοίκηση. 

 
 

3.  Ανεξαρτησία Ελεγκτών και Ποιότητα Ελέγχου: Οδηγοί Ποιότητας 
 
 
Είναι φανερό ότι ο θεσπισμένος εξωτερικός έλεγχος πρέπει να εξεταστεί σε 

συνδυασμό με τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη 
σημαντικότητα αυτών για την ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Αυτό που στην 
ουσία προέχει δεν είναι τόσο η ανεξαρτησία των ελεγκτών όσο η ποιότητα του 
ελέγχου που πραγματοποιούν, ως μέτρο διασφάλισης των επενδυτών.  

 
Η κινητοποίηση που δημιουργήθηκε γύρω από την έννοια της ανεξαρτησίας των 

ελεγκτών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), αποσκοπούσε να 
ανασυντάξει και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του ελεγκτικού επαγγέλματος. 
Στις Η.Π.Α., η SEC έχει ως αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, και την επιτήρηση των 
ελεγκτικών εταιρειών που είναι εξουσιοδοτημένες να επιβλέπουν τις εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες. Το έργο αυτό αν και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να 
διαφέρει από την κοινή πρακτική των περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπου η επίβλεψη πραγματοποιείται στο θεσμοθετημένο ελεγκτικό επάγγελμα 
ως σύνολο. Ωστόσο με τη νέα ρύθμιση που έχει εισάγει η SEC, αυτό επιχειρείται είναι 
επιπλέον η επίβλεψη του έργου των ίδιων των ελεγκτών των εισηγμένων εταιριών. 

 
 
 
 

                                                           
68 Van Der Plaats, E., (2000), “Regulating auditor independence”, The European Accounting 
Review, 9, 4, pp. 625–638. 
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Κατά τον Van Der Plaats (2000), δύο σημαντικές θέσεις έχουν προκύψει από την 
συζήτηση για την ανεξαρτησία του ελεγκτή: 

 
1) Η αντιληπτή εξασθένιση69 της ανεξαρτησίας είναι σημαντική και, 

επομένως, υπάρχει η ανάγκη να ρυθμιστεί αυστηρά.  
 
2) Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η ποιότητα του θεσμοθετημένου ελέγχου έχει 

υπονομευθεί, ακόμη και αν υπάρχουν προβλήματα ανεξαρτησίας.  
 
Γενικά, είναι πολύ δύσκολο για έναν εξωτερικό χρήστη (κατά βάση, έναν 

επενδυτή) να κρίνει την ποιότητα του ελέγχου, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει 
αποτυχία του ελέγχου. Επομένως, είναι απαραίτητη η ύπαρξη συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας που να επιβεβαιώνουν την συμμόρφωση με τα ελεγκτικά 
πρότυπα και να τον σεβασμό στους κανόνες ηθικής. 

 
Η ανεξαρτησία του ελεγκτή, μαζί με την αμεροληψία και την ακεραιότητα, 

αποτελούν προαπαιτούμενα για έναν ελεγκτή ώστε να είναι αντικειμενικός. Η 
αντικειμενικότητα του ελεγκτή θα πρέπει να γίνει κατανοητή ως ένα χαρακτηριστικό 
που δηλώνει ότι ο ελεγκτής εκφράζει την αλήθεια όπως την βλέπει, χωρίς μεροληψία.  

 
Στην ουσία, η ανεξαρτησία του ελεγκτή αποτελεί ένα ζήτημα που σχετίζεται και 

με την αντίληψη των χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (επενδυτών 
κ.α.) για το βαθμό ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή. Η αντίληψη αυτή είναι 
αρκετά σημαντική και προκαλεί σοβαρές επιδράσεις στην ομαλή λειτουργία της 
κεφαλαιαγοράς, αν οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των επενδυτών στην 
λειτουργία της.  

 
Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί ποιότητας σχετικοί με την διασφάλιση της 

αντικειμενικότητας και κατά συνέπεια της ποιότητας του ελεγκτή. Κάποιοι από 
αυτούς χρειάζονται ρύθμιση, ενώ άλλοι είναι αυτορυθμιζόμενοι ή έμφυτοι σε μια 
οικονομία της αγοράς με ανταγωνισμό. Οι οδηγοί ποιότητας είναι οι ακόλουθοι:  

 
1) Η πιθανότητα αρνητικής δημόσιας έκθεσης του ελεγκτή λόγω ελλείψεων του 

ελεγκτικού έργου: Η υπευθυνότητα του ελεγκτή είναι ένας πολύ 
αποτελεσματικός οδηγός ποιότητας για το ελεγκτικό επάγγελμα. 
Υπάρχουν ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν πληρώσει κατά καιρούς 
σημαντικά ποσά, σε σχέση με τον τζίρο τους από τον έλεγχο, για εξω-
δικαστικές διευθετήσεις υποθέσεων στις οποίες βρέθηκαν εκτεθειμένες.  

 
2) Σύστημα διασφάλισης ποιότητας: Αν ο ελεγκτής υπόκειται σε ένα σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας, υπάρχει αυξημένη δυνατότητα ανίχνευσης και 
εξακρίβωσης εσκεμμένων παρανομιών.  

 
 
 

                                                           
69 Η αντιληπτή ποιότητα του ελέγχου εξαρτάται από τη φήμη του ελεγκτή σε σχέση με την 
εξειδικευμένη γνώση του, πραγματογνωμοσύνη του, επιμέλεια και ικανότητα να αντέχει στις 
πιέσεις που ασκούνται από την διοίκηση της επιχείρησης σε σχέση με το περιεχόμενο του 
ελέγχου. (Feltham et al. 1991). 
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3) Σύστημα επαγγελματικών πειθαρχικών κυρώσεων: Το επάγγελμα, ως 
σύνολο, ενδιαφέρεται για την διατήρηση μιας καλής δημόσιας εικόνας για 
το ελεγκτικό επάγγελμα. Ένα σύστημα καταγραφής και δημόσιας έκθεσης 
των πειθαρχικών κυρώσεων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 
εσκεμμένες ή τυχαίες παράνομες ενέργειες. 

 
4) Φθορά του εμπορικού ονόματος της ελεγκτικής εταιρείας: Αποτυχίες στον 

έλεγχο θα οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες σε όρους μεριδίου αγοράς 
και κερδοφορίας, γεγονός που θα επηρεάσει σοβαρά την οικονομική αξία 
της ελεγκτικής εταιρείας και τη μελλοντική της δυνατότητα για 
προσέλκυση πελατείας.  

 
Τόσο η προσέγγιση της κεφαλαιαγοράς, όσο και η προσέγγιση των συμβάσεων 

υποστηρίζουν την σημαντικότητα της δημοσίευσης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Ο έλεγχος προσθέτει αξιοπιστία στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
και, επομένως, στην εμπιστοσύνη που μπορεί να έχουν οι επενδυτές στην λειτουργία 
της κεφαλαιαγοράς. Αν η ποιότητα του θεσμοθετημένου ελέγχου είναι χαμηλή, τα 
συμφέροντα των επενδυτών είναι δυνατό να υποστούν ζημία και η εμπιστοσύνη τους 
στην κεφαλαιαγορά να υπονομευτεί. Επομένως, ρυθμίσεις της κεφαλαιαγοράς που 
ορίζουν μια ορισμένη ελάχιστη ποιότητα θεσμοθετημένου ελέγχου δικαιολογούνται 
από την ανάγκη εξασφάλισης της θεσμικής αποτελεσματικότητας των 
κεφαλαιαγορών.  

 
Από την άποψη των συμβάσεων, ο θεσμοθετημένος έλεγχος προσθέτει αξία σε 

όλα τα συμμετέχοντα μέρη που εμπλέκονται σε συμβατικές σχέσεις με την 
επιχείρηση, κατευθύνοντας το ζήτημα σε μεγάλο βαθμό σε θέματα εμπορικού 
δικαίου. Πιθανόν να χρειάζονται σε αυτήν την περίπτωση επιπρόσθετες απαιτήσεις 
αποκάλυψης και ελέγχου από αυτές που θα απαιτούνταν για την διατήρηση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών στην λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Οντότητες που 
είναι σημαντικές για την οικονομία ως σύνολο (τράπεζες, ασφαλιστικοί οργανισμοί, 
επενδυτικά κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία και εισηγμένες επιχειρήσεις) και που 
συνάπτουν «συμβόλαια» με πολλούς ενεργούντες (μερικοί από τους οποίους ίσως 
είναι δύσκολο να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους σε ατομικό επίπεδο), είναι 
δυνατό να προστεθούν στην προοπτική της δημοσίευσης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων και της ρύθμισης του ελέγχου.  
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4. Expectation gap 
 
 
Κατά τις περασμένες δύο δεκαετίες, ο αγγλοσαξονικός κόσμος έχει έρθει 

αντιμέτωπος με πλήθος εταιρικών αποτυχιών, χρηματοοικονομικών σκανδάλων και 
ελεγκτικών αποτυχιών, που έχουν τοποθετήσει το ζήτημα του χάσματος στις 
προσδοκίες του ελέγχου (audit expectation gap) σε σημαντική θέση στην ατζέντα του 
ελεγκτικού επαγγέλματος, των ρυθμιστών του και της κοινής γνώμης (Humphrey et 
al, 1993)70. Το χάσμα που διαμορφώνεται στις προσδοκίες του ελέγχου δεν οφείλεται 
αποκλειστικά στην αφέλεια, στην ευπιστία και στις αδικαιολόγητες απαιτήσεις των 
χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Το θέμα είναι πιο σύνθετο και οφείλεται σε 
διάφορες αιτίες που θα αναλυθούν αμέσως παρακάτω. 

 
4.1 Ορισμός 

 
Το χάσμα προσδοκιών για τον έλεγχο υπάρχει, όταν οι ελεγκτές και το υπόλοιπο 

κοινό διακρίνονται από διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις 
ευθύνες που αρμόζουν στους πρώτους και των μηνυμάτων που μεταφέρονται από τα 
πορίσματα των εκθέσεων των ελεγκτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
Προφανώς, υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στις προσδοκίες και στο τελικό προϊόν που 
λαμβάνει το κοινό (Koh and Woo, 1998)71.  

 
O Porter (1993) μετά από τη διεξαγωγή εμπειρικής μελέτης δίνει τον ακόλουθο 

ορισμό: Θεωρεί το χάσμα προσδοκιών ως τη διαφορά που δημιουργείται μεταξύ των 
προσδοκιών της κοινωνίας πλέον και όχι μόνο των ενδιαφερομένων μερών όπως είναι 
οι επενδυτές, οι μέτοχοι, οι πιστωτές, οι ανάδοχοι μιας εταιρίας, και της εκτέλεσης 
των καθηκόντων των ελεγκτών, όπως την αντιλαμβάνονται τα μέλη της κοινωνίας. 
Επομένως στον ορισμό αυτό διακρίνονται δύο είδη χάσματος72:  

 
1) Το χάσμα λογικής δηλαδή το χάσμα μεταξύ του τι προσδοκάται από 

τη κοινωνία να πετύχει ο ελεγκτής, και του τι πραγματικά μπορεί να 
πετύχει. 

 
2) Το χάσμα εκτέλεσης της εργασίας δηλαδή το χάσμα μεταξύ του τι 

προσδοκάται από την κοινωνία να εφαρμόσει ο ελεγκτής και του τι 
πραγματικά μπορεί να εφαρμόσει. 

 
 
 
 

                                                           
70 Humphrey, C., et. al., (1993), “The audit expectations gap in Britain: an empirical 
investigation”, Accounting and Business Research, 23, pp. 395-411. 
71 Koh, H., and Woo, E., (1998), “The expectation gap in auditing”, Managerial Auditing 
Journal, vol.13, No.3, pp.147-154. 
72Porter, B.A, (1993), “An empirical study of the audit expectation – performance gap”, 
Accounting and Business Research, pp.49-79. 
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4.2 Λόγοι δημιουργίας του χάσματος 

 
 
Είναι φανερό ότι το εν λόγω ζήτημα σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του 

ελέγχου (πραγματική ή αντιληπτή από τους χρήστες και τους ελεγκτές) και με την 
αξιοπιστία του ελέγχου στην θεσμική αποτελεσματικότητα των κεφαλαιαγορών. 
Σύμφωνα με τους Humphrey et al. (1992) το χάσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στους 
εξής παράγοντες: 

 
• Στην πιθανολογική (probabilistic) φύση της ελεγκτικής. 
 
• Στην άγνοια, την αφέλεια και τις αδικαιολόγητες προσδοκίες των μη-

ελεγκτών.  
 

• Στην εκ των υστέρων αποτίμηση της επίδοσης του ελέγχου.  
 

• Στην εξελικτική ανάπτυξη των ελεγκτικών ευθυνών, που δημιουργεί 
χρονικές υστερήσεις στην αντίδραση σε μεταβαλλόμενες προσδοκίες.  

 
• Στις εταιρικές κρίσεις που οδηγούν σε νέες προσδοκίες και απαιτήσεις 

ευθυνών και σε περιόδους συνόλου δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας. 
 

• Στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα εσωστρεφές επάγγελμα, που είναι ένα 
αυτορυθμιζόμενο μονοπώλιο το οποίο λειτουργεί υπό τον μανδύα ενός 
κοινωνικά προσανατολισμένου ρόλου. 

 
 

4.3 Η φύση και η σύνθεση του χάσματος προσδοκιών 
 
 

Οι εμπειρικές μελέτες που ασχολούνται με τη φύση και τη σύνθεση του 
χάσματος, αποσκοπούν να εξιχνιάσουν τον πραγματικό αλλά και τον αντιληπτό ρόλο 
και τις ευθύνες των ελεγκτών, καθώς ακόμα να αποκαλύψουν τις αιτίες του χάσματος 
προσδοκιών. 

 
Οι Humphrey et al. (1993)73 εξέτασαν το χάσμα προσδοκιών χρησιμοποιώντας 

ερωτηματολόγια και «case studies» τα οποία αποκρυσταλλώνουν τις απόψεις των 
ατόμων σχετικά με τις προσδοκίες τους για το ρόλο των ελεγκτών. Τα θέματα που 
εξετάστηκαν ήταν τα εξής: 

 
• Ποιος είναι και ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των ελεγκτών; 
 
• Ποιες θα πρέπει να είναι οι απαγορεύσεις και οι κανονισμοί που θα πρέπει 

να τεθούν στις ελεγκτικές εταιρίες; 
 

• Τι είδους αποφάσεις προσδοκάται ότι μπορεί να λαμβάνουν οι ελεγκτές; 
                                                           
73 Humphrey, C., Moizer, P. and Turley, S., (1993), “The audit expectations gap in Britain: an 
empirical investigation”, Accounting and Business Research, 23, pp. 395-411. 
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Το δείγμα των ερωτηθέντων αφορούσε ορκωτούς ελεγκτές, οικονομικούς 

διευθυντές, υπαλλήλους τραπεζών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
οικονομικούς αναλυτές. Η έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ 
των απαντήσεων των ελεγκτών και των λοιπών ερωτηθέντων σχετικά με τη φύση του 
ελεγκτικού επαγγέλματος. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι πράγματι υπάρχει το 
χάσμα προσδοκιών ιδιαίτερα στα σημεία που αφορούν τον εντοπισμό απάτης από 
τους ελεγκτές, τη παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, το βάρος και τη πίεση των 
παραγόντων που επιδρούν στην ανεξαρτησία του ελεγκτή, τις ικανότητες και τον 
σκεπτικισμό του ελεγκτή. 

 
Οι Chandler et al (1993) επιχείρησαν μια ιστορική αναδρομή στο ρόλο και τις 

προσδοκίες που διαμορφώνονται για τις υπηρεσίες που εκπονούνται από τους 
ελεγκτές. Τα συμπεράσματα που κατέληξαν ήταν ότι πλέον οι προσδοκίες για το έργο 
και το ρόλο των ελεγκτών συνδέονται πλέον με εξωτερικά γεγονότα και ότι το 
ελεγκτικό επάγγελμα αντιμετωπίζει σημαντική δυσκολία να συμφιλιώσει τις 
προσδοκίες με τη λειτουργικότητα του ελεγκτικού επαγγέλματος74.  

 
Η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Porter (1993) με την 

αποστολή αλληλογραφίας, επιβεβαίωσε τις απόψεις των ομάδων που ενδιαφέρονται 
για το ρόλο των ελεγκτών όπως είναι οι ελεγκτές, διευθυντές δημοσίων εταιριών, 
οικονομικοί αναλυτές, απόφοιτοι ελεγκτικών σχολών, δικηγόροι, οικονομικοί 
δημοσιογράφοι και το ευρύτερο κοινό. Τα θέματα που εξέτασε ήταν η επάρκεια των 
αρμοδιοτήτων των ελεγκτών, τα ελεγκτικά πρότυπα, τις αρμοδιότητες που 
προσδοκάται να αναλάβουν. Η έρευνα έδειξε ότι το 50% του χάσματος οφείλεται 
στην ανεπάρκεια της επίδοσης των ελεγκτών, το 34% αφορούσε αδικαιολόγητες 
προσδοκίες που υποστηρίζει το κοινό και το 16% αποδίδεται σε μειωμένη αντιληπτή 
και όχι πραγματική επίδοση των ελεγκτών με βάση τα πρότυπα που υπάρχουν75.  

 
 

4.4 Τρόποι μείωσης του χάσματος προσδοκιών 
 
 
Μπροστά στο θέμα του χάσματος των προσδοκιών το λογιστικό επάγγελμα 

αντιδρά με δύο διαφορετικούς τρόπους, σύμφωνα με τους Gay et al. (1998)76. Η 
αμυντική αντίδραση των ελεγκτών αφορά την επιμόρφωση και την «εκπαίδευση» του 
κοινού για το ρόλο των ελεγκτών και την διαβεβαίωση ότι τα γεγονότα που ήρθαν 
στη δημοσιότητα ήταν μεμονωμένα γεγονότα.  

 
Επίσης βοηθητικό ρόλο παίζει η διατήρηση ανοικτής συζήτησης με το κοινό 

(debate) για το ρόλο των ελεγκτών, την ποιότητα και τους κανόνες που πρέπει να 
διέπουν το ελεγκτικό επάγγελμα. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοηθά η κωδικοποίηση 
                                                           
74Chandler, R.A et al., (1993), “Changing perceptions of the role of the company auditor: 
1840-1940”, Accounting and Business Research, Vol. 23, Autumn, pp. 443-59. 
75 Porter B.A, (1993), “An empirical study of the audit expectation – performance gap”, 
Accounting and Business Research, pp.49-79. 
76 Gay, G., et al., (1998), “Perceptions of messages conveyed by review and audit reports”, 
Accounting Auditing and Accountability Journal, 11, 4, pp. 472-494. 
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των πρακτικών και η δημιουργία ελεγκτικών προτύπων ώστε να είναι δυνατός ο 
εντοπισμός ατασθαλιών του ελεγκτικού έργου.  

 
Από την άλλη μεριά, υπάρχει η προσέγγιση της αναδόμησης του ελεγκτικού 

επαγγέλματος. Η αντίδραση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες όπως είναι η αύξηση της 
επίγνωσης των ελεγκτών για το ρόλο που έχουν επωμιστεί και του εύρος των 
δραστηριοτήτων του ελέγχου. Ωστόσο σοβαρές αντιδράσεις έχουν δημιουργηθεί ως 
προς την έννοια της επέκτασης του εύρους των δραστηριοτήτων, καθώς θεωρείται ότι 
η παροχή και άλλων υπηρεσιών πέραν των ελεγκτικών αμβλύνει την ανεξαρτησία του 
ελεγκτή και υποβοηθά τα συμφέροντα της διοίκησης. 

 
Καθώς το χάσμα των προσδοκιών έχει απασχολήσει σε βάθος την επιστημονική 

κοινότητα, έχουν προταθεί κατά καιρούς μια σειρά από ενέργειες που αποσκοπούν 
στην εκτόνωση αυτού του προβλήματος, οι οποίες περιληπτικά είναι οι ακόλουθες:77

 
• Η επέκταση των δημοσιευμένων καταστάσεων. Δημοσιευμένες 

καταστάσεις που περιέχουν πολλές λεπτομέρειες κρίνονται πιο χρήσιμες 
και εξυπηρετικές. Επίσης αναδεικνύουν τη σημασία του ρόλου, της 
προοπτικής και της φύσης του ελεγκτικού έργου.  

 
• Εκπαίδευση. Όσο περισσότερο και καλύτερα εκπαιδευμένο είναι το κοινό 

που ενδιαφέρεται και ασχολείται με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
τόσο μειώνεται το χάσμα προσδοκιών. Επιπλέον, οι διαβασμένοι χρήστες 
οικονομικών καταστάσεων μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τους 
περιορισμούς και τα πλεονεκτήματα των ελεγκτών. 

 
• Δομημένη ελεγκτική μεθοδολογία. Η δημιουργία ενός προτύπου 

μεθοδολογίας που θα ακολουθείται από τις ελεγκτικές εταιρίες θεωρείται 
ότι αυξάνει την ποιότητα του ελέγχου. 

 
• Επέκταση των αρμοδιοτήτων των ελεγκτών και ενίσχυση της ανεξαρτησίας 

του ελεγκτή. Οι πρόσθετες αρμοδιότητες αναφέρονται περισσότερο στην 
ενίσχυση των μεθόδων που χρησιμοποιεί ο ελεγκτής για τον εντοπισμό 
απατηλών ενεργειών όπως εκτίμηση του έργου της διοίκησης και του 
εσωτερικού ελέγχου, μεταγενέστερα γεγονότα. 

 
Από τα παραπάνω έγινε φανερό ότι η επιστημονική κοινότητα έχει ασχοληθεί 

συστηματικά και μεθοδικά με το χάσμα προσδοκιών στον έλεγχο. Το κενό αυτό 
προκύπτει από ένα συνδυασμό πολλές φορές αδικαιολόγητων προσδοκιών και 
ανεπαρκούς επίδοσης των ελεγκτών. Επομένως πρέπει να γίνουν βήματα ώστε να 
μειωθεί το υπερβάλλον των προσδοκιών και να βελτιωθεί η επίδοση και ποιότητα του 
έργου των ελεγκτών. 

 
 

                                                           
77 Koh, H., and Woo, E., (1998), “The expectation gap in auditing”, Managerial Auditing 
Journal, vol.13, No.3, pp.147-154,  

Monroe, G., and Woodliff, D., (1993), “The effect of education on the audit expectation gap”, 
The Journal of Accountancy, vol.33, May, pp.61-78. 
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5. Κόστος αντιπροσώπευσης και σηματοδότησης: διαχωρισμός του ελεγκτικού 

προϊόντος 
 
 
Η διαφοροποίηση της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου και οι αντιδράσεις που 

παρατηρούνται στην αγορά κεφαλαίων έχουν εξεταστεί και μελετηθεί από πολλούς 
μελετητές. Σύμφωνα με τα πορίσματα πολλών εμπειρικών μελετών, προκύπτει ότι 
εταιρίες που έχουν αυξημένο κόστος αντιπροσώπευσης ή εταιρίες που επιθυμούν να 
μεταφέρουν στο επενδυτικό κοινό ένα θετικό μήνυμα για τη πορεία των εργασιών 
τους, καταφεύγουν σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες με εδραιωμένο εμπορικό σήμα και 
ιδιαίτερα υψηλή φήμη.  

 
Στις παραγράφους που ακολουθούν επιχειρείται μια διασάφηση των παραπάνω 

εννοιών μέσα από τις θεωρίες της αντιπροσώπευσης και της σηματοδότησης και του 
ρόλου που διαδραματίζουν στην κεφαλαιαγορά. Η παρούσα ανάλυση θα αποτελέσει 
συνδετικό κρίκο με την παρουσίαση εμπειρικών μελετών που θα εξεταστούν στο 
επόμενο κεφάλαιο. 

 
 

5.1 Θεωρία Αντιπροσώπευσης 
 
 
Ο πρωταρχικός στόχος χρηματοοικονομικής φύσης της επιχείρησης είναι η 

μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η 
διοίκηση της επιχείρησης λαμβάνει τις αναγκαίες κάθε φορά αποφάσεις. Η αποδοχή 
της θέσης ότι πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι η επίτευξη της μεγιστοποίησης 
της αγοραίας αξίας, έχει ουσιαστική σημασία, καθώς διοικήσεις που έχουν μεγάλο 
βαθμό αυτονομίας78 μπορούν να επιδιώκουν και άλλους στόχους. 

 
Η θεωρία αντιπροσώπευσης λαμβάνει χώρα όταν γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της 

ιδιοκτησίας και του ελέγχου της επιχείρησης, καθώς υπάρχει διαφορά συμφερόντων 
μεταξύ της διοίκησης (agency) και των ιδιοκτητών (principal). Ο εντολέας 
(principal), που είναι ο επενδυτής μέσω των μετοχών της εταιρίας που κατέχει, 
πρέπει να υπερβεί το μειονέκτημα (ασύμμετρης) πληροφόρησης που έχει σε 
σύγκριση με τον αντιπρόσωπο (agent)79. Κατά συνέπεια, το αίτημα για ανεξάρτητες 
ελεγκτικές υπηρεσίες, που να επιβεβαιώνουν και να πιστοποιούν την πληροφόρηση 
που προέρχεται από τον αντιπρόσωπο είναι ιδιαίτερο έντονο. Η πιθανότητα ότι ένας 
ιδιοτελής αντιπρόσωπος είναι δυνατό να ωθήσει τον ελεγκτή προς την κατεύθυνση 
των συμφερόντων του είναι δυνατή και υπαρκτή. 
                                                           
78 Η χρήση του όρου αυτονομία χρησιμοποιείται για να καταδείξει εκείνες τις περιπτώσεις 
εταιριών όπου είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και παρατηρείται μεγάλη διασπορά 
μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή επειδή οι μικρο-μέτοχοι είναι πολλοί, δεν 
μπορούν να συσπειρωθούν εύκολα ώστε να ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο στη διοίκηση της 
επιχείρησης.  
79 Fama Eugene, (1980), “Agency problems and the theory of the Firm”, Journal Of Political 
Economics, April, pp. 288-307, 

 Jensen, M., and Meckling, W., (1976), “Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency 
costs and Ownership structure”, Journal of Financial Economics, October, pp.305-360. 
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Σύμφωνα με του Jensen και Meckling (1976) υπάρχουν δύο τάξεις σύγκρουσης, 

μεταξύ ιδιοκτητών - διοίκησης και μεταξύ ιδιοκτητών και χρεωστών.  
 
Στην πρώτη περίπτωση το βασικό πρόβλημα αντιπροσώπευσης μπορεί να 

μειωθεί αν οι διοικούντες μετατραπούν και σε ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Σε αυτήν 
την περίπτωση θα υπάρχει κίνητρο από μέρους της διοίκησης να αυξήσει την αξία 
της επιχείρησης. Άλλο μέσο για τη μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης είναι η 
χρήση συμβολαίων βασιζόμενα στην επίδοση των μάνατζερ, αν και η προσέγγιση 
αυτή οδηγεί σε πρόσθετα κόστη παρακολούθησης. Τέλος, πρόσθετα κόστη 
προκαλούνται στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη διασπορά ιδιοκτησίας, όπως 
παρατηρείται σε επιχειρήσει με πολλούς κλάδους. Στην περίπτωση αυτή οι Fama 
και Jensen προτείνουν το διαχωρισμό των εσωτερικών αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τη διοίκηση και του εσωτερικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό 
περιορίζεται δραστικά η ικανότητα μεμονωμένων εντολοδόχων να αποστερήσουν 
τους ιδιοκτήτες από τον πλούτο που κατέχουν80. 

 
Σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση που αναφέρουν οι Jensen και Meckling, οι 

δανειστές ενδιαφέρονται για τον πιθανό πλούτο που μεταφέρεται στους μετόχους. Η 
διοίκηση, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των τρίτων που χρηματοδοτούν την 
επιχείρηση, δείχνει εύνοια στα συμφέροντα των επενδυτών σε βάρος των δανειστών 
και για το λόγο αυτό αυστηροί όροι συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαια. Επομένως 
η ύπαρξη μακροχρόνιων δανείων δημιουργούν ζήτηση για υψηλή ποιότητα ελέγχου. 
Είναι γεγονός ότι αν μια εταιρία επιλέξει χαμηλής ποιότητας ελεγκτικές υπηρεσίες, 
αναμένεται η αξία των απαιτήσεων προς τους δανειστές να μειωθεί ώστε να αυξηθεί 
η αξία του μερίσματος που δικαιούνται οι μέτοχοι. Επομένως η επιλογή μιας 
μεγάλης ελεγκτικής εταιρίας εκμηδενίζει τον παραπάνω κίνδυνο και επανορθώνει 
την εμπιστοσύνη των δανειστών προς τις ενέργειες της διοίκησης. 

 
Επίσης, σύμφωνα με την Eisenhardt (1989), η θεωρία της αντιπροσώπευσης 

προσπαθεί να λύσει δύο κύρια προβλήματα. Το πρώτο αφορά τις περιπτώσεις 
εκείνες όπου παρατηρείται  

 
α)σύγκρουση συμφερόντων  (conflicts) μεταξύ του εντολέα και του 

εντολοδόχου και  
 
β) αδυναμία από μέρους του εντολέα να επαληθεύσει τις πραγματικές ενέργειες 

του εντολοδόχου.  
 
Το δεύτερο πρόβλημα αναφέρεται στον επιμερισμό του κινδύνου που 

αντιμετωπίζει μια επιχείρηση που λειτουργεί σε ανοικτή αγορά και εμφανίζεται 
όταν ο εντολέας και εντολοδόχος έχουν διαφορετική συμπεριφορά στην 
αντιμετώπιση του κινδύνου 81.  

 

                                                           
80 Fama, E., and Jensen, M., (1983), “Seperational of Ownership and Control”, Journal of 
Law and Economics, (June), pp.301-326. 
81 Eisenhardt, K., (1989), “Agency Theory: An assessment and Review”, Academy Of 
Management Review, vol.14, No.1, pp.55-74. 
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Τα κόστη που συνδέονται με τη θεωρία της αντιπροσώπευσης είναι κυρίως τα 
κόστη παρακολούθησης (monitoring costs) που επιβάλουν οι μέτοχοι ως τρόπος 
ελέγχου των ενεργειών της διοίκησης, ζημιές που υφίστανται τα ίδια κεφάλαια 
(residual loss) και το κόστος συμβάσεων (bonding cost)82. Βασικό συστατικό του 
κόστους παρακολούθησης αποτελεί η αμοιβή του ελεγκτή, από τη στιγμή που οι 
ελεγκτές λειτουργούν ως ένα μέτρο εξασφάλισης ότι η διοίκηση της επιχείρησης 
συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα συμφέροντα των εντολοδόχων, καθώς έχουν 
αναλάβει την επιθεώρηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.  

 
Η ύπαρξη του κόστους παρακολούθησης υποδηλώνει ότι διαφορετικό επίπεδο 

ποιότητας θα ζητείται από τις επιχειρήσεις ανάλογα με την κεφαλαιακή δομή και το 
επίπεδο μόχλευσης. Σε εταιρίες που υφίσταται υψηλό κόστος αντιπροσώπευσης, 
δηλαδή εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και υπάρχει μεγάλη 
διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή υπάρχει μεγάλος αριθμός 
κυκλοφορούντων μετοχών, είναι εμφανής η επιθυμία για υψηλή ποιότητα ελέγχου 
στην προσπάθεια να προσθέσουν αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις (Firth and 
Smith 1992). Τα κόστη παρακολούθησης μειώνονται όταν συνδυάζονται αξιόπιστες 
δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ελεγκτικές εταιρίες με 
εδραιωμένη φήμη.83 Μέσα από τον ποιοτικό έλεγχο και την εμπιστοσύνη που μπορεί 
να επιδείξει ο χρήστης των οικονομικών καταστάσεων σε αυτές, πραγματοποιείται η 
λειτουργική και η θεσμική αποτελεσματικότητα της αγοράς καθώς και η άριστη 
κατανομή κεφαλαίων. 

 
 

5.2 Θεωρία Σηματοδότησης 
 
 
Η θεωρία σηματοδότησης αναφέρεται στις ενέργειες που προβαίνει η επιχείρηση 

ώστε να μεταδώσει στο κοινό ένα σύνολο μελλοντικών προβλέψεων για τη καλή 
πορεία και τις προοπτικές της επιχείρησης. Η θεωρία της σηματοδότησης στηρίζεται 
στην ασυμμετρία πληροφόρησης (εσωτερική πληροφόρηση) που υφίστανται μεταξύ 
των στελεχών της διοίκησης και του ευρύτερου κοινού. Αυτή η εσωτερική 
πληροφόρηση θα πρέπει να μεταβιβασθεί στο επενδυτικό κοινό προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια. Καθότι η μεταβίβαση αυτής 
της πληροφόρησης δεν είναι δυνατή λόγω ηθικών περιορισμών (moral hazard), η 
παράκαμψη των εμποδίων αυτών μπορεί να γίνει με τη γνωστοποίηση ενεργειών οι 
οποίες μπορούν να παρατηρηθούν από το επενδυτικό κοινό. Αυτού του είδους οι 
ενέργειες αποτελούν τα σήματα που στέλνουν οι επιχειρηματίες στην αγορά.  

 
 
Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ευρεία λίστα σινιάλων 

όπως είναι τα μερίσματα, η μόχλευση, η ανακοίνωση εξαγοράς κτλ. Σε σχέση με την 
ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου η διοίκηση είναι πεπεισμένη για την ορθότητα των 
πορισμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της και επιδιώκει αυτήν την 
πεποίθηση να μεταφέρει και στο επενδυτικό κοινό. Ένας από τους τρόπους που 
                                                           
82 Nikkinen, J., and Sahlstroem, P., (2004), “Does Agency theory provide a general 
framework for audit pricing”, International Journal Of Auditing, Vol.8, pp. 253-262. 
83 Moizer P., (1997), “Auditor Reputation: The international empirical evidence”, 
International Journal Of Auditing, 1 (1), pp. 61-74. 
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χρησιμοποιεί για να εκφράσει αυτή τη βεβαιότητα, είναι η ανάθεση του εξωτερικού 
ελέγχου σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία με καλή φήμη και αναγνωρίσιμο εμπορικό 
σήμα.  

 
Η ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία, οφείλεται στο 

γεγονός ότι παρατηρείται στην αγορά διχοτόμηση της ποιότητας του ελεγκτικού 
έργου ανάλογα με το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα 
πορίσματα και οι εκθέσεις που εξάγονται από μεγάλους ελεγκτικούς οργανισμούς 
παρουσιάζουν αυξημένη ποιότητα, πιστότητα, ακρίβεια και αμεροληψία. Με τον 
τρόπο αυτό μεταφέρεται ένα ιδιαίτερο δυνατό σήμα στους επενδυτές ότι η 
συγκεκριμένη επιλογή των ελεγκτών έγινε γιατί εμφανίζουν ιδιαίτερες αντιστάσεις 
στις πιέσεις της διοίκησης και για το λόγο ότι εμφανίζουν ιδιαίτερη οξυδέρκεια στα 
πορίσματά τους. (Feltham et al., 1991)84

 
Στο ίδιο συμπέρασμα άλλωστε καταλήγει και η DeAngelo (1981), σύμφωνα με 

την οποία, το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας μπορεί να χρησιμεύσει ως εγγύηση για 
το ποιόν των εργασιών της, καθώς δύσκολα μια τέτοιου είδους εταιρία παρασύρεται 
από πελατειακές σχέσεις και παραποιεί την έκθεση γνώμης της85. Άλλωστε 
μεγαλύτερη σημασία παίζει η διατήρηση της φήμης και του καλού ονόματος ως 
υπεραξία της ελεγκτικής εταιρίας καθώς ο κίνδυνος απώλειας φήμης θα επιφέρει 
σοβαρές επιπτώσεις στο μερίδιο αγοράς της εταιρίας καθώς και στο κόστος που θα 
προκύψει από μελλοντικές δίκες. 

 
Το ζήτημα της σηματοδότησης είναι ιδιαίτερο σημαντικό για τις εταιρίες που 

ετοιμάζονται να εισαχθούν στην κεφαλαιαγορά. Οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες λόγω 
της πείρας που έχουν αποκομίσει από την παροχή υπηρεσιών σε προηγούμενες νέο 
εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο (ΙΡΟ), εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
αποκαλύψουν αρνητική πληροφόρηση (Daily et al., 2003)86. Το γεγονός της 
αρνητικής πληροφόρησης βέβαια δεν εξυπηρετεί τις εταιρίες με μέτριες 
χρηματοοικονομικές επιδόσεις που επιθυμούν να εισαχθούν στην κεφαλαιαγορά, οι 
οποίες θα εμφανίσουν σημαντική απώλεια νέων επενδυτών και θα φέρουν τον 
κίνδυνο υποτίμησης της αξίας της μετοχής τους, με συνέπεια να καταφεύγουν σε 
λιγότερο γνωστές ελεγκτικές εταιρίες.  

 
Ακόμη, σύμφωνα με τους Firth και Smith (1992)87, καθώς πολλές από τις 

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις είναι καινούριες, υπάρχει έλλειψη στοιχείων για αυτές 
και, επομένως, ο σχετικός με τις μελλοντικές ταμειακές ροές τους κίνδυνος θα είναι 
μεγαλύτερος και η εσωτερική τους αξία θα είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί, 
δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ της διοίκησης και 
των πιθανών επενδυτών. Επομένως, υποθέτουν την υπόθεση ότι οι νεοεισερχόμενες 

                                                           
84 Feltham, G., et al., (1991), “Empirical assessment of the impact of auditor quality on the 
valuation of new issues”, Journal Of Accounting And Economics, Vol.14, pp.375-399. 

85 DeAngelo, L., (1981), “Auditor size and audit quality”, Journal Of Accounting And 
Economics, (December), pp. 183-199. 
86 Daily, K., et al., (2003), “IPO underpricing: A meta-amalysis and research synthesis”, 
Entrepreneurship Theory And Practice, Spring, pp.271-295.  
87 Firth, M., and Smith, A., (1992), “Selection of auditor firms by companies in the new issue 
market”, Applied Economics, 24, 2, pp. 247-249 
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επιχειρήσεις με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα θα επιλέξουν υψηλής 
ποιότητας ελεγκτές, ώστε να προσθέσουν αξιοπιστία στη δημόσια προσφορά τους. 
Επιπλέον, υποθέτουν ότι ο ανάδοχος θα ζητήσει μικρότερη προμήθεια αν τον έλεγχο 
τον αναλάβει ελεγκτική εταιρεία υψηλής ποιότητας, καθώς θα συντελέσει στην πλήρη 
απορρόφηση των νέων μετοχών. 

 
Επίσης η εναλλαγή των ελεγκτών αποτελεί ακόμη ένα σημάδι καλής επίδοσης 

της εταιρίας που προσπαθεί η διοίκηση να μεταφέρει στο κοινό. Οι εταιρίες αλλάζουν 
ελεγκτές στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την εμπορευσιμότητα των νέων 
μετοχών που εκδίδονται. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αυξηθεί η εμπιστοσύνη 
του κοινού για την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, να μειωθεί η 
ασυμμετρία πληροφόρησης που υπάρχει μεταξύ του κοινού και της διοίκησης της 
επιχείρησης και να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη που συνεπάγεται μια δημόσια 
εγγραφή88. 

 
 

5.3 Διαχωρισμός του ελεγκτικού προϊόντος 
 
 
Οι θεωρίες της αντιπροσώπευσης και της σηματοδότησης μπορεί να εξηγήσουν 

το λόγο για τον οποίο υπάρχει και διατηρείται η διχοτόμηση των ελεγκτικών εταιριών 
σε μεγάλες και μικρές, με βάση το μέγεθος και το μερίδιο αγοράς. Σύμφωνα με 
εμπειρικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί, όπως τους Francis και Wilson (1988), Beaty 
(1989) Francis (1999), Willenborg (1999), οι εταιρίες που υφίστανται υψηλά κόστη 
αντιπροσώπευσης και εταιρίες που παρουσιάζουν μεγάλη ασυμμετρία πληροφόρησης 
και επομένως απαιτείται η χρήση σαφούς και αξιόπιστης σηματοδότησης, όπως είναι 
οι εταιρίες που εισέρχονται για πρώτη φορά σε δημόσια εγγραφή (Initial Public 
Offering) καταφεύγουν στις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες γνωστές και ως Big 4.  

 
Η αξιοπιστία που πηγάζει για το έργο των Big 4 εξηγείται εν μέρει και από το 

γεγονός ότι οι ελεγχόμενες εταιρίες, οι οποίες καταφεύγουν σε μεγάλες ελεγκτικές 
εταιρίες, εμφανίζουν μικρότερα μη κανονικά κέρδη (abnormal accruals) γεγονός που 
πιστοποιεί ότι δεν επιχειρείται επιθετική διοίκηση κερδών (earnings management) ή 
διαφορετικά επινοητική λογιστική  από τις διοικήσεις των συγκεκριμένων εταιριών. 
Ακόμη έχει ανιχνευθεί ότι οι εκπλήξεις στα κέρδη που εμφανίζουν ελεγχόμενες 
εταιρίες από τις Big 4, αξιολογούνται υψηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά 
αξιολογεί πιο θετικά την ποιότητα του ελεγκτικού έργου των μεγάλων ελεγκτικών 
εταιριών.  

 
Ανακεφαλαιώνοντας, ανεξάρτητα από τις τελευταίες πολυσυζητημένες 

περιπτώσεις ανεπαρκών εκθέσεων ελέγχου, που είχαν ως αποτέλεσμα την 
κατάρρευση οικονομικών κολοσσών, τη συρρίκνωση των ελεγκτικών εταιριών και τη 
δημιουργία τριγμών στη πεποίθηση του επενδυτικού κοινού για την αξιοπιστία του 
ελεγκτικού έργου και της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι 
οι ελεγκτικές υπηρεσίες των Big 4, θεωρούνται υψηλότερης ποιότητας, ακρίβειας και 
αξιοπιστίας.  

 
                                                           
88 Francis, J., Wilson, E., (1988), “Auditor changes: a joint test of theories relating to agency 
costs and auditor differentiation”, The Accounting Review, (October), pp. 663-682. 
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Ωστόσο ενδιαφέρουσα άποψη αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση στο θέμα 
του διαχωρισμού του ελεγκτικού προϊόντος. Οι καλές εταιρίες, οι οποίες εμφανίζουν 
αξιόλογα κέρδη, επιλέγουν τις καλές ελεγκτικές εταιρίες, γεγονός που σημαίνει ότι η 
επιλογή ελεγκτικής εταιρίας είναι κατά ένα μέρος ενδογενής. 

 
 

6. Συμπεράσματα 
 
 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα ενότητα αναπτύχθηκε, σε πρώτο επίπεδο, η σχέση 
της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της ανεξαρτησίας του ελεγκτή με την λειτουργία 
των αγορών κεφαλαίου και την έννοια της αποτελεσματικότητας. Η αναγκαιότητα 
της δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η εγκυρότητα του 
ελέγχου αναλύονται από δύο προσεγγίσεις, της κεφαλαιαγοράς και του κόστους 
συμβάσεων.  

 
Κατόπιν επιχειρήθηκε η εννοιολογική προσέγγιση του χάσματος προσδοκιών, το 

οποίο εξηγεί τη διαφορά που υφίσταται για το ρόλο, τις αρμοδιότητες, την 
υπευθυνότητα και την επίδοση των ατόμων που ασκούν τον εξωτερικό έλεγχο, 
μεταξύ αυτών και του ευρύτερου κοινού. Επίσης περιγράφηκε η φύση και η σύνθεση 
του χάσματος και παρουσιάστηκαν τρόποι μείωσης του χάσματος. 

 
Τέλος, μέσα από μια θεωρητική αναφορά των θεωριών της αντιπροσώπευσης και 

της σηματοδότησης, οι οποίες θα μας απασχολήσουν ιδιαιτέρως στην εμπειρική 
προσέγγιση της εργασίας, δόθηκαν αιτιολογήσεις για τη ζήτηση που προκύπτει για 
διαφοροποιημένες ελεγκτικές εταιρίες. Το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας, η πείρα, η 
φήμη, η εξειδίκευση σε έναν κλάδο της οικονομίας αποτελούν στοιχεία 
διαφοροποίησης της ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου.  

 
Με βάση τις παραπάνω αναφορές συμπεραίνεται ότι η εμπιστοσύνη του κοινού 

στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών και στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων 
συνδέεται, εν μέρει, με την αξιοπιστία των απόψεων και εκθέσεων που δημοσιεύουν 
οι ελεγκτές σε σχέση με το έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η 
αξιοπιστία αυτή εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις πεποιθήσεις που 
σχετίζονται με την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των ελεγκτών 
και την ποιότητα του ελεγκτικού έργου που διεκπεραιώνουν, όπως καταδεικνύεται 
από τις μελέτες που διεξήχθησαν σχετικά με το χάσμα προσδοκιών (expectation gap). 
Συνεπώς, οι ελεγκτές θα πρέπει να διενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων μιας επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τις πεποιθήσεις αυτές . 

 
Το θέμα της αξιοπιστίας στην πληροφόρηση συνδέθηκε με το ζήτημα της 

αποτελεσματικότητας των αγορών, και εκεί τονίστηκε τόσο ο ρόλος των ρυθμιστών 
για το ελεγκτικό επάγγελμα, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της 
κεφαλαιαγοράς, όσο και η ανάγκη αυτορύθμισης του επαγγέλματος προς όφελος των 
χρηστών, των ελεγχομένων, αλλά κυρίως των ίδιων των ελεγκτών. 
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Επισκόπηση εμπειρικών ερευνών σχετικά με την επίδραση της 
ποιότητας του εξωτερικού ελέγχου στις κεφαλαιαγορές. 

 
 
 
 

1. Εισαγωγή  
 
 

Στην συνέχεια γίνεται μια επισκόπηση εμπειρικών μελετών σχετικά με την 
σύνδεση της ποιότητας ελεγκτικού έργου και της αντίδρασης επενδυτών στην 
κεφαλαιαγορά. Οι περισσότερες έρευνες ασχολούνται κυρίως με την αντίδραση της 
κεφαλαιαγοράς στις αρχικές προσφορές νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή. Το 
γεγονός της αρχικής δημόσιας εγγραφή θεωρείται ιδιαίτερο πρόσφορο για έρευνα 
καθώς η ασυμμετρία της πληροφόρησης και οι προσδοκίες του κοινού που 
διαμορφώνονται για τη μελλοντική πορεία της εταιρίας δημιουργούν ποικίλες 
αντιδράσεις που αποτυπώνονται στη τιμή της μετοχής των εταιριών αυτών.  

 
Επίσης εξετάζεται μια ποικιλία θεμάτων που συνδέονται με την ποιότητα του 

ελέγχου και επιδρούν στο χρηματιστήριο, όπως είναι η εναλλαγή των ελεγκτών, η 
αποκάλυψη της απάτης στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η 
διοίκηση των κερδών (earnings management). Σε μικρότερο βαθμό, λόγω της 
συνάφειας που έχει με την ποιότητα, αλλά και της δυσκολίας στην απομόνωσή 
της, γίνονται κάποιες αναφορές και στην ανεξαρτησία, κυρίως αναφορικά με την 
επίδραση της εναλλαγής ή της διατήρησης (rotation or retention) των ελεγκτών 
από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις και της αντίδρασης των επενδυτών σε αυτές. 

 
Οι συγγραφείς που ασχολήθηκαν εμπειρικά με την επίδραση που ασκεί η 

ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών είναι, 
ενδεικτικά οι εξής: Titman και Trueman (1986), Beatty (1986), Menon και Williams 
(1991), Balvers et al. (1988), Feltham et al. (1991), Firth and Smith (1992), Jang and 
Lin (1993), Hogan (1997), Cox and Weirich (2002), Gul et al. (2003), Lee et al. 
(2003), Mansi et al (2004), Teoh (1992), Krishnan (2003), Chaney και Philipich 
(2002).  
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2. Επισκόπηση εμπειρικών μελετών 
 
 

2.1 Η ποιότητα εξωτερικού ελέγχου και η επίδραση της στο χρηματιστήριο 
 
 
Οι Titman και Trueman (1986) ασχολήθηκαν με την επικρατούσα αντίληψη που 

κυριαρχεί στην κεφαλαιαγορά, σύμφωνα με την οποία η επιλογή της ελεγκτικής 
εταιρίας και η επιλογή του αναδόχου, επηρεάζουν την τιμή της εταιρίας η οποία 
ενεργεί δημόσια εγγραφή για πρώτη φορά, καθώς παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση 
για την αξία της επιχείρησης89. Για τους παραπάνω ερευνητές η ποιότητα του 
ελέγχου εξετάζεται με βάση την ακρίβεια της πληροφόρησης που μεταφέρεται στους 
επενδυτές σχετικά με την πραγματική αξία της επιχείρησης.  

 
Στο πλαίσιο της σηματοδότησης έδειξαν ότι ένας επιχειρηματίας που έχει 

προνομιακή πληροφόρηση σχετικά με την αξία της επιχείρησής του, επιλέγει 
ελεγκτές υψηλής ποιότητας, δίνοντας σήμα στην αγορά ότι δεν έχει λόγους να 
επιδιώκει να αποκρύψει στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση της 
επιχείρησής του.  

 
Οι Titman και Trueman (1986) επιδίωξαν να δομήσουν ένα μοντέλο ώστε να 

παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο η ελεγκτική ποιότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους επενδυτές κατά την αξιολόγηση έκδοσης νέων μετοχών. Οι 
επενδυτές θεωρούν ότι η επιχείρηση που επιλέγει υψηλής ποιότητα ελεγκτή, κατέχει 
πλεονεκτική εσωτερική πληροφόρηση και μεταφέρει πιο ακριβή πληροφόρηση στο 
κοινό. Έστω αν και μια λιγότερο κερδοφόρα επιχείρηση διορίσει ελεγκτή από μια 
μεγάλη εταιρία, δεν μπορεί να αποκομίσει το ίδιο όφελος, καθώς ο ελεγκτής θα 
εξετάσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της με την ίδια αυστηρότητα και 
αμεροληψία παραθέτοντας παρατηρήσεις που πιθανότατα θα είναι λιγότερο ευνοϊκές. 
Επομένως η διαφορά έγκειται όχι στο περιθώριο κόστους, αφού και οι δύο 
επιχειρήσεις θα φέρουν το ίδιο κόστος επιλογής ελεγκτή και το ίδιο κίνδυνο, αλλά 
στο περιθώριο κέρδους. Σύμφωνα με τα πορίσματά τους εκτός από την επιλογή της 
ελεγκτικής εταιρίας και του αναδόχου, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν σοβαρά 
υπόψη και άλλα στοιχεία της επιχείρησης όπως είναι ο βαθμός μόχλευσής της, η 
μερισματική πολιτική, το ποσοστό των μετοχών που ανήκουν στον επιχειρηματία και 
η αμεσότητα της πληροφόρησης που παρέχεται από τον επιχειρηματία για την αξία 
της επιχείρησης90.  

 
 
 

                                                           
89 Titman, S., and Trueman, B., (1986), “Information quality and the valuation of new issues”, 
Journal of Accounting and Economics, 8, pp. 159-172.  
90 Titman, S., and Trueman, B., (1986), “Information quality and the valuation of new issues”, 
Journal of Accounting and Economics, 8, pp. 159-172. 

 58



Ο Beatty (1986)91 εξέτασε την υπόθεση ότι η φήμη της ελεγκτικής εταιρίας 
βρίσκεται σε αντίστροφη σχέση με την αρχική απόδοση της εταιρίας που εισέρχεται 
πρώτη φορά σε δημόσια εγγραφή (ΙΡΟ). Για την εμπειρική του μελέτη συνέλεξε ένα 
δείγμα από 2215 εταιρίες ΙΡΟ για την περίοδο 1975-84. Ως ορισμό της αρχικής 
απόδοσης θεώρησε τη μικτή απόδοση που κερδίζει ένας επενδυτής όταν αγοράσει την 
μετοχή της ΙΡΟ εταιρίας και την πουλήσει στη τιμή κλεισίματος της ίδιας μέρας. Οι 
αρχικές αποδόσεις των νέων εκδόσεων μετοχών εξετάστηκαν στο υπόδειγμα 
παλινδρόμησης με μια ποικιλία μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένων και της φήμης 
της ελεγκτικής εταιρίας. Στο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκαν 20 μεταβλητές 
που χαρακτηρίζουν τις μεγάλες εταιρίες, και μόνο τέσσερις από τις οποίες ήταν 
στατιστικά σημαντικές για τις μικρότερες ελεγκτικές εταιρίες. Οι διακυμάνσεις των 
τεσσάρων αυτών μεταβλητών για τις μικρότερες εταιρίες ήταν θετικές, 
υποδεικνύοντας ότι αυτές οι εταιρίες συνδέονται με μεγαλύτερες αρχικές αποδόσεις, 
λόγω του επιπλέον κινδύνου.  

 
Ο Beatty επίσης εξέτασε την διχοτόμηση που υπάρχει μεταξύ των ελεγκτικών 

εταιριών και τα πορίσματα έδειξαν ότι πράγματι υπάρχει διαφορά στις αποδόσεις των 
μετοχών ανάλογα με την ελεγκτική εταιρία που διεξάγει τον έλεγχο. Επιπλέον, 
επιχείρησε μια τριχοτόμηση των μεγάλων ελεγκτικών εταιριών στο ακόλουθο σχήμα: 
οι πέντε πρώτες, οι τρεις μεσαίες και οι τρεις τελευταίες. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι οι μεσαίες εταιρίες συμπεριφέρονται παρόμοια με τις πέντε 
πρώτες παρά με τις τρεις τελευταίες. Αυτό σημαίνει ότι η απλή διχοτόμηση ανάμεσα 
στις μεγάλες (Big 8)92 και μικρές εταιρίες, μπορεί να περιέχει στατιστικά και λογικά 
σφάλματα, καθώς οι τρεις τελευταίες ελεγκτικές εταιρίες και οι μεγαλύτερες από τις 
υπόλοιπες εταιρίες (Non Big-8) εμφανίζουν αρκετές ομοιότητες93. 

 
Με την αγορά των εταιριών που εισέρχονται πρώτη φορά σε δημόσια εγγραφή 

για την προσφορά των μετοχών τους ασχολήθηκαν και οι Menon και Williams 
(1991)94. Οι ερευνητές εξέτασαν την αξιοπιστία του ελέγχου στην αγορά των 
εταιριών που προσφέρουν μετοχές με δημόσια εγγραφή για πρώτη φορά, γνωστές ως 
IPO εταιρίες. Βασιζόμενοι στην υπόθεση της ασύμμετρης πληροφόρησης για τις 
μελλοντικές χρηματορροές της επιχείρησης μεταξύ των ιδιοκτητών και των 
επενδυτών οι οποίοι στηρίζονται αποκλειστικά στις δημοσιευμένες καταστάσεις, 
υποστηρίζουν ότι ένα δυνατό σήμα για τη καλή πορεία της εταιρίας είναι η επιλογή 
ελεγκτικής εταιρίας μεγάλης φήμης σε συνδυασμό με ένα αξιόλογο ανάδοχο. Επίσης, 
στην προσπάθεια να μειωθεί η υποτιμολόγηση των μετοχών προς διαπραγμάτευση 
της πρώτης ημέρας της δημόσιας εγγραφής λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει, οι 
επιχειρήσεις επιθυμούν να αναθέτουν τον έλεγχο σε μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες. 
Σύμφωνα με τις υποθέσεις τους, αν υπάρχει αυξημένη ζήτηση για την αξιοπιστία του 
ελέγχου σε ένα ΙΡΟ γεγονός, τότε αναμένεται να υπάρχει εναλλαγή ελεγκτών πριν 
                                                           
91 Beatty R., (1989), “Auditor reputation and the pricing of initial public offerings”, The 
Accounting Review, Vol.64, No 4, (Oct), pp. 693-709. 

92 Οι Big 8 ελεγκτικές εταιρίες είναι οι ακόλουθες: Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers 
and Lybrand, Deloitte Haskins and Sells, Ernst and Whinney, Peat Marwick Mitchell, Price 
Waterhouse and Touche Ross. 
93 Beatty R., (1989), “Auditor reputation and the pricing of initial public offerings”, The 
Accounting Review, Vol.64, No 4, (Oct), pp. 693-709. 
94 Menon K and Williams D., (1991), “Auditor credibility and IPO”, The Accounting Review, 
Vol.66, No.3, pp.313-332. 
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την προσφορά μετοχών. Επιπλέον, αν ο ανάδοχος, που είναι συνήθως μια επενδυτική 
τράπεζα, επωφελείται από την παρουσία μιας μεγάλης και φημισμένης ελεγκτικές 
εταιρίας, η οποία υπογράφει την έκθεση του ελέγχου, τότε αυτό θα αποτυπωθεί στην 
αμοιβή που θα ζητήσει.  

 
Η εμπειρική τους μελέτη στηρίχθηκε σε εταιρίες που εισήγαγαν για πρώτη φορά 

μετοχές στο χρηματιστήριο Αξιών των Η.Π.Α (SEC), με δημόσια εγγραφή για τα έτη 
1985 και 1986. Σχετικά βρέθηκαν λίγες εναλλαγές ελεγκτών για τις ΙΡΟ εταιρίες, 
ωστόσο οι εταιρίες που άλλαξαν ελεγκτές προσέφυγαν σε μεγάλης φήμης ελεγκτικές 
εταιρίες. Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι εταιρίες με αναδόχους που έχουν 
γόητρο, είναι πιθανότερο να αλλάξουν ελεγκτική εταιρία κατευθυνόμενες προς τις 
περισσότερο αξιόπιστες. Το γεγονός αυτό διακρίνεται και στις συμφωνίες95 που 
διεκπεραιώνονται μεταξύ των αναδόχων και των εταιριών-πελατών, όπου η 
προμήθεια είναι σχετικά μικρότερη. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τόσο οι εταιρίες 
που επιθυμούν να εισαχθούν στην κεφαλαιαγορά όσο και οι ανάδοχοί τους 
προσφεύγουν σε μεγάλες, αξιόπιστες και φημισμένες ελεγκτικές εταιρίες. 
Καταλήγοντας διατυπώνουν την άποψη πως αν και υπάρχουν ομοιόμορφες 
απαιτήσεις πιστοποίησης και γενικά αποδεκτά πρότυπα ελεγκτικής, η διαφοροποίηση 
των ελεγκτικών εταιριών ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών τους είναι έντονή 
βάσει των πεποιθήσεων που διαμορφώνονται96.  

 
Με το θέμα της υποτιμολόγησης των μετοχών και της διορθωτικής επίδρασης της 

φήμης της ελεγκτικής εταιρίας και του αναδόχου στις ΙΡΟ αγορές ασχολήθηκαν 
νωρίτερα και οι Balvers et al. (1988)97. Η εργασία τους στηρίχθηκε στην ασυμμετρία 
της πληροφόρησης ανάμεσα στους αδαής και πληροφορημένους επενδυτές, για την 
μεταφορά θετικού μηνύματος από μέρους της επιχείρησης μέσα από την επιλογή 
φημισμένης ελεγκτικής εταιρίας για τη συμμετοχή στη δημόσια εγγραφή. Οι 
υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται το μοντέλο τους, το οποίο ερμηνεύει το γεγονός της 
υποτιμολόγησης που εμφανίζεται την πρώτη μέρα της δημόσιας εγγραφής και 
περιλαμβάνει τη σχέση μεταξύ αναδόχου και ελεγκτική εταιρίας, είναι ότι α) ο 
ανάδοχος είτε άμεσα είτε έμμεσα αποφασίζει για τη διατήρηση ή μη του υπάρχοντος 
ελεγκτή, καθώς ενδιαφέρεται για έναν υψηλής ποιότητας ελεγκτή που θα 
πιστοποιήσει την οικονομική πληροφόρηση κατά την διαδικασία της έκδοσης, β) 
γίνεται διάκριση ανάμεσα στις μεγάλες και μικρές ελεγκτικές εταιρίες ως αποτέλεσμα 
της πεποίθησης περί διαφοροποίησης του ελεγκτικού προϊόντος. 

 
 
 

                                                           
95 Το πλαίσιο συμφωνιών μεταξύ του αναδόχου και της εταιρίας ΙΡΟ, περιλαμβάνει δύο 
βασικούς όρους. Ο πρώτος όρος αναφέρεται ως «Firm Commitment» και περιλαμβάνει ένα 
πλήρες πακέτο ενεργειών αναδοχής και διανομής, από την αγορά εκ μέρους του αναδόχου 
των μετοχών της εταιρίας σε τιμή χαμηλότερη από την προσφερόμενη μέχρι την πώληση 
τους στο κοινό. Ο δεύτερος όρος που αναφέρεται ως «Best Effort» αναφέρεται στην 
υπόσχεση του αναδόχου να πράξει ό,τι καλύτερο για την πώληση των μετοχών στο κοινό, 
χωρίς όμως να φέρει την ευθύνη για τις αδιάθετες μετοχές. 
96 Menon K and Williams D., (1991), “Auditor credibility and IPO”, The Accounting Review, 
Vol.66, No.3, pp.313-332. 
97 Balvers R. et al. (1988), “Underpricing of new issues and the choice of auditor as a signal of 
investment banker reputation”, The Accounting Review, Vol.63, No.4, (Oct), pp. 605-622. 
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Το δείγμα με το οποίο εξέτασαν την συμπεριφορά του μοντέλου που 
κατασκεύασαν, αποτελείται από 1182 ΙΡΟ εταιρίες και 181 διαφορετικούς αναδόχους 
για το διάστημα 1981-1985. Τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση 
ότι η φήμη της ελεγκτικής εταιρίας και του αναδόχου έχει αρνητική επίδραση στην 
υποτιμολόγηση των για πρώτη φορά εκδομένων χρεογράφων. Επίσης η φήμη του 
ελεγκτή συνδέεται με τη βεβαιότητα που μεταφέρεται στο επενδυτικό κοινό ως προς 
τα εμφανιζόμενα κέρδη και επιπλέον σηματοδοτεί τη φήμη του συνασπισμού (του 
αναδόχου και της ελεγκτικής εταιρίας) κατά τη δημόσια εγγραφή98.  

 
Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη που επιχείρησαν οι Feltham et al. (1991)99 σχετικά 

με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μια εταιρία. Οι Feltham et al. (1991) 
διερεύνησαν την υπόθεση περί θετικής σχέσης μεταξύ ποιότητας ελέγχου και 
επιχειρηματικού κινδύνου (εφόσον το επιπλέον κόστος από την επιλογή ελεγκτή 
υψηλής ποιότητας είναι ανεξάρτητο του κινδύνου), εξετάζοντας συνδυαστικά τα 
μοντέλα των Datar, Feltham and Hughs (1991) και Leland and Pie (1977). Σύμφωνα 
με τα μοντέλα, οι εκθέσεις των ελεγκτών εξυπηρετούν στο να εξαλείψουν εν μέρει 
την ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ των ιδιοκτήτών, που κατέχουν εσωτερική 
πληροφόρηση για τις μελλοντικές χρηματορροές της επιχείρησης, και των επενδυτών 
με τους οποίους επιθυμούν να αυξήσουν το κεφάλαιο και/ή να μοιραστούν τους 
κινδύνους (Datar et al 1991100). 

 
Το δείγμα τους αφορούσε 392 IPO’s του 1981 στις Η.Π.Α. (προήλθαν από τα 

δεδομένα 469 εταιρειών που χρησιμοποίησαν οι Simunic και Stein, (1987)). Όμως, 
εξέτασαν την υπόθεση της θετικής αυτής σχέσης υπό το πρίσμα της ύπαρξης 
διαφορετικών προσεγγίσεων για τον κίνδυνο της επιχείρησης:  

 
1) συντελεστές παλινδρόμησης που η θεωρία τους συνδέει με ειδικό ως προς την 

επιχείρηση κίνδυνο,  
 
2) προσεγγίσεις που είναι διαθέσιμες πριν την δημόσια εγγραφή (ex ante, εκ των 

προτέρων) στα ενημερωτικά δελτία και  
 
3) διακυμάνσεις στις αποδόσεις μετά την δημόσια εγγραφή (ex post, εκ των 

υστέρων).  
 
Αν και τα αποτελέσματα με την πρώτη προσέγγιση είναι σχετικά μέτρια, αυτά 

που προέρχονται από τις δύο τελευταίες είναι είτε ανάμικτα, είτε αντίθετα προς την 
βασική υπόθεση.  

 
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι 

επιπτώσεις (στις Η.Π.Α., τουλάχιστον) των παρενεργειών που προκύπτουν από τις 
διαφορές που εμφανίζονται ως προς τον επιχειρηματικό κίνδυνο στην προσφορά και 
                                                           
98 Balvers, R., et al., (1988), “Underpricing of new issues and the choice of auditor as a signal 
of investment banker reputation”, The Accounting Review, Vol.63, No.4, (Oct), pp. 605-622. 
99 Feltham, G., et al., (1991), “Empirical assessment of the impact of auditor quality on the 
evaluation of new issues”, Journal Of Accounting And Economics, Vol.14, pp. 375-399. 
 
100 Datar, S., et al., (1991), “The role of audits and audit quality in valuing new issues”, 
Journal Of Accounting And Economics, Vol.14, pp. 3-49. 
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την ζήτηση της ελεγκτικής αγοράς. Τα πιθανά προβλήματα κατά της βασικής 
υπόθεσης φαίνεται να πηγάζουν από την πλευρά της προσφοράς ελεγκτικών 
υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που η επιλογή ελεγκτών υψηλής 
ποιότητας είναι αύξουσα συνάρτηση του επιχειρηματικού κινδύνου, συμβαίνει 
πολλές φορές το επιπλέον κόστος από την πρόσληψη ελεγκτών υψηλής ποιότητας να 
είναι μεγαλύτερο από τα οφέλη, με άμεση συνέπεια ο κίνδυνος να σχετίζεται 
αρνητικά με την επιλογή ελεγκτή υψηλής ποιότητας. Αντίθετα, όταν τα κόστη και τα 
οφέλη είναι πολύ κοντά, τότε υπάρχει μηδενική συσχέτιση101.  

 
Oι Firth and Smith (1992)102 πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με την ύπαρξη 

διαφοροποίησης του ελεγκτικού προϊόντος στο χρηματιστήριο της Νέας Ζηλανδίας. 
Το δείγμα τους αποτελούνταν από 103 μετοχές και αφορούσε τα έτη 1983-1986. 
Χρησιμοποιώντας τα πλαίσια του κόστους αντιπροσώπευσης (agency cost) και της 
σηματοδότησης (signaling) υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια ζήτηση για ποικιλία 
επιπέδων αναφορικά με την ποιότητα του ελέγχου. Μάλιστα, καθώς η ποιότητα του 
ελέγχου δεν είναι άμεσα ορατή στους επενδυτές, αλλά διαμορφώνεται με βάση τις 
αντιλήψεις των επενδυτών σχετικά με το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των 
ελεγκτών, χρησιμοποίησαν την επωνυμία της ελεγκτικής εταιρείας ως προσέγγιση της 
ποιότητας.  

 
Οι τότε Big 8 ελεγκτικές εταιρείες θεωρήθηκαν ως παραγωγοί ελεγκτικού 

προϊόντος υψηλής ποιότητας. Η εργασία τους αφορούσε την εξέταση της επιλογής 
ελεγκτών από εταιρείες που επιδιώκουν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο της Νέας 
Ζηλανδίας. Οι βασικές υποθέσεις που έκαναν ήταν οι εξής:  

 
1) Στις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στις οποίες η διοίκηση διαθέτει μικρό μέρος 

των μετοχών, τα κόστη αντιπροσώπευσης θα είναι μεγαλύτερα και, κατά συνέπεια, θα 
επιλέγεται ελεγκτής που να παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  

 
2) Το ίδιο θα ισχύει και για νεοεισερχόμενες εταιρείες στις οποίες ο δείκτης 

χρέους προς καθαρή θέση είναι μεγάλος, υπάρχει δηλαδή μεγάλη μόχλευση.  
 
3) Ακόμη, καθώς πολλές από τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις είναι καινούριες, 

υπάρχει έλλειψη στοιχείων για αυτές και, επομένως, ο σχετικός με τις μελλοντικές 
ταμειακές ροές τους κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερος και η εσωτερική τους αξία θα 
είναι δυσκολότερο να προσδιοριστεί, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασύμμετρης 
πληροφόρησης μεταξύ της διοίκησης και των πιθανών επενδυτών. Επομένως, 
υποθέτουν ότι οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις με περιορισμένη συναλλακτική 
δραστηριότητα θα επιλέξουν υψηλής ποιότητας ελεγκτές, ώστε να προσθέσουν 
αξιοπιστία στη δημόσια προσφορά τους.  

 
4) Επιπλέον, υπέθεσαν ότι ο ανάδοχος θα ζητήσει μικρότερη προμήθεια αν τον 

έλεγχο τον αναλάβει ελεγκτική εταιρεία υψηλής ποιότητας, καθώς θα συντελέσει 
στην πλήρη απορρόφηση των νέων μετοχών και άρα θα μειωθεί στο ελάχιστο η 
υποχρέωση του αναδόχου να αγοράσει μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες.  
                                                           
101.Feltham, G., et al., (1991), “Empirical assessment of the impact of auditor quality on the 
evaluation of new issues”, Journal Of Accounting And Economics, Vol.14, pp. 375-399. 
102 Firth, M., and Smith, A., (1992), “Selection of auditor firms by companies in the new issue 
market”, Applied Economics, Vol. 24, No. 2, pp. 247-249. 
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5) Τέλος, εξέτασαν τον βαθμό στον οποίο μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις 

για τα κέρδη των νεοεισερχόμενων σχετίζονται με την επιλογή ελεγκτή υψηλής 
ποιότητας.  

 
Από την ανάλυση προέκυψε αποδοχή των τεσσάρων πρώτων υποθέσεων, ενώ η 

πέμπτη δεν έγινε αποδεκτή. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ήταν υποστηρικτικά 
της διαφοροποίησης με βάση το (ελεγκτικό) προϊόν στην αγορά των ελεγκτικών 
υπηρεσιών.103

 
Οι Jang and Lin (1993)104 βασίστηκαν στις θεωρίες που προβλέπουν ότι η 

αντίδραση στον όγκο συναλλαγών στην ανακοίνωση πιο αξιόπιστης πληροφόρησης 
είναι αρχικά πιο ισχυρή αλλά λιγότερο επίμονη (persistent) και εξέτασαν την σχέση 
μεταξύ της επιλογής ανεξάρτητου ελεγκτή και των συναλλακτικών δραστηριοτήτων. 
Οι συγγραφείς δικαιολογούν την επιλογή ενός IPO, ως κατάλληλου γεγονότος για την 
εξέταση της παραπάνω σχέσης, στην εξής βάση: Μέχρι την δημόσια εγγραφή των 
επιχειρήσεων υπάρχει πολύ λίγη πληροφόρηση διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό 
σχετικά με την εξεταζόμενη εταιρεία και, επομένως, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη 
η εκτίμηση της αξίας της μετοχής εκ μέρους των επενδυτών. Αυτή η εκτίμηση θα 
βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που είναι ελεγμένες 
από τους ορκωτούς και είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας. 
Επομένως, προσδοκάται ότι η φήμη του ανεξάρτητου ελεγκτή θα επηρεάσει την 
αξιοπιστία της διαθέσιμης πληροφόρησης και, με αυτόν τον τρόπο, θα επιδράσει 
άμεσα στις αποτιμήσεις της αγοράς και στους όγκους συναλλαγών των IPO μετοχών.  

 
Η ανάλυση των Jang and Lin (1993) για τις IPO μετοχές, η οποία αφορούσε το 

χρονικό διάστημα του Ιανουαρίου 1986 μέχρι Αυγούστου 1987, για 680 IPO’s σε 
NYSE, AMEX και OTC, τις 30 πρώτες μέρες μετά την αρχική προσφορά τους 
έδειξαν τις ακόλουθες συμπεριφορές:  

 
1) Την πρώτη ημέρα συναλλαγών, ο όγκος συναλλαγών ήταν σημαντικά 

υψηλότερος για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από μια ελεγκτική εταιρεία που 
ανήκει στις Big 8, σε σχέση με επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από ελεγκτικές εταιρείες 
εκτός των Big 8.  

 
2) Τις επόμενες ημέρες συναλλαγών, ο όγκος συναλλαγών για τις ελεγμένες από 

τις Big 8 ήταν μικρότερος σε σχέση με επιχειρήσεις που δεν ελέγχθηκαν από τις Big 
8.  

 
Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την εξής σχέση: όταν ανακοινώνεται λογιστική 

πληροφορία που είναι ελεγμένη από έναν ελεγκτή που θεωρείται λιγότερο 
αξιόπιστος, η αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση γίνεται με καθυστέρηση, 
υπονοώντας ότι οι επενδυτές μπορεί να επιδιώκουν επιπρόσθετη πληροφόρηση για 
την επαλήθευση του περιεχομένου της πληροφορίας. Τα επιπρόσθετα κόστη έρευνας 
των επενδυτών θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν ο ελεγκτής ήταν υψηλής 
                                                           
103 Firth, M., and Smith, A., (1992), “Selection of auditor firms by companies in the new issue 
market”, Applied Economics, Vol. 24, No. 2, pp. 247-249. 
104 Jang, H.J., and Lin, C., (1993), “Audit Quality and Trading Volume Reaction: A Study of 
Initial Public Offering of Stocks”, Journal of Accounting and Public Policy, 12, pp. 263-287. 
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ποιότητας. Επομένως, μια υψηλότερη ελεγκτική αμοιβή για έναν ελεγκτή υψηλής 
ποιότητας μπορεί να δικαιολογηθεί πάνω σε αυτήν τη βάση, καθώς η εργασία αυτού 
του ελεγκτή δεν απαιτεί έρευνα για επιπρόσθετη πληροφόρηση από τον επενδυτή. 
Από κοινωνική άποψη, αν και αλλάζει το πρόσωπο που υφίσταται το κόστος (από τον 
επενδυτή μεταφέρεται στον αρχικό ιδιοκτήτη), η επιλογή είναι άριστη, καθώς το 
ελεγκτικό έργο του ελεγκτή είναι πιο αποδοτικό από την έρευνα του επενδυτή, και 
μεγιστοποιεί τον κοινωνικό πλούτο105. 

 
Πολλές φορές η επιλογή ελεγκτικής εταιρίας δεν εξαρτάται μόνο από τα κόστη 

αντιπροσώπευσης και σηματοδότησης της ελεγχόμενης επιχείρησης. Τα οφέλη που 
ενδεχομένως θα προκύψουν από την ανάληψη του εξωτερικού ελέγχου από μια 
μεγάλη εταιρία να μην είναι ικανά να υπερκαλύψουν τα κόστη που δημιουργούνται. 
Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκε ο Hogan (1997) και πιο συγκεκριμένα με την 
εξισορρόπηση που κάνει ένας επιχειρηματίας σε ένα IPO μεταξύ του πρόσθετου 
κόστους και των πρόσθετων ωφελειών που έπονται της επιλογής μιας ελεγκτικής 
εταιρείας από τις Big 6106. Το όφελος από την πρόσληψη ενός Big 6 ελεγκτή 
υποτίθεται ότι μειώνει την υποτιμολόγηση της μετοχής. Από την άλλη μεριά, 
φαίνεται ότι αυξάνει το κόστος της αποζημίωσης του ελεγκτή, λόγω των υψηλής 
ποιότητας ελεγκτικών υπηρεσιών που προσφέρει. Προηγούμενες έρευνες κατέδειξαν 
ότι σε ένα IPO υπάρχει ζήτηση για ελεγκτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την 
αποκάλυψη πληροφοριών στους επενδυτές σχετικά με την αξία της επιχείρησης και 
ότι οι υψηλής ποιότητας ελεγκτές μειώνουν την υποτιμολόγηση της τιμής της μετοχής 
σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους χαμηλής ποιότητας ελεγκτές. 

 
Όταν ένας επιχειρηματίας αποφασίζει να προσφέρει τις μετοχές του δημόσια, 

επιλέγει τον ελεγκτή που θα πιστοποιήσει την χρηματοοικονομική πληροφόρηση που 
περιέχεται στην δήλωση εγγραφής. Η πιστοποίηση του ελεγκτή μειώνει την 
ασυμμετρία μεταξύ των ιδιοκτητών και των επενδυτών, και επομένως μειώνει για 
τους ιδιοκτήτες το κόστος της υποτίμησης των χρεογράφων. Η επικρατούσα άποψη 
είναι ότι οι ελεγκτές υψηλότερης ποιότητας μπορούν να μειώσουν την ασυμμετρία 
στην πληροφόρηση περισσότερο από τους ελεγκτές χαμηλότερης ποιότητας.  

 
Το κόστος της επιλογής ελεγκτικής εταιρίας αποτελείται από δύο συστατικά 

μέρη. Το πρώτο αφορά το κόστος παραγωγής, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με το 
μέγεθος και την πολυπλοκότητα της ελεγχόμενης εταιρίας και θεωρείται ότι 
αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς όταν ο έλεγχος εκτελείται από μια μικρή ελεγκτική 
εταιρία παρά από μια μεγαλύτερη. Το δεύτερο συστατικό αποτελείται από τις πιθανές 
ζημίες που υφίσταται μια ελεγκτική εταιρία σχετικά με τις μελλοντικές δικαστικές 
αγωγές και την αποκατάσταση της φήμης και επηρεάζεται σημαντικά από το 
νομοθετικό και ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 
Και στις δύο περιπτώσεις το κόστος συσσωρεύεται και αποκαλύπτεται στην τελική 
αμοιβή του ελεγκτή για τις παρεχόμενες ελεγκτικές εργασίες (audit fee).  

 
 
 

                                                           
105 Jang, H.J., and Lin, C., (1993), “Audit Quality and Trading Volume Reaction: A Study of 
Initial Public Offering of Stocks”, Journal of Accounting and Public Policy, 12, pp. 263-287. 
106 Hogan, C., (1997), “Cost and Benefits of  audit quality in the IPO market: A self-selection 
Analysis”, The Accounting Review, Vol.72, No.1, (Jan), pp. 67-86. 
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Ωστόσο, τα οριακά κόστη μπορεί να είναι μεγαλύτερα για τους υψηλής ποιότητας 
ελεγκτές, λόγω υψηλότερης απαιτούμενης αποζημίωσης. Επομένως, μια πιθανή 
εξήγηση για την ύπαρξη εταιρειών IPO με ελεγκτές χαμηλής ποιότητας είναι ότι τα 
κόστη από την πρόσληψη ενός υψηλής ποιότητας ελεγκτή μπορεί να υπερβαίνουν τα 
οφέλη. Ο Hogan (1997), χρησιμοποιώντας στοιχεία από 692 IPO’s των αρχών του 
1990 (Ιανουάριος 1990 έως Μάρτιος 1992, με δεδομένα από CRSP και S&P Stock 
Price Guide) οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η αγορά είναι διαφοροποιημένη ως 
προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, με τους ιδιοκτήτες να επιλέγουν τον τύπο ελεγκτή που 
ελαχιστοποιεί το άθροισμα της υποτιμολόγησης και του κόστους της ελεγκτικής 
αμοιβής107. 

 
Οι Cox and Weirich (2002) αναφέρθηκαν στο ζήτημα της επίδρασης στην 

κεφαλαιαγορά της απάτης στις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
των εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετόχων και, κατ’ επέκταση, στην αναγκαιότητα 
ελέγχου υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας108. Κατά τους ερευνητές, οι 
κεφαλαιαγορές χρειάζονται άμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση και το τρέχον 
σύστημα χρηματοοικονομικής δημοσίευσης παρέχει μόνο τριμηνιαίες και ετήσιες 
αναφορές στις Η.Π.Α. (τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α.109). Το κενό πληροφόρησης που υπάρχει το 
συμπληρώνουν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, με τις προβλέψεις που 
πραγματοποιούν.  

 
Πολλές φορές, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις πιέζονται από τις 

προσδοκίες των αναλυτών για αυτές και προχωρούν σε παραποιημένες 
δημοσιοποιήσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είναι προφανές ότι η 
πληροφορία της ύπαρξης μιας απάτης σε χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σε 
συνάρτηση με το γεγονός της μείωσης προηγουμένως του εισοδήματος που έχει 
ανακοινωθεί, είναι αρνητική, με προσδοκία τη μείωση της τιμής της μετοχής στο 
χρηματιστήριο. Και δυστυχώς αυτή η αρνητική επίδραση δεν περιορίζεται στη 
διοίκηση και στους μετόχους της επιχείρησης, αλλά προκαλεί και μια γενικότερη 
αρνητική αντίδραση στην κεφαλαιαγορά.  

 
Η έρευνα των Cox and Weirich (2002)110 αφορούσε μετοχές του NYSE, του 

NASDAQ και του OTC (Over-The-Counter) για τα έτη 1992-1999 (27 εταιρείες).Οι 
υποθέσεις που εξετάστηκαν για να επιβεβαιώσουν την αντίδραση της κεφαλαιαγοράς 
στην αποκάλυψη απατηλών γεγονότων ήταν οι ακόλουθες: 

 

                                                           
107 Hogan, C., (1997), “Cost and Benefits of  audit quality in the IPO market: A self-selection 
Analysis”, The Accounting Review, Vol.72, No.1, (Jan), pp. 67-86 
108 Cox, R., and Weirich, T., (2002), “The stock market reaction to fraudulent financial 
reporting”, Managerial Auditing Journal, July, pp. 374-382. 
109 Βλ. Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και 
την υπ’ αριθμ. 4/358/8-11-2005 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), άρθρο 
275. 
110 Cox, R., and Weirich, T., (2002), “The stock market reaction to fraudulent financial 
reporting”, Managerial Auditing Journal, July, pp. 374-382. 
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1. Οι αποδόσεις των μετοχών της εταιρίας που έχει καταφύγει σε λογιστική 
απάτη και αποκαλυφθεί, προσδοκάται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο, 
σύμφωνα με τη θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. 

 
2. Οι αποδόσεις των μετοχών της εταιρίας που έχει καταφύγει σε λογιστική 

απάτη και αποκαλυφθεί, αναμένεται να έχουν μια ανάλογη ισχυρή 
αντίστροφη πορεία ώστε να αντικατοπτρίσουν την πραγματική αξία, 
σύμφωνα με την θεωρία της υπεραντίδρασης111.  

 
3. Ο κίνδυνος της εταιρίας που έχει καταφύγει σε λογιστική απάτη, θα 

αυξηθεί αρχικά μετά το γεγονός της αποκάλυψης και κατόπιν θα μειωθεί, 
σύμφωνα με την υπόθεση της αβεβαιότητας για την αξιοπιστία της 
πληροφόρησης.  

 
Το συμπέρασμά τους ήταν ότι υπάρχει σημαντική αρνητική αντίδραση σε 

πληροφόρηση λογιστικής απάτης. Μάλιστα, φαίνεται πως σχετικά γρήγορη διόρθωση 
της όποιας υπερβάλλουσας αντίδρασης γίνεται μόνο στον NYSE. Παρά την ύπαρξη 
έμπειρων επενδυτών, η αναγκαιότητα επαγρύπνησης των ελεγκτών και των 
ρυθμιστών στην επίβλεψη της δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
των επιχειρήσεων δεν μπορεί να υποβαθμιστεί. Με βάση τα παραπάνω, η ύπαρξη 
ποιοτικού ελέγχου και ανεξαρτησίας του ελεγκτή κρίνονται αναγκαία για την 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. 

 
Οι Gul et al. (2003) εξέτασαν την επίδραση της ποιότητας του ελέγχου στην 

θετική σχέση μεταξύ μιας μεταβολής στα κέρδη ανά μετοχή και στις Σωρευτικές 
Υπερκανονικές Αποδόσεις (Cumulative Abnormal Returns –CAR’s)112. Τα δεδομένα 
τους αφορούσαν 659 εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Σαγκάης εταιρείες, για την 
περίοδο 1996-1997. Επίσης έγινε διαχωρισμός μεταξύ των δέκα καλύτερων εθνικών 
εγχώριων εταιριών που δραστηριοποιούνται στη Σαγκάη και των υπολοίπων. Ακόμη 
η Σαγκάη θεωρήθηκε ως μια καλή περίπτωση για έρευνα, καθώς εκείνο το διάστημα 
δεν υπήρχε παρουσία των Big 5.  

 
Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης έδειξαν ότι η θετική αντίδραση στην 

αύξηση των κερδών ήταν ισχυρότερη για εκείνες τις επιχειρήσεις που είχαν ελεγκτές 
υψηλής ποιότητας. Ένα γενικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η ποιότητα του 
ελέγχου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Κίνα και ότι οι επενδυτές στην Σαγκάη 
κάνουν διαφοροποίηση μεταξύ ελεγκτών υψηλής και χαμηλής ποιότητας. Επίσης 
φάνηκε από την έρευνα ότι πολλές εγχώριες ελεγκτικές εταιρίες έχουν καταλάβει τα 

                                                           
111 Σύμφωνα με τη θεωρία της υπερ-αντίδρασης, οι επενδυτές φαίνεται να ζυγίζουν 
περισσότερο τη νέα πληροφορία και να υποβαθμίζουν τις παλαιότερες πληροφορίες, γεγονός 
που οδηγεί σε ακραίες αντιδράσεις. Οι ακραίες κινήσεις των τιμών των μετοχών 
ακολουθούνται από ακραίες αντίθετες κινήσεις και όσο μεγαλύτερη είναι η αρχική αντίδραση 
τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αντίθετη εναρμόνιση, κατάσταση που έρχεται σε αντίθεση με 
την ασθενούς ισχύος αποτελεσματική αγορά, όπου όλη η διαθέσιμη προηγούμενη 
πληροφόρηση καταγράφεται και αντανακλάται στις τιμές των χρεογράφων (weak-form 
efficient Market) (DeBondt and Thaller (1995)). 

112 Gul, F.A., Sun, S.Y.J., and Tsui, J.S.L., (2003), “Audit Quality, Earnings, and the 
Shanghai Stock Market Reaction”, Journal of Accounting, Auditing and Finance, 18, 3, pp. 
411-427. 
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οφέλη που προκύπτουν από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και έχουν 
διαφοροποιηθεί ως προς το ελεγκτικό έργο, απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από τη φήμη και την αξιοπιστία113. 

 
Οι Lee et al. (2003)114, αναφερόμενοι και αυτοί στα IPO’s, εξέτασαν τον βαθμό 

στον οποίο η χρήση ελεγκτικής εταιρείας υψηλής ποιότητας συνδέεται με το επίπεδο 
εθελοντικής αποκάλυψης στο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδει η εταιρεία, καθώς και 
με άλλους μηχανισμούς σηματοδότησης, όπως το επίπεδο ιδιοκτησίας που 
διατηρείται από τους πριν την δημόσια εγγραφή μετόχους. 

 
Η έρευνά τους αφορούσε την περίοδο 1976-1989 και πραγματοποιήθηκε στο 

χρηματιστήριο της Αυστραλίας. Εκείνη την περίοδο δραστηριοποιούνταν οι Big 8 
ελεγκτικές εταιρείες. Οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν συνδυάζουν τα 
πλεονεκτήματα ενός περιβάλλοντος με χαμηλό επίπεδο σε αντιδικίες (Αυστραλία), με 
την αναγνώριση του γεγονότος ότι σε μεγάλα IPO’s είναι πιθανόν να γίνει χρήση 
ελεγκτή υψηλής ποιότητας για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και λόγω της 
επιρροής αναδόχων με κύρος. Όμως, συγκέντρωσαν την προσοχή τους σε IPO’s που 
ανέλαβαν ανάδοχοι με μικρότερο κύρος, καθώς και σε εκδόσεις σχετικά μικρού 
μεγέθους. Οι έλεγχοι που περιορίστηκαν με αυτόν τον τρόπο έδειξαν ότι υπάρχουν 
στοιχεία υπέρ της υπόθεσης ότι IPO’s με υψηλότερο κίνδυνο115 απαιτούν υψηλότερο 
επίπεδο ποιότητας. 

 
Ακόμη, οι ερευνητές έδειξαν με αυτούς του περιορισμούς μόνο ότι υπάρχει 

κάποια μαρτυρία υπέρ της υποκατάστασης της ιδιοκτησίας που διατηρούν οι αρχικοί 
μέτοχοι και της ποιότητας του ελέγχου. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα, τόσο 
μικρότερη ιδιοκτησία διατηρούν οι παλιοί μέτοχοι. Τέλος, με βάση την έρευνά τους 
διαπίστωσαν ότι εταιρείες που πραγματοποιούν IPO και παρέχουν εθελοντικά 
προβλέψεις για τα κέρδη στο δελτίο προσφοράς είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν 
έναν ελεγκτή υψηλής ποιότητας. 

 
Οι Mansi et al (2004)116 εξέτασαν την οικονομικό επίδραση της επιλογής του 

ελεγκτή και της θητείας του στις αποδόσεις που αναμένονται στην αγορά ομολόγων. 
Η ερευνά τους στράφηκε γύρω από το αν η επιλογή ελεγκτή και η διάρκεια της 
θητείας του, επηρεάζει την τιμή που οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για 
τα χρεόγραφα της εταιρίας είτε πρόκειται για εδραιωμένη εταιρία είτε για εταιρία που 
εμφανίζει υψηλό ρίσκο. Στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία, υποστηρίζουν ότι οι δύο 
βασικοί ρόλοι των ελεγκτών στην αγορά κεφαλαίου είναι της ενημέρωσης και της 

                                                           
113 Gay, G., et al., (1998), “Perceptions of messages conveyed by review and audit reports”, 
Accounting Auditing and Accountability Journal, 11, 4, pp. 472-494. 
114 Lee, P., et al., (2003), “The association between audit quality, accounting disclosures and 
firm-specific risk: Evidence from initial public offerings”, Journal of Accounting and Public 
Policy, 22, pp. 377-400. 
115 Ως ex ante (πριν τη δημόσια εγγραφή) μέτρα κινδύνου λαμβάνονται η σύνθεση των 
στοιχείων του ενεργητικού και το μέγεθος της εταιρίας, και το ιστορικό της λειτουργίας της 
εταιρείας. Ως ex post (μετά τη δημόσια εγγραφή) μέτρο κινδύνου λαμβάνεται η 
μεταβλητότητα του τίτλου. 
116 Mansi, S., et al., (2004), “Does Auditor quality and Tenure matter to investors? Evidence 
from the Bond Market”, Journal Of Accounting Research, Vol.42, No.4, pp. 755-793. 
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ασφάλειας. Η ερευνητές επέλεξαν την αγορά ομολόγων, όχι μόνο λόγω της 
ανεπάρκειας έρευνας ως προς το είδος αυτό της αγοράς αλλά και λόγω του ότι η 
αγορά χρεωστικών ομολόγων είναι μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου ενώ τα 
ομόλογα αντανακλούν ένα σημαντικό μέρος της αξίας της επιχείρησης. Επίσης η 
τιμολόγηση των ομολόγων είναι σχετικά καλύτερα ορισμένη σε σχέση με την 
τιμολόγηση των μετοχών. Τέλος στο πληροφοριακό περιβάλλον των ομολόγων 
συμμετέχει μια πλειάδα ενδιαμέσων όπως είναι οι τράπεζες, αναλυτές, γραφεία 
εκτίμησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε εσωτερική 
πληροφόρηση κατά τον προσδιορισμό των εκτιμήσεών τους.  

 
Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 8529 εταιρίας μεταξύ των ετών 1974 και 1998, 

βρήκαν ότι υπάρχει μια αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 
ποιότητας του ελέγχου, της θητείας του ελεγκτή και των αποδόσεων που επιθυμούν οι 
επενδυτές για τα ομόλογά της επιχείρησης. Μάλιστα η σχέση αυτή διπλασιάζεται για 
τις εταιρίες που επιχειρούν λίγες επενδύσεις και θεωρούνται επομένως ασφαλέστερες. 
Επομένως ισχύει η υπόθεση ότι η ποιότητα του ελέγχου αξιολογείται από τους 
συμμετέχοντες στην κεφαλαιαγορά. Επίσης η έρευνα κατέδειξε ότι οι επενδυτές 
απαιτούν χαμηλότερες αποδόσεις όσο ο χρόνος θητείας του ελεγκτή μακραίνει, 
γεγονός που σημαίνει ότι η υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτών μπορεί να μην 
αξιολογηθεί θετικά από την κεφαλαιαγορά.  

 
Σχετικά με την επίδραση των ελεγκτών ως προς την πληροφόρηση, οι ερευνητές 

εντόπισαν ότι το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρίας σχετίζεται θετικά. Ακόμη οι 
επενδυτές φαίνεται να εκτιμούν σημαντικά και την ασφάλεια που παρέχεται από την 
ελεγκτική εταιρία. Το γεγονός ότι οι επενδυτές επιθυμούν χαμηλότερες αποδόσεις 
καθώς αυξάνεται η θητεία των ελεγκτών αποδεικνύει ότι η υποχρεωτική εναλλαγή 
των ελεγκτών μπορεί να μην είναι ωφέλιμη για όλες τις επιχειρήσεις και κυρίως για 
αυτές που ενέχουν μεγάλους κινδύνους.  

 
 

2.2 Η ανεξαρτησία του ελεγκτή και η επίδρασή του στο χρηματιστήριο. 
 
 
Παράλληλα με το ζήτημα της ποιότητας του ελέγχου, υπάρχει και το θέμα της 

ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Στο τμήμα αυτό της ενότητα γίνεται λόγος για την 
ανεξαρτησία σε συνάφεια με τις εναλλαγές ελεγκτικών εταιρειών, την διατήρησή 
τους και την αντίδραση των επενδυτών σε αυτές.  

 
Το 2001, εν μέσω λογιστικών σκανδάλων, η προσοχή στράφηκε στην 

ανεξαρτησία του ελεγκτή, τη διασφάλιση της ακρίβειας και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η 
υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτών απαιτεί ένας ελεγκτής να παραμένει σε μια 
επιχείρηση όχι περισσότερο από ένα ορισμένο αριθμό ετών. Με αυτόν τον τρόπο 
υποθέτεται ότι οι ελεγκτές θα έχουν λιγότερα κίνητρα για την επιδίωξη οικονομικών 
ωφελειών από ένα συγκεκριμένο πελάτη και, επομένως, μπορεί να είναι λιγότερο 
μεροληπτικοί προς όφελος της διοίκησης στις αναφορές τους.  
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Από την άλλη μεριά, η υποχρεωτική διατήρηση ενός ελεγκτή τουλάχιστον για 
ορισμένα χρόνια είναι δυνατό να εξασφαλίσει τους ελεγκτές από την απομάκρυνσή 
τους από την ελεγχόμενη επιχείρηση μέσα στο διάστημα διατήρησης (retention 
period) και, έτσι, έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τη διοίκηση. 

 
Η υποχρεωτική εναλλαγή και διατήρηση των ελεγκτών μπορεί να μην αποτελούν 

ρεαλιστικές πολιτικές για διάφορους λόγους (Comunale and Sexton, 2005): 
 

• Τα κόστη υπερβαίνουν τα οφέλη. 
 
• Η χρηματοοικονομική απάτη έχει συνδεθεί με πρόσφατες αλλαγές σε 

ελεγκτές. 
 

• Η απώλεια της ελεγκτικής γνώσης που σχετίζεται με συγκεκριμένο 
πελάτη μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ελεγκτική ποιότητα. 

 
• Οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες (π.χ. εναλλαγές σε partners, γνώμη 

δεύτερου partner κ.α.) υπάρχουν ήδη. 
 

• Αλλαγές στην ελεγκτική ομάδα και στην διοίκηση της εταιρείας – πελάτη 
συμβαίνουν φυσιολογικά117. 

 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η εναλλαγή και η διατήρηση των ελεγκτικών 

εταιρειών εκ μέρους των ελεγχομένων εταιρειών βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με 
την ανεξαρτησία του ελεγκτή.  

 
Αναφορικά με τις εναλλαγές των ελεγκτικών εταιρειών και τις αντιδράσεις των 

επενδυτών σε αυτές, παραθέτουμε την έρευνα του Teoh (1992), στην οποία 
χρησιμοποίησε διαρθρωτικά υποδείγματα για την μοντελοποίηση των παραπάνω118. 
Στην εργασία του απέδειξε ότι οι αντιδράσεις των επενδυτών σε αλλαγές εξαρτώνται 
από το πλαίσιο στο οποίο γίνονται και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας που κάνει την 
αλλαγή. Όταν οι ελεγκτές ακολουθούν ένα μηχανικό κανόνα αποφάσεων, τότε η 
αλλαγή του ελεγκτή μπορεί να αποτελεί καλό νέο για τους επενδυτές, καθώς η 
αλλαγή διαχωρίζει τις καλύτερες επιχειρήσεις που έχουν υποεκτιμηθεί από τον 
ελεγκτή119 από τις λιγότερο καλές επιχειρήσεις. 

 
Μια διατήρηση μπορεί να δείχνει είτε ότι η επιχείρηση έχει τόσο καλή πορεία 

ώστε περιμένει μια καθαρή γνωμάτευση από τον τρέχοντα ελεγκτή, είτε ότι έχει τόσο 
κακή πορεία που αναμένει μια περιοριστική γνωμάτευση από κάθε ελεγκτή. Ακόμη, 
έδειξε πως όταν οι εναλλαγές είναι χωρίς κόστος, η αντίδραση των επενδυτών μπορεί 
να είναι αρνητική ακόμη και όταν ο ελεγκτής δεν συνωμοτεί με την διοίκηση. Αυτό 

                                                           
117 Comunale, C.L., and Sexton, T.R., (2005), “Mandatory auditor rotation and retention: 
impact on market share”, Managerial Auditing Journal, 20, 3, pp. 235-248. 
118 Teoh, S.H., (1992), “Auditor Independence, Dismissal Threats, and the Market Reaction to 
Auditor Switches”, Journal of Accounting Research, 30, 1, pp. 1-23. 
119 Ουσιαστικά η εναλλαγή θεωρείται ως συμβολή στην ανεξαρτησία του ελεγκτή και στην 
βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου. 
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το συμπέρασμα έρχεται σε αντίθεση με την άποψη ότι αρνητική αντίδραση των 
επενδυτών αποτελεί ένδειξη για συνωμοσία της επιχείρησης με τον νέο ελεγκτή.  

 
Σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνα, οι εναλλαγές στους ελεγκτές εξαρτώνται 

σε ένα βαθμό από την αξία της επιχείρησης. Μια επιχείρηση με ενδιάμεση αξία 
αλλάζει ελεγκτές με την ελπίδα ότι θα αποκτήσει μια ευνοϊκότερη γνωμάτευση, ενώ 
μια επιχείρηση χαμηλής αξίας δεν αλλάζει ελεγκτή, καθώς δεν έχει προφανώς καμιά 
ελπίδα για βελτίωση της θέσης της. Μια επιχείρηση υψηλής αξίας αποφεύγει τις 
αλλαγές καθώς έχει την πίστη ότι θα υπάρξει θετική γνωμάτευση από τον ελεγκτή. 
Ένα συνεπαγόμενο συμπέρασμα είναι ότι η αντίδραση του επενδυτή στις εναλλαγές 
των ελεγκτών εξαρτάται από τις γνωματεύσεις του ελέγχου πριν την αλλαγή και 
άλλους παράγοντες σχετιζόμενους με τα κόστη και τα οφέλη της αλλαγής120. 

 
Ο Krishnan (2003)121 σε σχέση με τον Teoh, ανέπτυξε ένα πιο δυναμικό μέτρο 

της ικανότητας που συνδέεται με τη φήμη της ελεγκτικής εταιρίας να εντείνει την 
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της λογιστικής πληροφόρησης. Ο Krishnan 
ερεύνησε το ρόλο της ποιότητας του ελέγχου στην τιμολόγηση των έκτακτων εξόδων, 
εσόδων και δαπανών. Ο ερευνητής διαχώρισε τα κέρδη στα ακόλουθα επιμέρους 
στοιχεία: στις ταμειακές λειτουργικές ροές, στα τακτικά έσοδα και έξοδα και στα 
έκτακτα έσοδα και έξοδα. Κατόπιν εφάρμοσε ένα μοντέλο παλινδρόμησης για τις 
αποδόσεις των μετοχών σε σχέση με τα παραπάνω συστατικά μέρη και πρόσθεσε μια 
ψευδομεταβλητή για την αντιπροσώπευση της ποιότητας του ελέγχου. Η τελευταία 
μεταβλητή έπαιρνες τιμές 1 ή 0 ανάλογα με το αν η ελεγκτική εταιρία άνηκε ή όχι 
στις Big6 εταιρίες.  

 
Το δείγμα του αποτελείται από 18.658 παρατηρήσεις (δημοσιευμένες 

καταστάσεις) για 4.098 εταιρίες για τα έτη 1989 μέχρι 1998. Από τις παρατηρήσεις 
του, 15.342 δημοσιευμένες καταστάσεις ελέχθησαν από τις Big 6 ενώ 3.316 από τις 
υπόλοιπες εταιρίες. Τα πορίσματα της έρευνας του ήταν ότι οι αποδόσεις των 
μετοχών συνδέονται πολύ πιο στενά με τα έκτακτα έσοδα, έξοδα ή δαπάνες των 
εταιριών που ελέγχονταν από εταιρίες που δεν ήταν Big6. Το πόρισμα αυτό αποτελεί 
σαφή απόδειξη ότι το όνομα και το σήμα της ελεγκτικής εταιρίας (Brand name) 
βελτιώνει την αξιοπιστία, φερεγγυότητα και την πιστότητα των δημοσιευμένων 
εσόδων, εξόδων και δαπανών (accruals).  

 
Επίσης ο Krishnan ορίζει την ποιότητα της πληροφόρησης ως την ικανότητα που 

παρέχεται να προβλεφθεί με σχετική ακρίβεια η μελλοντική κερδοφορία της 
επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του δείχνουν ότι τα έκτακτα έσοδα, έξοδα 
και οι δαπάνες των εταιριών που ελέγχονται από Big 6 εταιρία, αποτελούν τους 
καλύτερους προάγγελους για τα κερδη και τις ταμειακές ροές από την κανονική 
λειτουργία της επιχείρησης από τα αντίστοιχα των εταιριών που ελέγχονται από τις 
λοιπές εταιρίες. 

 

                                                           
120 Teoh, S.H., (1992), “Auditor Independence, Dismissal Threats, and the Market Reaction to 
Auditor Switches”, Journal of Accounting Research, 30, 1, pp. 1-23. 
121 Krishnan, G. (2003), “Audit quality and the pricing of discretionary accruals”, A Journal of 
Practice & Theory, Vol. 22, No 1, pp. 109-126 
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Μετά την κατάρρευση της εταιρίας Enron και την σαρωτική επίπτωση που είχε 
στο άυλο κεφάλαιο φήμης της ελεγκτικής εταιρίας Arthur Andersen, πολλές έρευνες 
στράφηκαν στο κόστος που προκαλείται από την ανεπάρκεια και αποτυχία του 
εξωτερικού ελέγχου. Οι Chaney και Philipich (2002)122 εξέτασαν την αντίδραση των 
επενδυτών σχετικά με τις αποδόσεις των μετοχών των εταιριών που ελέγχονταν από 
την Arthur Andersen, στο κρίσιμο διάστημα μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, 
όπου διεξάγονταν οι λογιστικές διαδικασίες και γινόταν λεπτομερείς εξέταση της 
ύπαρξης ή απώλειας της ανεξαρτησίας του ελεγκτή. Το δείγμα τους αποτελείται από 
284 πελάτες της παραπάνω ελεγκτικής εταιρίας οι οποίες συμμετέχουν στον δείκτη 
S&P 1500.  

 
Σύμφωνα με την έρευνά τους στις τρεις μέρες που ακολούθησαν μετά την 

αποδοχή ότι η ελεγκτική εταιρία παρανόμως είχε καταστρέψει μια σειρά από 
έγγραφα, βρήκαν ότι οι άλλοι πελάτες της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας αντιμετώπισαν 
μια στατιστικά σημαντική αρνητική αντίδραση των επενδυτών ως προς τις μετοχές 
τους. Το γεγονός αυτό υπονοεί ότι οι επενδυτές θεώρησαν τις δημοσιευμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των παραπάνω εταιριών ως ανεπαρκούς ποιότητας 
και μειωμένης αξιοπιστίας. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι οι εταιρίες που 
ελέγχονταν από τα γραφεία της Arthur Andersen στο Houston, δηλαδή από το ίδιο 
παράρτημα που ασκούσε έλεγχο στην Enron, αντιμετώπισαν μεγαλύτερη μείωση των 
αποδόσεων των χρεογράφων τους.  

 
Επίσης από την έρευνα έγινε φανερό ότι οι εταιρίες που έσπευσαν να αλλάξουν 

ελεγκτική εταιρία, ήταν κυρίως οι μεγαλύτερες καθώς εκτιμάται ότι ενδιαφέρονται 
περισσότερο, λόγω του μεγάλου πολιτικού κόστους, για τις αντιλήψεις των 
επενδυτών σχετικά με τα λογιστικά στοιχεία τους. Ωστόσο δεν αποδεικνύεται από την 
έρευνα τους ότι η παροχή διοικητικών υπηρεσιών πέραν των ελεγκτικών, είχε ως 
αποτέλεσμα την μείωση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή.  

 
 

3. Συμπεράσματα 
 
 

Αναφορικά με την επισκόπηση των εμπειρικών μελετών παρατηρούμε τα εξής: 
Κάποιες μελέτες πήραν στοιχεία από την θεωρία αντιπροσώπευσης και την θεωρία 
σηματοδότησης για αναπτύξουν το αναλυτικό τους πλαίσιο, ενώ κάποιες άλλες 
αμφισβήτησαν θεωρητικά πρότυπα όπως οι Feltham et al, 1991, με εν μέρει 
αμφισβήτηση της θετικής σχέσης μεταξύ ποιότητας ελέγχου και επιχειρηματικού 
κινδύνου και οι Lee et al. (2003) οι οποίοι αμφισβητούν το μοντέλο των Datar et al. 
(1991) σχετικά με το επίπεδο κατοχής του κεφαλαίου (ownership) της ΙΡΟ εταιρίας.  

 
Επίσης, αναφέρθηκαν έρευνες που αφορούσαν την σχέση λογιστικής απάτης και 

αντίδρασης επενδυτών, καθώς την σχέση εθελοντικής αποκάλυψης πληροφοριών και 
επιλογής ελεγκτή εκ μέρους της ελεγχόμενης πληροφορίας καθώς μειώνεται το 
κόστος της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των ιδιοκτητών και των επενδυτών. 

 
 
 

                                                           
122 Chaney, P., and Philipich, K., (2002): Shredded reputation, “The cost of audit failure”, 
Journal Of Accounting Research, Vol.40, No.4, pp.1221-1245. 
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Ο ρόλος της ανεξαρτησίας είναι άρρηκτος με την έννοια της ποιότητας στην 
διαδικασία ελέγχου και σε μεγάλο βαθμό ενυπάρχει στις παραπάνω έρευνες. Παρόλα 
αυτά, αναπτύχθηκε σε ιδιαίτερο σημείο μελέτη που κάνει χρήση διαρθρωτικών 
υποδειγμάτων (structural models), στην οποία αποτυπώθηκε η αντίδραση των 
επενδυτών στις εναλλαγές και στην διατήρηση ελεγκτών, ένα θέμα άμεσα 
σχετιζόμενο με την ανεξαρτησία.  

 
Ολοκληρώνοντας διαπιστώνουμε ότι οι έρευνες συμφωνούν καταρχήν με την 

άποψη ότι η επιλογή μιας αξιόπιστης ελεγκτικής εταιρίας επιδρά ευνοϊκά στις 
αντιλήψεις των επενδυτών ως προς την ποιότητα του ασκούμενου ελέγχου και ως 
προς την ακρίβεια των δημοσιευμένων στοιχείων στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 

 
Δεύτερον, η διαμόρφωση της τιμής της μετοχής της επιχείρησης, η οποία 

αντανακλά και τις προσδοκίες των επενδυτών ως προς τις μελλοντικές χρηματορροές 
της εταιρίας, εξαρτάται εν μέρει από την επιλογή της ελεγκτικής εταιρίας αλλά και 
από μια σειρά άλλων παραγόντων μερικοί από τους οποίους είναι η αξιοπιστία και η 
φήμη του αναδόχου, το μέγεθος και το είδος της διαθέσιμη πληροφόρησης, η 
μόχλευση της ελεγχόμενης εταιρίας, το ποσοστό χρεογράφων που παρακρατούνται 
από τους παλαιούς εταίρους και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η 
ελεγχόμενη εταιρία. 
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Επίλογος & Συμπεράσματα  

 
 
 
 
Το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η παρούσα εργασία αναφέρεται στο ζήτημα της 

ποιότητας του ελέγχου-κυρίως του εξωτερικού, της ανεξαρτησίας του ελεγκτή-ως 
απαραίτητη συνιστώσα για μια ποιοτική ελεγκτική μαρτυρία, και της επίδρασης των 
δύο παραπάνω συνισταμένων στη λειτουργία της αγοράς κεφαλαίων. Η ποιότητα του 
εξωτερικού ελέγχου εξετάστηκε σε συνδυασμό με παράγοντες που επιδρούν στις 
αποφάσεις και στη κρίση των ελεγκτών όπως είναι η ταυτόχρονη παροχή διοικητικών 
και ελεγκτικών υπηρεσιών, η θητεία των ελεγκτών και η εναλλαγή τους, η σύνθεση 
των διοικητικών συμβουλίων, η προηγούμενη θητεία του ελεγκτή και το νομικό 
πλαίσιο. Η εμπιστοσύνη του κοινού τόσο στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών όσο και 
στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων συνδέεται άρρηκτα κατά ένα μέρος με την 
αξιοπιστία των απόψεων και εκθέσεων που δημοσιεύουν οι ελεγκτές σε σχέση με το 
έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η αξιοπιστία αυτή εξαρτάται από 
πεποιθήσεις που αφορούν την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία των 
ελεγκτών και την ποιότητα του ελεγκτικού έργου που διεκπεραιώνουν. Συνεπώς, οι 
ελεγκτές θα πρέπει να διενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων μιας 
επιχείρησης με βάση τα παραπάνω στοιχεία.  

 
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται, όπως ήδη περιγράψαμε, και το ελληνικό 

κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο συμβαδίζει με τα αντίστοιχα πρότυπα που τηρούνται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα αναφορικά με τις απαιτήσεις 
ελέγχου για τις εταιρίες που εισάγονται στο χρηματιστήριο. Οι προσπάθειες στο 
εξωτερικό αγγίζουν και φορείς όπως η SEC, γεγονός που τονίζει την σημασία του 
ελέγχου για την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Μια σειρά ενεργειών που 
περιλαμβάνουν την ίδρυση ανεξάρτητων επιτροπών όπως του σώματος Public 
accounting oversight board, την ενίσχυση των επιτροπών ελέγχου με ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά στελέχη, η αναγκαστική εναλλαγή των ελεγκτών και η μείωση της 
θητείας του ελεγκτή σε μία εταιρία, αποσκοπούν στην περιφρούρηση της 
ανεξαρτησίας του ελεγκτή και στη βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου. 

 
Το θέμα της αξιοπιστίας στην πληροφόρηση συνδέθηκε με το ζήτημα της 

αποτελεσματικότητας των αγορών. Η αξιοπιστία αυτή εξαρτάται κατά ένα μεγάλο 
μέρος από τις πεποιθήσεις που αφορούν την ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και 
ανεξαρτησία των ελεγκτών και την ποιότητα του ελεγκτικού έργου που 
διεκπεραιώνουν, και την προσπάθεια για ελάττωση του χάσματος προσδοκιών 
(expectation gap). Συνεπώς, οι ελεγκτές θα πρέπει να διενεργούν τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τις πεποιθήσεις 
αυτές. Από την ανάλυση που προηγήθηκε φάνηκε ότι ο ρόλος των ρυθμιστών πχ. 
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς, είναι απαραίτητη αλλά όχι ικανή συνθήκη για την εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς. Αυτό που απαιτείται είναι η ανάγκη αυτό-ρύθμισης του 
ελεγκτικού επαγγέλματος ως απαραίτητη συνθήκη για τη διαφύλαξη της ποιότητας. 
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Παρατηρήθηκε επιπλέον ότι το βάρος των δύο βασικών μεταβλητών του 
εξωτερικού ελέγχου, της ποιότητας και της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στην περίπτωση των IPO’s, όπου οι αντλούμενες πληροφορίες των 
επενδυτών είναι πιο περιορισμένες και ως συνέπεια στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο 
κύρος των ελεγκτικών εταιρειών και στον αντικειμενικό και αξιόπιστο έλεγχο εκ 
μέρους τους. Οι μελέτες που διεξήχθησαν κατά καιρούς στήριξαν σε σημαντικό 
βαθμό την αναγκαιότητα ύπαρξης ποιοτικού ελέγχου, από ανεξάρτητους ελεγκτές. 
Επιχειρήσεις που προτιμούν ποιοτικούς ελεγκτές, όπως φαίνεται από τις αντιλήψεις 
που επικρατούν στην αγορά για τη διαφοροποίηση του ελεγκτικού έργου, κατά 
κανόνα καταφέρνουν να μεταδώσουν θετικό και ισχυρό σινιάλο (signal) στην 
κεφαλαιαγορά ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος αντιπροσώπευσης.  

 
Καθώς οι αγορές κεφαλαίου λειτουργούν με βάση τις προσδοκίες των επενδυτών, 

οι οποίες είναι σπάνια ομοιογενείς και ορθολογικές, είναι σημαντικό να τονιστεί η 
ανάγκη για προστασία των επενδυτών από μέρους τόσο της πολιτείας και των 
χρηματιστηριακών αρχών (Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), όσο και των ίδιων των ελεγκτικών εταιρειών. Η 
ελεγκτική εταιρεία και τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας είναι υπεύθυνα για την 
διατήρηση της ανεξαρτησίας τους και την διεκπεραίωση ενός ουσιαστικού και 
αντικειμενικού ελέγχου πέρα από τα ελάχιστα στάνταρτ.  

 
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

εισηγμένων εταιριών είναι η κινητήρια δύναμη για την αποτελεσματική λειτουργία 
των αγορών κεφαλαίου και την αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων σε εταιρίες 
που επιδιώκουν να αυξήσουν την αξία τους. Κατά την λήψη των αποφάσεων, οι 
επενδυτές έχουν κάθε δικαίωμα να λαμβάνουν αξιόπιστες, δίκαιες, έγκυρες και 
ακριβείς χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Η ποιότητα του ελέγχου και ανεξαρτησία 
δράσης των ελεγκτών είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς και, κατ’ επέκταση, της οικονομίας.  
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