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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα κέρδη αποτελούν σημαντικό στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων για το οποίο
οι χρήστες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν παρατηρηθεί γεγονότα παραποίησης
οικονομικών καταστάσεων με στόχο την παρουσίαση μίας εικόνας άλλοτε αυξημένων
κερδών και άλλοτε μειωμένων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διαπιστωθεί το
φαινόμενο της διαχείρισης κερδών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα και εντάσσονται στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής.
Αρχικά πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση στην οποία παρατίθενται
μελέτες και έρευνες γύρω από τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα,
εξετάζονται οι τρόποι, τα κίνητρα και οι λόγοι εμφάνισης της διαχείρισης κερδών, οι
μέθοδοι και οι τεχνικές στις οποίες προβαίνουν οι διοικήσεις για να το επιτύχουν.
Τα δεδουλευμένα χρησιμοποιούνται ευρέως και γι’ αυτό έχει αναπτυχθεί η μέθοδος
υπολογισμού των ταμειακών ροών και η μέθοδος του ισολογισμού. Τα δεδουλευμένα
διακρίνονται στα κανονικά και στα διαφοροποιούμενα. Τα δεύτερα είναι αυτά για τα
οποία ευθύνεται η Διοίκηση λόγω της ευελιξίας που της παρέχεται μέσω των
λογιστικών μεθόδων και της δυνατότητάς της να ασκεί υποκειμενική κρίση. Επιπλέον,
έχει παρατηρηθεί και παραβίαση των λογιστικών αρχών και προτύπων.
Το φαινόμενο της χειραγώγησης έχει μελετηθεί διαχρονικά με τη χρήση υποδειγμάτων
μέσω των οποίων εξετάζονται τα μεγέθη των δεδουλευμένων που διαχειρίζεται η
Διοίκηση ώστε να προκύψει το συμπέρασμα για την εμφάνιση ή μη της χειραγώγησης
κερδών.
Οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση των κερδών είναι αρνητικές και
γρήγορα αντιληπτές από τους χρήστες. Έχουν δημιουργηθεί αρκετά σκάνδαλα τα οποία
κατέστησαν σημαντική τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της.
Παρατίθεται μία σειρά ερευνών που απέδειξε ότι η παραποίηση των αποτελεσμάτων
έχει πραγματοποιηθεί σε πολλούς τομείς των επιχειρήσεων είτε ανήκουν στον ιδιωτικό
είτε στο δημόσιο τομέα. Συνήθως είναι πιο συχνή σε χώρες που δεν έχουν αναπτυχθεί
μέτρα προστασίας των επενδυτών και μέτρα για την εφαρμογή των νόμων. Επίσης,
είναι πιο έντονη η παρουσία της όταν τα Διοικητικά στελέχη αμείβονται βάσει της
τιμής των μετοχών που κατέχουν. Ακολουθήθηκε και έρευνα σχετικά με τη σχέση των
δεδουλευμένων και των κερδών οι περισσότερες εκ των οποίων υποστηρίζουν ότι
υπάρχει αρνητική σχέση κερδών και δεδουλευμένων.
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε και μεθοδολογική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία
μελετήθηκαν επιχειρήσεις που εντάσσονται στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα
παραγωγής και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το δείγμα για το
δευτερογενή τομέα παραγωγής αποτελούν τριάντα έξι επιχειρήσεις που ανήκουν στον
κλάδο των κατασκευών, της βιομηχανίας και της εξόρυξης. Τον τριτογενή τομέα
παραγωγής αποτελούν σαράντα επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο των
τροφίμων, των λιανοπωλητών, της πληροφορικής καθώς και του ταξιδιού και της
αναψυχής. Η περίοδος που μελετήθηκε αφορά τα έτη 2007-2012. Χρησιμοποιήθηκε το
μοντέλο Modified Jones καθώς και η μέθοδος του ισολογισμού για τον υπολογισμό
των δεδουλευμένων.
Για τον υπολογισμό των συνολικών δεδουλευμένων τις ανεξάρτητες μεταβλητές
αποτελούν η μεταβολή των πωλήσεων και τα στοιχεία του παγίου εξοπλισμού. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι μεταβληθείσες πωλήσεις συνδέονται θετικά με τα
συνολικά δεδουλευμένα ενώ το αντίθετο ισχύει για τα πάγια. Παρόλα αυτά οι σχέσεις
δεν είναι στατιστικά σημαντικές για όλα τα έτη του κάθε τομέα έπειτα από έλεγχο
στατιστικής σημαντικότητας.
Γενικά το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν φαίνεται οι επιχειρήσεις και των
δύο τομέων να πραγματοποίησαν χειραγώγηση αποτελεσμάτων καθώς τα μεγέθη των
διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων είναι μικρά και οι μέσες τιμές τους προσεγγίζουν
την τιμή μηδέν για την υπό μελέτη περίοδο. Πραγματοποιήθηκε και έλεγχος
στατιστικής σημαντικότητας για να αποδειχθεί το ανωτέρω συμπέρασμα βάσει των
τιμών p-value και σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%. Εξαίρεση αποτελεί για
τον τριτογενή τομέα παραγωγής η περίοδος 2008 στην οποία τα μη κανονικά
δεδουλευμένα δεν διαφέρουν του μηδενός. Σύμφωνα με τον έλεγχο στατιστικής
ισότητας, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι μεταξύ των δύο τομέων οι διασπορές των
μη κανονικών δεδουλευμένων διαφέρουν. Από την άλλη πλευρά, οι μέσες τιμές τους
δεν διαφέρουν εκτός από το έτος 2008. Επομένως, η μελέτη αυτή έρχεται σε αντίθεση
με τη βιβλιογραφική επισκόπηση ότι η διαχείριση κερδών είναι έντονη και στην
Ελλάδα την περίοδο 2007-2012. Αυτό μπορεί πιθανόν να δικαιολογηθεί από το γεγονός
ότι η περίοδος αυτή περιλαμβάνει το διάστημα στο οποίο η Ελλάδα διάβηκε μία
περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης στο οποίο οι επιχειρήσεις έλαβαν κατάλληλα
μέτρα ως προς την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χειραγώγηση αποτελεσμάτων έλαβε αυξανόμενους ρυθμούς από το 1997 μέχρι το
2002 (Cohen, Dey and Lys, 2004). Ο 20ος αιώνας επέφερε μεγάλες τεχνολογικές
προόδους με αποτέλεσμα να αυξάνεται το μέγεθος των επιχειρήσεων και η
πολυπλοκότητά τους. Αναπτύχθηκαν οι κεφαλαιαγορές και προέκυψαν μεταβολές
στον τομέα της λογιστικής, της διοίκησης και της ελεγκτικής. Δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στο κέρδος των επιχειρήσεων. Όλες αυτές οι αλλαγές επέφεραν την ανάπτυξη
της λογιστικής του δεδουλευμένου (Καραμάνης, 2008). Η παγκοσμιοποίηση και η
ανάπτυξη παγκόσμιων καναλιών διανομής είχε ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να
προβούν σε παραποίηση των αποτελεσμάτων για να προσελκύουν όλο και
περισσότερους επενδυτές (Vanasco, 1998).
Γι’ αυτό το λόγο κατέστη σημαντική η μελέτη του φαινομένου της χειραγώγησης
κερδών στην Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη μελέτη κρίθηκε σκόπιμο να ομαδοποιηθούν
οι εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε δύο τομείς: το δευτερογενή
τομέα παραγωγής και τον τριτογενή τομέα παραγωγής. Στον πρώτο τομέα εντάσσονται
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία πρώτων υλών ενώ στο
δεύτερο δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, το
δευτερογενή τομέα παραγωγής αποτελεί δείγμα τριάντα έξι επιχειρήσεων που ανήκουν
στον κλάδο των κατασκευών, της βιομηχανίας και της εξόρυξης. Τον τριτογενή τομέα
παραγωγής αποτελεί δείγμα σαράντα επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο των
τροφίμων, των λιανοπωλητών, της πληροφορικής καθώς και του ταξιδιού και της
αναψυχής.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί η ύπαρξη
χειραγώγησης κερδών επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
παραγωγής που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο 20072012. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν βασίστηκαν στο μοντέλο Modified Jones το
οποίο είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο (Dowdell and Krishnan, 2004). Μάλιστα
προέκυψε το συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο γεγονός δεν αποδείχθηκε βάσει των
υπολογισμών, αναλύσεων και συσχετίσεων που παρατίθενται.
Η δομή που ακολουθείται στην εργασία είναι η εξής:
Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση στην οποία
παρουσιάζονται πολυάριθμες έρευνες για το θέμα που εξετάζεται.
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Πιο συγκεκριμένα, αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον σκοπό των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στους χρήστες τους και στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που πρέπει να κατέχουν οι οικονομικές καταστάσεις. Στην συνέχεια
παρατίθενται οι πιο δημοφιλείς ορισμοί της χειραγώγησης κερδών. Κατόπιν
παρουσιάζονται οι πιο γνωστοί τρόποι χειραγώγησης αλλά και τα κίνητρα που οδηγούν
τις Διοικήσεις να προβούν στο γεγονός αυτό. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις τεχνικές
και στις μορφές χειραγώγησης εξηγώντας τους λόγους που αποσκοπούν και τα
αποτελέσματα που εμφανίζουν.
Στο δεύτερο κεφάλαιο επεξηγείται η έννοια της λογιστικής των δεδουλευμένων και οι
μέθοδοι για τον υπολογισμό τους. Παρουσιάζονται οι διακρίσεις των δεδουλευμένων
σε κανονικά και διαφοροποιούμενα. Στη συνέχεια παρατίθενται τα υποδείγματα
διαχείρισης κερδών που έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά εξηγώντας τους τρόπους με τους
οποίους γίνεται ο υπολογισμός των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων. Αυτού του
είδους τα δεδουλευμένα αποτελούν μέτρο σύγκρισης για να εξαχθεί το συμπέρασμα
για την ύπαρξη ή μη της διαχείρισης κερδών που μελετάται. Έπειτα παρατίθενται
έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τις επιπτώσεις του φαινομένου της
χειραγώγησης αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό του.
Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε έρευνες που έχουν γίνει για να εντοπισθούν οι
τομείς που είναι πιο συχνοί στην εμφάνιση της διαχείρισης κερδών καθώς και
αποτελέσματα ερευνών για τη σχέση δεδουλευμένων και κερδών.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για
την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το δείγμα που μελετάται και τα στοιχεία που
συλλέχθηκαν από το πρόγραμμα Datastream για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης.
Αναφέρεται η περίοδος μελέτης, η κατανομή των εταιρειών και ο τρόπος συλλογής των
δεδομένων.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται επεξήγηση του μοντέλου που χρησιμοποιείται και
αναλύεται η μεθοδολογία που προτείνει.
Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται οι υπολογισμοί που έγιναν σύμφωνα με το μοντέλο
παλινδρόμησης. Γίνεται επεξήγηση των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών
του υποδείγματος καθώς και η ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος. Στη συνέχεια
γίνεται έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών παλινδρόμησης και
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παρατίθενται τα αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής των διαφοροποιούμενων
δεδουλευμένων. Εξετάζονται και από πλευράς στατιστικής σημαντικότητας οι τιμές
των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων και γίνονται συγκρίσεις στατιστικής ισότητας
στις μέσες τιμές και διασπορές των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων μεταξύ των
δύο τομέων.
Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται όλα τα συμπεράσματα για την εμφάνιση ή μη της
χειραγώγησης κερδών που πραγματώνεται η έρευνα.
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Α.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΣ
Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 σκοπός των οικονομικών καταστάσεων
είναι να παρουσιάσουν την οικονομική θέση, επίδοση και τις ταμειακές ροές μιας
επιχείρησης ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να λάβουν οικονομικές αποφάσεις
έχοντας μία ακριβοδίκαιη εικόνα της.
Οι Οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τα οικονομικά
γεγονότα και τις συναλλαγές είναι:
1. Ο ισολογισμός.
2. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
3. Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.
4. Η κατάσταση ταμειακών ροών.
5. Οι σημειώσεις και οι λογιστικές πολιτικές.
Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και λήπτες αποφάσεων είναι (Χέβας και
Μπάλλας, 2011):


Οι επενδυτές που παρέχουν κεφάλαια στην οικονομική οντότητα.



Το κράτος το οποίο παρεμβαίνει στην οικονομική δραστηριότητα, για
παράδειγμα μέσω της φορολογίας.



Οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται για την πορεία της εταιρείας και
κατ’ επέκταση για την εργασιακή τους σταθερότητα και τις προοπτικές
απασχόλησής τους.



Οι πελάτες οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση δραστηριότητας της
επιχείρησης λόγω των μεταξύ τους σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί.



Οι δανειστές (τράπεζες και προμηθευτές) που δανείζουν κεφάλαια στην
επιχείρηση με σκοπό την επιστροφή τους με κέρδος.



Το κοινό και η τοπική κοινωνία επηρεάζονται από την πορεία της
επιχείρησης, όπως για παράδειγμα μέσω των θέσεων απασχόλησης που
παρέχονται.
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2.ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Για να είναι χρήσιμες οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις στους χρήστες θα πρέπει να
έχουν τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά (Γκίκας, 2008):


Να είναι κατανοητές ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τους χρήστες.



Να είναι σχετικές ώστε να συντελούν στη λήψη αποφάσεων.



Να είναι αξιόπιστες δηλαδή να μην περιέχουν ουσιώδη σφάλματα αλλά να
αποτυπώνουν εύλογα τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα.



Να

είναι

συγκρίσιμες

για

να

πραγματοποιούνται

διαχρονικές

και

διαστρωματικές συγκρίσεις λογιστικών μεγεθών.
Οι διοικήσεις λοιπόν χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως ένα μέσο
επικοινωνίας (Healy and Wahlen, 1999). Έχουν όμως τη δυνατότητα να επηρεάσουν
τα

αποτελέσματα

της

επιχείρησης

μέσω

λειτουργικών,

επιχειρηματικών,

χρηματοοικονομικών και λογιστικών επιλογών και κατ’ επέκταση να επηρεάσουν και
την ποιότητα των κερδών μιας επιχείρησης (Γκίκας, 2002).
Η ποιότητα των κερδών είναι μία πολυσυζητημένη έννοια αλλά δεν υπάρχει ένας κοινά
αποδεκτός ορισμός (Revsine et al., 2002, Penman and Zhang, 2002). Σύμφωνα με το
FASB (Financial Accounting Standards Board) ποιοτικά κέρδη είναι αυτά που
αποδεικνύουν την μακροπρόθεσμη δυνατότητα κερδοφορίας μιας επιχείρησης.
Λόγω του γεγονότος της δυνατότητας επιλογής μεταξύ διαφορετικών μεθόδων
εκτιμήσεων και αποτιμήσεων αλλά και εξαιτίας ατελών ελέγχων δημιουργούνται
περιπτώσεις χειραγώγησης αποτελεσμάτων.
3.ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο Wikipedia η χειραγώγηση των
αποτελεσμάτων

είναι

η

διαδικασία

επηρεασμού

της

χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης σκοπίμως με στόχο την επίτευξη κέρδους. Η χειραγώγηση
αποτελεσμάτων εμφανίζεται όταν τα στελέχη βάσει της κρίσης τους συντάσσουν τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παραπλανώντας τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη
(Ηealy and Whalen, 1999).
H Shipper (1989) αναφέρει πως διαχείριση των κερδών είναι η σκόπιμη παρέμβαση
στη διαδικασία γνωστοποίησης των λογιστικών καταστάσεων για την επίτευξη
προσωπικού οφέλους των στελεχών και της Διοίκησης.
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Σύμφωνα με τους Paliam and Shalhoub (2003) η χειραγώγηση κερδών προέρχεται
λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης καθώς τα στελέχη μίας επιχείρησης έχουν άμεση
πρόσβαση και ενημέρωση σε στοιχεία για τα οποία στερούνται πληροφόρησης οι
εξωτερικοί χρήστες.
4.ΤΡΟΠΟΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Η χειραγώγηση αποτελεσμάτων μπορεί να παρουσιαστεί με τρεις τρόπους:
Εκμετάλλευση της ευχέρειας της διοίκησης να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών μεθόδων
εκτιμήσεων και αποτιμήσεων, άσκηση υποκειμενικής κρίσης αλλά και εφαρμογή
πρακτικών που αντιβαίνουν τις λογιστικές αρχές (DuCharme et al., 2000). Στις δύο
πρώτες περιπτώσεις παρατηρείται κατάχρηση της ευελιξίας των προτύπων και
εκμετάλλευση των αδυναμιών τους ενώ στην τρίτη περίπτωση παραβίαση προτύπων
και γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών.
Σύμφωνα με τους Dechow and Skinner (2000) υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των
λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η Διοίκηση έτσι ώστε να διακρίνονται σε αυτές
που είναι σύμφωνες με τις γενικές λογιστικές αρχές και αυτές που αποτελούν απάτη.
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν τον όρο Conservative accounting για να
αναφερθούν στη λογιστική η οποία είναι «συντηρητική» δηλαδή στηρίζεται στην
υπερβολική αναγνώριση προβλέψεων υπερεκτιμώντας τα έξοδα έρευνας και
ανάπτυξης. Επίσης, αναφέρονται στην «επιθετική» λογιστική χρησιμοποιώντας τον
όρο Aggressive Accounting όταν υποεκτιμώνται λογαριασμοί προβλέψεων για
επισφαλείς απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμα επιτυγχάνεται αύξηση εισοδήματος.
Επιπροσθέτως, με την «ουδέτερη» λογιστική ή διαφορετικά Neutral Accounting
χρησιμοποιούνται ανεξάρτητες λογιστικές πολιτικές που προκύπτουν από την
κανονική λειτουργία της επιχείρησης. Αυτού του είδους η λογιστική δεν αποτελεί
φαινόμενο διαχείρισης κερδών. Οι δύο πρώτες μορφές αποτελούν μορφή διαχείρισης
κερδών αλλά είναι νόμιμες. Αντιθέτως, ορίζουν την παράνομη λογιστική δηλαδή αυτή
που αντιβαίνει τις λογιστικές αρχές, όταν διοικήσεις αναγνωρίζουν εικονικές πωλήσεις,
υπερεκτιμούν το λογαριασμό των αποθεμάτων μέσω πλασματικής απογραφής ή
προβαίνουν σε σκόπιμη αναγνώριση γεγονότων σε λανθασμένες περιόδους. Σε αυτή
την περίπτωση χρησιμοποιούν τον όρο fraud.
Επιπρόσθετα, πολύ συχνά η διοίκηση καλείται να ασκήσει την κρίση της για να λάβει
αποφάσεις που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εκτιμήσει την ωφέλιμη
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ζωή περιουσιακών στοιχείων, να επιλέξει ποια μέθοδο απόσβεσης θα εφαρμόσει καθώς
και μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να προβούν στις
απαραίτητες προβλέψεις, όπως προβλέψεις απομείωσης παγίων ή προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στο μέγεθος των κερδών και να
εκτιμήσουν το ύψος τους. Επιπρόσθετα, η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει αν θα
αναγνωρίσει έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ή διαφήμισης σε υψηλά επίπεδα ή θα
αναβάλλει την αναγνώριση τους. Καλούνται να αποτιμήσουν στην εύλογη αξία όπως
συμβαίνει με τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Όλα αυτά είναι παραδείγματα που
εξηγούν την υποκειμενική κρίση που μπορεί να ασκήσει η διοίκηση.
Όταν τα κέρδη επηρεάζονται μέσω λογιστικών εκτιμήσεων τότε πρόκειται στο μέλλον
να αναστραφούν. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο τότε μπορεί να χαρακτηριστούν ως
ποιοτικά (Penman, 2013).
Με βάση τα ανωτέρω μπορεί να ειπωθεί ότι μια επιχείρηση χειραγωγεί τα
αποτελέσματά

της

όταν

δεν

αναγνωρίζει

συναλλαγές

και

γεγονότα

που

πραγματοποιούνται στη σωστή χρονική περίοδο όταν προβαίνει σε υποεκτίμηση ή
υπερεκτίμηση εσόδων ή εξόδων, στοιχείων του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων, σε
επιτάχυνση των πωλήσεων, επιβράδυνση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης καθώς
και εξόδων συντήρησης (Healy and Wahlen, 1999, Fudenberg and Tirole, 1995,
Dechow and Skinner, 2000). Αυτά τα γεγονότα έχουν ως αποτέλεσμα οι χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να οδηγούνται σε παραπλάνηση και παραπληροφόρηση.
5.ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Η διοίκηση προβαίνει σε χειραγώγηση αποτελεσμάτων ώστε να ικανοποιήσει τις
προσδοκίες και τις εκτιμήσεις της κεφαλαιαγοράς από την οποία θα αντλήσουν
κεφάλαια (Burgstahler and Eames, 1998).
Έχοντας ως κίνητρα η διοίκηση να αυξήσει το μισθό της ή να εξασφαλίσει bonus
μπορεί να ακολουθήσει τακτικές για να παρουσιάσει μία ευνοϊκή εικόνα της
επιχείρησης ικανοποιώντας προσωπικές της επιδιώξεις (Guidry et al., 1999). Το
γεγονός αυτό είναι εντονότερο όταν η αμοιβή της συνδέεται με τα δημοσιευμένα
αποτελέσματα (Chung et al., 2002), όπως γίνεται μέσω των δικαιωμάτων προαίρεσης
(Stock options). Δημιουργείται επίσης συχνά το φαινόμενο της σύγκρουσης
συμφερόντων διοίκησης και μετόχων. Η διοίκηση δηλαδή ενδιαφέρεται να ελέγχει τους
πόρους της εταιρείας και να διασφαλίζει την ύπαρξή της και την ανεξαρτησία της ενώ
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έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο των μετόχων για αύξηση του πλούτου τους
(Επίσκοπος, 2009).
Εν συνεχεία, ένα ακόμη κίνητρο αποτελεί η προσπάθεια της Διοίκησης να επηρεάσει
την τιμή της μετοχής (Sloan, 1996). Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα για
χρεωκοπία καθώς η εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει πιο εύκολα δανεισμό ενώ
παράλληλα αυξάνεται η πιθανότητα προσέλκυσης νέων επενδυτών και κεφάλαια από
το χρηματιστήριο.
Ένας τρίτος λόγος χειραγώγησης των αποτελεσμάτων είναι αυτός της εξαγοράς.
Φιλική εξαγορά αποτελεί η εξαγορά η οποία πραγματοποιείται με τη συναίνεση της
Διοίκησης της εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Το αντίθετο ισχύει για τις εχθρικές
εξαγορές. Όταν μία εξαγορά είναι φιλική δεν υπάρχει λόγος για χειραγώγηση
αποτελεσμάτων. Από την άλλη πλευρά, όταν μία επιχείρηση θέλει να αποφύγει μία
εχθρική εξαγορά τότε ακολουθεί πρακτικές παρουσίασης αυξημένων κερδών
(Easterwood, 1998). Αντιθέτως, επιχειρήσεις υποεκτιμούν τα κέρδη τους με στόχο να
εξαγοράσουν σε χαμηλότερη τιμή μία επιχείρηση-στόχο. Το ίδιο είχαν ισχυριστεί σε
προηγούμενες έρευνές τους οι Perry and Williams (1994) και Wu (1997). Παρόλα αυτά
ο DeAngelo (1988) σε μελέτη του δεν είχε αποδείξει το ανωτέρω.
Επίσης, ένα ακόμη κίνητρο είναι η διανομή μερίσματος και η διατήρηση μίας
σταθερής μερισματικής πολιτικής που δεν θα αναγκάσει του μετόχους να μειώσουν
τις απολαβές τους και τις μερισματικές τους αποδόσεις (Kasanen et al., 1996) ή ακόμα
να πουλήσουν τις μετοχές τους.
Περαιτέρω, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τεχνικών παραποίησης ώστε να
αποφευχθεί ο χαρακτηρισμός μία επιχείρησης ως μονοπώλιο. Μία επιχείρηση αν
παρουσιάζει πολύ υψηλά κέρδη δύναται να χαρακτηριστεί ως μονοπωλειακή και
ανάλογα με τις προθέσεις της να παραποιήσει τα αποτελέσματά της ώστε να επιτύχει
τον επιθυμητό στόχο της. Μέσω της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων της θα
καταφέρει να αποφύγει ανεπιθύμητους ελέγχους που θα εξακριβώσουν την ύπαρξη ή
μη μονοπωλίου.
Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις έχουν ως κίνητρο να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να
μην αθετήσουν όρους σχετικά με τα χρέη (Cormier and Magnan, 1996) και να
αποφύγουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν κόστη και
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περιορισμούς που μπορεί να τεθούν από την παραβίαση των όρων συμβάσεων, όπως
άμεση αποπληρωμή χρέους ή αύξηση του επιτοκίου δανεισμού.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις για να είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις των κλάδων είναι
δυνατό να προβούν σε τεχνικές χειραγώγησης αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, οι
τράπεζες δεσμεύονται να έχουν κεφάλαια πάνω από ένα κατώτατο όριο και γι’ αυτό
μπορεί να προβούν σε χαμηλότερες από τις κανονικές προβλέψεις επισφαλών δανείων
(Moyer, 1990, Scholes et al., 1990, Beatty et al., 1995, Collins et al., 1995).
Παράλληλα, το πολιτικό κόστος (Liberty and Zimmerman, 1986, Maydew, 1997 και
Han and Wang, 1998) και ο ρόλος των θεσμικών επενδυτών είναι δυνατό να
αποτελέσουν μοχλό πίεσης και να οδηγήσουν τις εταιρείες στην εμφάνιση
χαμηλότερων κερδών. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουν στο να αποφύγουν ελεγκτικούς
μηχανισμούς, αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και κανονισμούς.
Τέλος, οι διοικήσεις για λόγους φοροδιαφυγής και εξασφάλισης φορολογικών
ελαφρύνσεων τείνουν να παρουσιάζουν μειωμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα,
επιχειρήσεις επιλέγουν τη μέθοδο LIFO για την αποτίμηση αποθεμάτων τους λόγω
φορολογικών κινήτρων (Hand, 1992). Δηλαδή αν οι τιμές αυξηθούν οι επιχειρήσεις θα
προτιμήσουν να χρησιμοποιήσουν τη LIFO ως μέθοδο αποτίμησης, σε αντίθεση με τη
FIFO, γιατί τότε θα εμφανίσουν λιγότερα κέρδη και κατ’ επέκταση θα προκύψουν
χαμηλότεροι φόροι.
6.ΜΟΡΦΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Η χειραγώγηση κερδών μπορεί να γίνει βάσει πραγματικών δραστηριοτήτων και
βάσει δεδουλευμένων.
Στην πρώτη κατηγορία οι ταμειακές ροές επηρεάζονται άμεσα. Οι όποιες μεταβολές
όμως δεν προκύπτουν από την κανονική λειτουργία της επιχείρησης με τις δεδομένες
οικονομικές συνθήκες, αλλά γίνονται με σκοπό την επίτευξη κάποιου οικονομικού
στόχου. H πραγματική διαχείριση κερδών περιλαμβάνει τη διαχείριση συναλλαγών
που είναι πραγματικές. Για παράδειγμα, έχοντας ως στόχο η Διοίκηση να παρουσιάσει
αυξημένα κέρδη μπορεί να προβεί σε μείωση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης
καθώς και διαφήμισης μεταθέτοντάς τα σε επόμενη χρήση. Επιπλέον, μία άλλη μορφή
χειραγώγησης πραγματικών δραστηριοτήτων είναι να αναβάλλει τις πωλήσεις της
περιόδου και να τις μεταφέρει σε άλλη περίοδο.
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Στη δεύτερη κατηγορία οι ταμειακές ροές επηρεάζονται έμμεσα και αφορούν
δραστηριότητες που στηρίζονται στις εκτιμήσεις της διοίκησης και στις λογιστικές
πολιτικές. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η επιλογή μεθόδου αποτίμησης των
αποθεμάτων ή και η διενέργεια χαμηλότερων προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων.
Η διαχείριση κερδών βάσει δεδουλευμένων ήταν αυξημένη από το 1987 μέχρι την
ψήφιση του νόμου Sarbanes-Oxley το 2002 ενώ η διαχείριση κερδών βάσει
πραγματικών μέσων ήταν αυξημένη μετά το νόμο αυτό (Cohen et al., 2006).
Παρόλο που η μέθοδος της πραγματικής χειραγώγησης είναι πιο δαπανηρή
(Roychowdhury, 2006) παρουσιάζεται και ως πιο δημοφιλής (Graham et al., 2005).
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι διοικήσεις επιλέγουν την πρώτη μορφή
χειραγώγησης γιατί είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθεί λόγω των αβεβαιοτήτων και της
πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Από την
άλλη πλευρά, μέσω των δεδουλευμένων οι διοικήσεις είναι πιο εκτεθειμένες λόγω του
εξωτερικού ελέγχου που υφίστανται. Παρόλα αυτά μέσω των πραγματικών
δραστηριοτήτων οι επιχειρήσεις μπορεί να επιτύχουν αύξηση κερδών στο παρόν αλλά
δεν θα αποφύγουν αρνητικές μακροχρόνιες συνέπειες στο μέλλον όσον αφορά τις
ταμειακές ροές.
7.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Income Smoothing- Εξομάλυνση των κερδών

Οι διοικήσεις δύνανται να προβούν σε αυτή την τεχνική χειραγώγησης όταν θέλουν να
μειώσουν τη διασπορά των κερδών (Moses, 1987). Επιδιώκουν να εμφανίζουν σταθερά
αυξανόμενα κέρδη στο μέλλον ανώτερα του μέσου όρου. Αυτό πραγματοποιείται
αναβάλλοντας έσοδα του παρόντος για να παρουσιαστούν μεγαλύτερα στο μέλλον
όταν αναμένονται δυσμενέστερες μελλοντικές συνθήκες. Επίσης μπορεί να συμβεί και
το αντίθετο, δηλαδή να γίνει καθυστέρηση στην αναγνώριση εξόδων σε μία περίοδο
που είναι δυσμενής καθώς αναμένονται βελτιωμένα αποτελέσματα στο μέλλον. Το
φαινόμενο αυτό ευδοκιμεί λόγω της ευελιξίας των λογιστικών προτύπων. Συχνό
γεγονός αποτελούν οι προβλέψεις που προβαίνουν οι τράπεζες οι οποίες μπορεί να
υποεκτιμώνται σε περιόδους χαμηλής κερδοφορίας ενώ να υπερεκτιμώνται σε
περιόδους οικονομικής ευφορίας. Παραδείγματα εταιρειών που προέβησαν σε μία
τέτοια τεχνική αποτελούν οι Microsoft, η Coca-Cola και η General Electric (Wild et
al., 2001).
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Big bath accounting - Μέθοδος του μεγάλου λουτρού

Μία επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αυτή τη μορφή χειραγώγησης αυξάνοντας την
αναγνώριση των εξόδων ή και διαγραφών την τρέχουσα χρήση ώστε να παρουσιάσει
βελτιωμένα αποτελέσματα στο μέλλον. Επιλέγεται μία εταιρική χρήση που είναι
ζημιογόνα και χαρακτηρίζεται κυρίως από γεγονότα όπως αλλαγή διοίκησης,
αναδιάρθρωση, διακοπή λειτουργιών, συγχώνευση καθώς και μείωση κεφαλαίων. Οι
επιχειρήσεις επιλέγουν για παράδειγμα τη μεγαλύτερη αναγνώριση αποσβέσεων σε μία
περίοδο ύφεσης ώστε να επιτύχουν υψηλότερα κέρδη στο μέλλον. Μία τέτοια τεχνική
συνήθως πραγματοποιείται από μία νέα διοίκηση η οποία θέλει να αποδώσει την
ευθύνη για την εμφάνιση των χαμηλών κερδών στην παλαιότερη διοίκηση. Με αυτόν
τον τρόπο η νέα διοίκηση στο μέλλον θα είναι σε θέση να κερδίσει αμοιβές καθώς τα
αποτελέσματα θα είναι ευνοϊκότερα.
Cookie Jar- Συσσώρευση κερδών στο μέλλον

Η τεχνική αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι οι Διοικήσεις με βάση τα τρέχοντα μεγέθη
προβαίνουν σε προβλέψεις και εκτιμήσεις που αφορούν μελλοντική περίοδο. Αυτό
σημαίνει πως υπάρχει το στοιχείο της αβεβαιότητας και επομένως τα στελέχη
ακολουθούν πολιτικές προς όφελός τους. Σε περιόδους με οικονομική ευρωστία
ακολουθούν συντηρητική πολιτική που θα τους εξασφαλίσει έσοδα στο μέλλον όταν
οι συνθήκες θα είναι δυσμενέστερες. Δημιουργούν δηλαδή αποθεματικό εσόδων ώστε
να εμφανίζουν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης διαχρονικά.
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ΙΙ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1.ACCRUAL ACCOUNTING-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
Μία επιχείρηση είναι κερδοφόρα όταν οι εισροές μετρητών της είναι μεγαλύτερες από
τις εκροές. Ένα λοιπόν μέτρο για την πορεία της επιχείρησης είναι οι ταμειακές ροές
της. Όμως μέσω των δεδουλευμένων μία επιχείρηση επιτυγχάνει την καλύτερη
μέτρηση και παρακολούθηση της συμπεριφοράς της καθώς αποφεύγονται προβλήματα
που σχετίζονται με τις ταμειακές ροές όπως είναι η συσχέτιση και ο συγχρονισμός
εσόδων και εξόδων.
Η λογιστική των δεδουλευμένων αποτελεί μία πρακτική στην οποία αναγνωρίζονται
τα έσοδα και τα έξοδα στην χρήση που πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως εισπράξεως
ή καταβολής μετρητών. Σύμφωνα με την αρχή αναγνώρισης εσόδων τα έσοδα
αναγνωρίζονται όταν παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχεται μία υπηρεσία. Αντίστοιχα
σύμφωνα με την αρχή αναγνώρισης εξόδων, τα έξοδα αναγνωρίζονται στη χρήση που
συμβάλλουν στην πραγματοποίηση του εσόδου.
Τα δεδουλευμένα εμφανίζονται λόγω του ετεροχρονισμού μεταξύ αναγνώρισης
εσόδων και εξόδων με την είσπραξη και κατάθεση μετρητών αντίστοιχα. Ο χρόνος
δηλαδή που αναγνωρίζεται ένα έσοδο δεν ταυτίζεται πάντα με το χρόνο που
εισπράττεται. Αυτό για παράδειγμα μπορεί να προέρχεται από τα έσοδα και έξοδα επί
πιστώσει ή και από τις προεισπράξεις.
Μέσω των δεδουλευμένων τα κέρδη αυξάνουν την προβλεπτική ικανότητα των
μελλοντικών κερδών (Dechow, 1994).
2.ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
Τα δεδουλευμένα υπολογίζονται σύμφωνα με την κατάσταση ταμειακών ροών και τον
ισολογισμό. Επομένως υπάρχει η μέθοδος υπολογισμού των ταμειακών ροών και η
μέθοδος του ισολογισμού αντίστοιχα. Η μέθοδος των ταμειακών ροών έχει
χρησιμοποιηθεί στην έρευνα των Collins and Hribar (2000), Cheng and Thomas (2006)
και Core et al. (2006). Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος του ισολογισμού έχει
χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων στην έρευνα των Xie (2001),
Thomas and Zhang (2002), Fairfield et al. (2003), Richardson et al. (2005), Mashruwala
et al. (2006), Pincus et al. (2007), Zhang (2007) και Wu et al. (2010).
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Μέθοδος των ταμειακών ροών
Με την μέθοδο των ταμειακών ροών τα συνολικά δεδουλευμένα υπολογίζονται ως η
διαφορά των συνολικών κερδών μείον τις ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες:
Total Accruals = NI − CFO
Όπου:


NI: Net Income, δηλαδή καθαρά κέρδη.



CFO: Cash flow from operations, δηλαδή ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες.

Μέθοδος του ισολογισμού
Σύμφωνα με τη μέθοδο του ισολογισμού που προτείνεται από τους Collins and Hribar,
(2002) τα συνολικά δεδουλευμένα υπολογίζονται ως εξής:
Total Accruals = 𝛥 in current non − cash assets − 𝛥 in current liabilities + 𝛥 in long
− term debt in current liabilities – Depreciation

Όπου:
 Δ in current non- cash assets: Μεταβολή των κυκλοφορούντων μη ταμειακών
στοιχείων του ενεργητικού.
 Δ in current liabilities: Μεταβολή των τρεχουσών υποχρεώσεων.
 Δ in long-term debt in current liabilities: Μεταβολή του χρέους στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
 Depreciation: Συνολικές αποσβέσεις.
Έχει ερευνηθεί ότι με τη μέθοδο του ισολογισμού σε περιπτώσεις εξαγορών και
συγχωνεύσεων, εκποιήσεων αλλά και ύπαρξης συναλλάγματος δημιουργούνται
σφάλματα μέτρησης στον υπολογισμό των δεδουλευμένων (Collins and Hribar, 2002).
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκύψει εσφαλμένα το συμπέρασμα ότι επιχειρήσεις
που μελετήθηκαν προέβησαν σε χειραγώγηση αποτελεσμάτων ενώ δεν συνέβη ένα
τέτοιο γεγονός. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των εξαγορών και συγχωνεύσεων
υπάρχει θετική μεροληψία (δηλαδή προκύπτουν υψηλότερα δεδουλευμένα) με τη
μέθοδο του ισολογισμού καθώς τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού αυξάνονται όταν
μία επιχείρηση εξαγοράζει την άλλη. Αντιθέτως, όταν πραγματοποιούνται εκποιήσεις
εισάγεται αρνητική μεροληψία δηλαδή τα δεδουλευμένα που υπολογίζονται είναι
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χαμηλότερα καθώς τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού μειώνονται. Στην περίπτωση
των συναλλαγμάτων η επίδραση στην κατεύθυνση των δεδουλευμένων εξαρτάται από
το μέγεθος του νομίσματος σε σχέση με το τοπικό νόμισμα της επιχείρησης, δηλαδή
από το αν αυτό αποδυναμώνεται ή όχι.
3.ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
Αρχικά, δηλαδή πριν την υποχρεωτική δημοσίευση της κατάστασης ταμειακών ροών
τα δεδουλευμένα ορίζονταν ως το μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης και τις αποσβέσεις
Sloan (1996), Jones (1991), Healy (1985), που απεικονίζονται στον ισολογισμό. Έπειτα
με την εισαγωγή της κατάστασης ταμειακών ροών τα δεδουλευμένα προσδιορίστηκαν
ως η διαφορά μεταξύ των κερδών και των ταμειακών ροών (Hribar and Collins, 2002),
που απεικονίζονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Με τον δεύτερο αυτόν ορισμό
αποφεύγονται σφάλματα που προκύπτουν όταν πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις και
εξαγορές. Εν συνεχεία, η μεταβολή των ταμειακών στοιχείων όπως απεικονίζεται στον
ισολογισμό, η οποία ισούται με τη διαφορά των καθαρών λειτουργικών στοιχείων του
ενεργητικού εκτός από τους λογαριασμούς του ταμείου καθορίζουν ένα νέο μέτρο
υπολογισμού των δεδουλευμένων σύμφωνα με τους Richardson et al. (2005).
4.ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
Τα κανονικά δεδουλευμένα (Non Discretionary Accruals) διαμορφώνονται λόγω των
λογιστικών προτύπων που τηρούνται ενώ τα διαφοροποιούμενα (Discretionary
Accruals) δημιουργούνται λόγω της ευελιξίας της διοίκησης. Ανάλογα με το ύψος των
διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων γίνεται αντιληπτό αν η διοίκηση έχει προβεί σε
τεχνικές χειραγώγησης. Με το μέγεθος των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων
γίνεται κατανοητό το μέγεθος των εσόδων και εξόδων τα οποία έχουν παρουσιαστεί
στις οικονομικές καταστάσεις αλλά δεν είναι πραγματοποιημένα. Ένα δείγμα
ποιοτικών κερδών αποτελεί η χαμηλή απόλυτη τιμή των διαφοροποιημένων
δεδουλευμένων.
Οι περισσότερες έρευνες για τον υπολογισμό των μη κανονικών δεδουλευμένων
ξεκινούν υπολογίζοντας αρχικά τα συνολικά δεδουλευμένα ανάλογα με τη μέθοδο που
ακολουθείται όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω. Έπειτα, ακολουθεί παλινδρόμηση των
συνολικών δεδουλευμένων ως συνάρτηση μεταβλητών που αντιπροσωπεύουν τα
κανονικά δεδουλευμένα όπως το κεφαλαίο κίνησης, τα έσοδα και πάγια στοιχεία
ενεργητικού που προτείνουν τα μοντέλα Jones και Modified Jones, όπως αναλύονται
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παρακάτω. Έπειτα τα μη κανονικά προσδιορίζονται αφαιρώντας από τα συνολικά τα
κανονικά δεδουλευμένα (McNichols and Wilson, 1988).
Η διάκριση των συνολικών δεδουλευμένων απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (TOTAL
ACCRUALS)

ΚΑΝΟΝΙΚΑ/ ΜΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (NON
DISCRETIONARY
ACCRUALS)

ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ/
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
(DISCRETIONARY
ACCRUALS)

Σχήμα 1: Διάκριση συνολικών δεδουλευμένων
5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
Για τον υπολογισμό των Discretionary accruals μερικά από τα πιο γνωστά μοντέλα που
έχουν αναπτυχθεί είναι: Healy Model, DeAngelo Model, Jones Model, Modified Jones
Model, Industry Model, Model of Kang and Sivaramakrishnan και Model of Kothari et
al.
The Healy Model

Σύμφωνα με τον Healy (1985) η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται
συστηματικά κάθε περίοδο. Τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα ή Non
Discretionary accruals (NDA) υπολογίζονται ως εξής:

𝑁𝐷𝐴𝐽𝑡 =

∑ 𝑇𝐴𝑗𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗𝑡−1

Όπου


ΣTAjt = Sum of Total Accruals for firm j in year t, δηλαδή τα συνολικά
δεδουλευμένα της επιχείρησης j για το έτος t.



Assetsjt-1 = Total assets for firm j in year t-1, δηλαδή το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1.
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Τα Discretionary Accruals αποτελούν τη διαφορά των συνολικών δεδουλευμένων από
τα Νon Discretionary Accruals τα οποία υπολογίστηκαν με βάση τον παραπάνω τύπο.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό εξετάζεται η χειραγώγηση με βάση τη μέση τιμή των
συνολικών δεδουλευμένων τα οποία διαιρούνται με τα συνολικά στοιχεία του
ενεργητικού. Επομένως, προτείνονται συγκρίσεις των δεδουλευμένων με τη μέση τιμή
τους και οι πιθανές υπάρχουσες αποκλίσεις αποτελούν ένδειξη χειραγώγησης εκ
μέρους της Διοίκησης.
DeAngelo Model

Σύμφωνα με το μοντέλο DeAngelo (1986) τα Non Discretionary accruals
υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά δεδουλευμένα της προηγούμενης
περιόδου διαιρεμένα με τα στοιχεία του ενεργητικού της προ-προηγούμενης περιόδου.
Αποτελεί μία παραλλαγή του υποδείγματος Healy αφού βασίζεται σε μεγέθη της
προηγούμενης περιόδου. Υπολογίζονται ως εξής:
𝑁𝐷𝐴𝐽𝑡 =

𝑇𝐴𝑗𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗𝑡−2

Όπου:


ΤΑjt-1 = Total Accruals for firm j in year t-1, δηλαδή τα συνολικά
δεδουλευμένα της επιχείρησης j για το έτος t-1.



Assetsjt-2 = Total assets for firm j in year t-2, δηλαδή το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-2.

Jones Model

Σύμφωνα με το μοντέλο Jones (1991) τα κανονικά δεδουλευμένα είναι μία εξίσωση
που υπολογίζεται βάσει της ανάπτυξης των πωλήσεων και της επένδυσης σε πάγιο
εξοπλισμό. Χρησιμοποιείται η παρακάτω γραμμική παλινδρόμηση για να υπολογιστεί
αν και κατά πόσο η μεταβολή των πωλήσεων καθώς και των παγίων στοιχείων σε δύο
διαδοχικές περιόδους επηρεάζουν τα κανονικά δεδουλευμένα.
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡
1
= 𝛼0
+ 𝛽1
+ 𝛽2
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
Όπου :



TAjt = Total accruals for firm j in year t, δηλαδή το σύνολο των
δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t.
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Assetsjt-1 = Total assets for firm j in year t-1, δηλαδή το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1.



ΔSalesjt = Change in sales for firm j in year t, δηλαδή η μεταβολή των
πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t.



PPEjt = Property, plant, equipment for firm j in year t, δηλαδή η αξία της
ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της επιχείρησης
j για το έτος t.

Τα Non Discretionary accruals δεν είναι σταθερά και υπολογίζονται ως εξής:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡
1
− (𝛼̂0
+ 𝛽̂1
+ 𝛽̂2
)
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
Όπου:



TAjt = Total accruals for firm j in year t, δηλαδή το σύνολο των
δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t.



ΔSalesjt = Change in sales for firm j in year t, δηλαδή η μεταβολή των
πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t.



PPEjt = Property, plant, equipment for firm j in year t, δηλαδή τα πάγια
στοιχεία της επιχείρησης j για το έτος t.



Assetsjt-1 = Total assets for firm j in year t-1, δηλαδή το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1.

Modified Jones

Οι Dechow et al. (1995) πρότειναν μία νέα τροποποίηση στην εξίσωση που πρότεινε
το μοντέλο Jones. Το μοντέλο Modified Jones εισάγει τους λογαριασμούς
εισπρακτέους προσαρμόζοντας τα έσοδα τα οποία δεν εισπράττονται άμεσα, δηλαδή
τα έσοδα επί πιστώσει. Η μεταβολή των πωλήσεων αντικαθίσταται δηλαδή με την
μεταβολή των ταμειακών πωλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σφάλματα
που προκύπτουν λόγω της επέμβασης της Διοίκησης στο λογαριασμό των εσόδων επί
πιστώσει ο οποίος θεωρείται ότι είναι πιο εύκολος να χειραγωγηθεί σε σχέση με τα
ταμειακά έσοδα. Αναλυτικότερα πραγματοποιείται παλινδρόμηση της παρακάτω
γραμμικής εξίσωσης:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡
1
= 𝛼0
+ 𝛽1
+ 𝛽2
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
Όπου :
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TAjt = Total accruals for firm j in year t, δηλαδή το σύνολο των
δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t.



Assetsjt-1 = Total assets for firm j in year t-1, δηλαδή το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1.



ΔSalesjt = Change in sales for firm j in year t, δηλαδή η μεταβολή των
πωλήσεων της επιχείρησηςj για το έτος t.



PPEjt = Property, plant, equipment for firm j in year t, δηλαδή η αξία της
ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της επιχείρησης
j για το έτος t.

Έπειτα για τον υπολογισμό των Discretionary Accruals αφαιρούνται από τα συνολικά
δεδουλευμένα τα Non Discretionary Accruals σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡 − 𝛥𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡
1
− (𝛼̂0
+ 𝛽̂1
+ 𝛽̂2
)
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1

Όπου:


TAjt = Total accruals for firm j in year t, δηλαδή το σύνολο των
δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t.



ΔSalesjt = Change in sales for firm j in year t, δηλαδή η μεταβολή των
πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t.



PPEjt = Property, plant, equipment for firm j in year t, δηλαδή τα πάγια
στοιχεία της επιχείρησης j για το έτος t.



Δreceivablesjt = Change in Receivables for firm j in year t, δηλαδή η
μεταβολή των λογαριασμών εισπρακτέων της επιχείρησης j για το έτος
t.



Assetsjt-1 = Total assets for firm j in year t-1, δηλαδή το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1.

Η διαφορά με το μοντέλο Jones φαίνεται από την εισαγωγή του λογαριασμού
εισπρακτέων όπου η μεταβολή τους αφαιρείται από τη μεταβολή των εσόδων.
Θεωρείται από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για
τον εντοπισμό της διαχείρισης κερδών (Dechow et al., 1995).
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Industry Model

Το μοντέλο αυτό προτάθηκε από τους Dechow and Sloan (1991) σύμφωνα με το οποίο
τα μη κανονικά δεδουλευμένα δε μεταβάλλονται διαχρονικά. Υπολογίζεται η διάμεσος
των συνολικών δεδουλευμένων τα οποία διαιρούνται με τα συνολικά στοιχεία του
ενεργητικού της προηγούμενης περιόδου. Το υπόδειγμα που προτείνεται είναι το εξής:
𝑁𝐷𝐴𝐽𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑚𝑒𝑎𝑛 (

𝑇𝐴𝐽𝑡
)
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗𝑡−1

Όπου:


𝑇𝐴

mean (𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑡−1

) = mean of the total accruals for firm j in year t divided by

Assetsjt-1, δηλαδή η μέση τιμή των του συνόλου των δεδουλευμένων της
επιχείρησης j για το έτος t διαιρεμένα με το σύνολο των στοιχείων του
ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1.
Οι συντελεστές β1 και β2 εκτιμώνται κάνοντας παλινδρόμηση με τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων.
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, μειώνονται τα σφάλματα μέτρησης στα
διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα καθώς διαχωρίζονται οι διακυμάνσεις των Non
discretionary accruals που οφείλονται σε εταιρικές ιδιαιτερότητες.
Kang και Sivaramakrishnan

Το υπόδειγμα αυτό μελετά τα μη κανονικά δεδουλευμένα χρησιμοποιώντας μεγέθη και
όχι μεταβολές μεγεθών. Επίσης, περιλαμβάνει διάφορα έξοδα καθώς και το κόστος
πωληθέντων εισάγοντας επεξηγηματικές μεταβλητές. Το υπόδειγμα που προτείνεται
είναι το εξής:
𝐴𝑅 −1

𝐴𝐵𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 (𝑅𝐸𝑉𝑗,𝑡 −1 𝑅𝐸𝑉𝑗,𝑡 ) + 𝛼2 (
𝑖,𝑡

𝐷𝐸𝑃 −1

𝛼3 (𝐺𝑃𝑃𝐸𝑗,𝑡

𝑗,𝑡−1

𝐼𝑁𝑉𝑗,𝑡−1 +𝑂𝐶𝐴𝑗,𝑡−1 −𝐶𝐿𝑗,𝑡−1
𝐸𝑋𝑃𝑗,𝑡−1

𝐸𝑋𝑃𝑗,𝑡 ) +

𝐺𝑃𝑃𝐸𝑗,𝑡 ) + 𝑢𝑗,𝑡

Όπου:


ARjt = Accounts receivables for firm j in year t, δηλαδή λογαριασμοί
εισπρακτέοι της επιχείρησης j για το έτος t.
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REVj,t = Revenues for firm j in year t, δηλαδή έσοδα της επιχείρησης j για το
έτος t.



INVj,t-1 =Inventories for firm j in year t-1, δηλαδή τα αποθέματα της
επιχείρησης j για το έτος t-1.



OCAj,t-1 = Other current assets, δηλαδή άλλα στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού.



CLj,t-1= Current liabilities for firm j in year t-1, δηλαδή βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της επιχείρησης j για το έτος t-1.



EXPj,t =Expenses for firm j in year t, δηλαδή έξοδα της επιχείρησης j για το έτος
t.



DEPj,t = Depreciation for firm j in year t, δηλαδή αποσβέσεις της επιχείρησης j
για το έτος t.



GPPEj,t = Gross Property, Plant and Equipment for firm j in year t, δηλαδή τα
ενσώματα πάγια της επιχείρησης j για το έτος t.

Το accrual balance περιλαμβάνει το άθροισμα των λογαριασμών εισπρακτέων
(εξαιρουμένων

των

επιστροφών

φόρου),

των

αποθεμάτων,

των

λοιπών

κυκλοφορούντων στοιχείων μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις
αποσβέσεις.
Kothari et al.

Προτείνεται ο υπολογισμός των συνολικών δεδουλευμένων ο οποίος βασίζεται στο
δείκτη ROA συνδέοντας τα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα με την απόδοση της
εταιρείας. Η διαφορά των επιμέρους Discretionary Accruals καθορίζει τα μη κανονικά
δεδουλευμένα.
𝑇𝐴𝑗𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗𝑡−1

𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑗𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑗𝑡
𝑅𝑂𝐴𝑗𝑡 𝑜𝑟 𝑡−1
1
= 𝛼0 + 𝛼1 (
) + 𝛼2 (
) + 𝛼3 (
) + 𝛼4 (
) + 𝑒𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑗𝑡−1
𝐴𝑗𝑡−1

Όπου:


TAjt = Total accruals for firm j in year t, δηλαδή το σύνολο των δεδουλευμένων
της επιχείρησης j για το έτος t.



Assetsjt-1 = Total assets for firm j in year t-1, δηλαδή το σύνολο των στοιχείων
του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1.



ΔSalesjt = Change in sales for firm j in year t, δηλαδή η μεταβολή των
πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t.
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PPEjt = Property, plant, equipment for firm j in year t, δηλαδή η αξία της
ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της επιχείρησης j για το
έτος t.



ROAjt or t-1 = Return on Assets for firm j in year t or t-1, δηλαδή η αποδοτικότητα
των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης j για το έτος t ή t-1.

Συνοπτικά τα μοντέλα που παρατέθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

1985

• Healy

1986

• Deangelo

1991

• Jones

1991

• Industry

1995

• Modified Jones

1995

• Kang&Sivaramakrishnan

2005

• Kothari et al.

Σχήμα 2: Υποδείγματα εντοπισμού χειραγώγησης κερδών

6.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ
Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την αντίδραση της αγοράς όταν
εξακριβωθούν και εντοπιστούν φαινόμενα χειραγώγησης αποτελεσμάτων σε εταιρείες.
Ένας σύνηθες αποτέλεσμα είναι η μείωση της τιμής της μετοχής (Foster, 1979). Οι
αναλυτές και οι επενδυτές εκλαμβάνουν τη χειραγώγηση κερδών ως ένα αρνητικό
γεγονός και αποστρέφονται το ενδιαφέρον τους από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Δημιουργείται για τους επενδυτές ένα αρνητικό κλίμα δυσπιστίας και σύγχυσης. Οι
επενδυτές δυσκολεύονται πλέον να διακρίνουν αν οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται εύλογα ή όχι. Οι χρήστες εξαπατώνται και οι οικονομικές καταστάσεις
κρίνονται αναξιόπιστες.
30

Σύμφωνα με την έρευνα της Beneish (1997) επιχειρήσεις που παραβίασαν τις γενικά
αποδεκτές λογιστικές αρχές κατάφεραν να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις άνω των
κανονικών για δύο χρόνια μετά τη χειραγώγηση των κερδών. Δηλαδή οι επιχειρήσεις
επωφελούνται βραχυπρόθεσμα αλλά μακροπρόθεσμα οι συνέπειες είναι
αδιαμφισβήτητες. Οι επενδυτές δεν αργούν ν’ αντιληφθούν τα αποτελέσματα των
τεχνασμάτων.
Πολλές επιχειρήσεις εκτός από την έλλειψη αξιοπιστίας που προκάλεσαν τους
επιβλήθηκαν πρόστιμα και ποινές φυλάκισης.
Επιπλέον, παραβιάζεται η ακεραιότητα των στελεχών της διοίκησης, οι εσωτερικοί
και

εξωτερικοί

έλεγχοι

καθίστανται

ανεπαρκείς

ενώ

παράλληλα

οι

χρηματιστηριακές αγορές πλήττονται.
7.ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Λόγω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων έχουν καταγραφεί πολλά
σκάνδαλα εκ των οποίων τα πιο γνωστά είναι παγκοσμίως: Lucent, Enron, Worldcom,
Parmalat, Xerox. Σε αυτές τις περιπτώσεις έγινε γνωστή η εμπλοκή λογιστών, ελεγκτών
καθώς και χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι επιπτώσεις για όλους τους χρήστες
ήταν μεγάλες, γι’ αυτό κατέστη αναγκαία η παρέμβαση του κράτους.
Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ εισήχθη ο νόμος Sarbanes-Oxley το 2002 και συστάθηκε
το Public Companies Accounting Oversight Board το οποίο εποπτεύει τους ελέγχους
των εισηγμένων εταιρειών. Ο νόμος Sarbanes-Oxley θίγει ζητήματα σχετικά με την
εταιρική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Παράλληλα, στην Ευρώπη εκδόθηκε η νέα
Ελεγκτική Οδηγία 43/ΕΕ/17-5-2006 η οποία συντελεί στην περαιτέρω και καλύτερη
οργάνωση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε η Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Επιπλέον, υπεύθυνες καθίστανται η επιτροπή
ελέγχου και η επιτροπή κεφαλαιαγοράς.
Επιπροσθέτως, κρίνεται απαραίτητη η καλή οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου
καθώς και του εξωτερικού ελέγχου. Με την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού
εσωτερικού ελέγχου αποφεύγονται λάθη, όπως σφάλματα καταχώρησης και
εντοπίζονται έγκαιρα ακούσια και εκούσια σφάλματα. Κρίσιμος κρίνεται ο ρόλος των
ελεγκτών οι οποίοι επιβεβαιώνουν την οικονομική κατάσταση μία επιχείρησης και
περιορίζουν τις απάτες. Σκοπός του ελέγχου αποτελεί η έκφραση επαγγελματικής
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γνώμης του ελεγκτή για το αν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται
εύλογα από κάθε ουσιώδη πλευρά. (Καραμάνης, 2008).
Σημαντικός

περιορισμός

της

χειραγώγησης

κερδών

αποτελεί

η

εταιρική

διακυβέρνηση (Lin and Hwang, 2010). Μέσω της αποτελεσματικής εταιρικής
διακυβέρνησης οι επιχειρήσεις κατορθώνουν να παρουσιάζουν πιο αξιόπιστες
οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τα λογιστικά πρότυπα. Αυτό
συμβαίνει μέσω της κατάλληλης σύνθεσης της μετοχικής ιδιοκτησίας, της σύνθεσης
του διοικητικού συμβουλίου, και της παρουσίας εξωτερικών ανεξάρτητων μελών στο
διοικητικό συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικός παράγοντας αποτελεί η ύπαρξη
ανεξάρτητων μελών ΔΣ (Vicknair et al., 1993) καθώς και η ύπαρξη επιτροπής ελέγχου
(Pincus et al., 1989, Collier, 1993). Επιχειρήσεις με πιο ανεξάρτητα ΔΣ έχουν
μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν προβλήματα λογιστικής ή ελεγκτικής φύσεως
(Klein, 2002 και Agrawal and Chadha, 2003).
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ΙΙΙ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
1.ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί το φαινόμενο της χειραγώγησης
αποτελεσμάτων είναι εμφανές στου περισσότερους κλάδους και ιδιαίτερα στον κλάδο
των ακινήτων, των κατασκευών, των βιομηχανιών, των τραπεζών και της υγείας
(Wells, 1997). Ειδικότερα, έχουν γίνει ποικίλες μελέτες για την χειραγώγηση των
αποτελεσμάτων για τον τομέα των τραπεζών, όσον αφορά τους λογαριασμούς
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις δανείων (Beaver et al., 1989, Moyer, 1990,
Scholes et al., 1990, Wahlen, 1994, Beatty et al., 1995, Collins et al., 1995, Beaver and
Engel, 1996, Liu and Ryan, 1995 and Liu et al., 1997). Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες
για τον τομέα των ασφαλίσεων (Petroni, 1992, Anthony and Petroni, 1992, Beaver and
McNichols, 2003, Penalva, 1998) και τις προβλέψεις σχετικά με τους αναβαλλόμενους
φόρους (Visvanathan, 1998, Miller and Skinner, 1998, Ayers, 1998). Συχνό φαινόμενο
αποτελεί η πρόβλεψη σχετικά με τραπεζικά δάνεια ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις των δανειστών.
Στην παρούσα έρευνα ομαδοποιήθηκαν οι διάφοροι τομείς των εταιρειών βάσει της
ένταξης τους στο δευτερογενή ή τριτογενή τομέα παραγωγής.
Σύμφωνα με έρευνα των Leuz et al. (2003) και Bhattacharya et. al. (2003) η
παραποίηση των αποτελεσμάτων είναι πιο συχνή σε χώρες που δεν χαρακτηρίζονται
από υψηλή προστασία των επενδυτών και συνέπεια στην εφαρμογή των νόμων.
Επίσης, το ίδιο γεγονός συμβαίνει και για επιχειρήσεις με χαμηλές αποδόσεις
σύμφωνα με έρευνα των Cohen et al. (2004), Kothari et al. (2005). Οι ελληνικές
επιχειρήσεις κατέλαβαν την πρώτη θέση μεταξύ εταιρειών άλλων χωρών καθώς επίσης
και χαμηλή θέση σχετικά με την ποιότητα των κερδών που παρουσιάζουν στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Επιπροσθέτως, έρευνες των Gao and Shrieves (2002), Bergstresser and Philippon
(2004), Cohen et al. (2004), και Cheng and Warfield (2005) απέδειξαν ότι η
χειραγώγηση αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα εμφανής σε επιχειρήσεις όπου η αμοιβή
της ανώτατης διοίκησης συνδέεται με την τιμή της μετοχής. Η ύπαρξη ανεξάρτητης
επιτροπής ελέγχου περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης (Klein, 2002).
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Επιπρόσθετα, το φαινόμενο της χειραγώγησης κερδών παρουσιάζεται σε ιδιωτικές
αλλά και δημόσιες επιχειρήσεις για λόγους οικονομικούς και πολιτικούς αντίστοιχα
καθώς και σε εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους Stalebrink and
Sacco (2005).
2.ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
Ο Sloan (1996) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εταιρείες που παρουσιάζουν υψηλά
δεδουλευμένα θα εμφανίσουν χαμηλότερη κερδοφορία μελλοντικά η οποία θα έχει και
αντίκτυπο στην απόδοση της μετοχής.
Ο Kothari (2001) ανέφερε ότι η προβλεπτική ικανότητα των δεδουλευμένων
αποδίδεται κυρίως στην παραβίαση παραδεκτών λογιστικών αρχών από τη Διοίκηση
ώστε να παρουσιάσουν βελτιωμένα λογιστικά κέρδη.
Οι Defond and Park (2001) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που
εμφανίζουν χαμηλά διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία
και το αντίστροφο. Παρόλα αυτά ισχυρίζονται ότι οι επενδυτές δεν αντιλαμβάνονται
την προβλεπτική ικανότητα των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων για τη
μελλοντική κερδοφορία.
Ο Xie (2001) υποστήριξε ότι υπάρχει αρνητική σχέση των δεδουλευμένων με τις
μελλοντικές εταιρικές αποδόσεις η οποία οφείλεται στην περιορισμένη ικανότητα των
επενδυτών να αντιληφθούν τη χειραγώγηση εκ μέρους της Διοίκησης. Αυτό το
συμπέρασμα προέκυψε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Jones (1991) βρίσκοντας
αρνητική σχέση ανάμεσα στα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα και τις μελλοντικές
εταιρικές αποδόσεις σε αντίθεση με τα μη διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα.
Οι Thomas and Zhang (2002) συμπέραιναν ότι το μεγαλύτερο μέρος των
υπερκανονικών αποδόσεων της στρατηγικής με βάση τα δεδουλευμένα οφείλεται σε
πολύ υψηλές αυξήσεις ή μειώσεις των αποθεμάτων.
Οι Beneish and Vargus (2002) βρήκαν ότι η ικανότητα των δεδουλευμένων να
προβλέπουν τις μελλοντικές εταιρικές αποδόσεις προέρχεται από τα θετικά
δεδουλευμένα ανεξάρτητα αν είναι διαφοροποιούμενα ή μη διαφοροποιούμενα.
Οι Dechow and Dichev (2002) έδειξαν ότι υποκειμενική κρίση στον υπολογισμό των
δεδουλευμένων είναι αυτή που συντελεί στη χαμηλή σταθερότητά τους.
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Οι Collins and Hribar (2003) έδειξαν ότι η προβλεπτική ικανότητα των δεδουλευμένων
για τις μελλοντικές αποδόσεις δεν έχει σχέση με αυτή της λογιστικής κερδοφορίας.
Η μελέτη Cohen et al. (2006) συμπέρανε ότι με την εφαρμογή του νόμου Sarbanes
Oxley το 2002, η χειραγώγηση των κερδών σε δεδουλευμένη βάση μειώθηκε
σημαντικά, ενώ η χειραγώγηση μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων αυξήθηκε
σημαντικά.
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Β.ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
IV.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
1.ΑΝΑΛΥΣΗ
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί η χειραγώγηση
αποτελεσμάτων ελληνικών εταιρειών δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
παραγωγής, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το μοντέλο
Modified Jones για τη χρονική περίοδο 2007-2012.
Σύμφωνα με οικονομολόγους και γεωγράφους οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε τρεις
βασικούς τομείς παραγωγής: πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής.
Πρωτογενής τομέας
Στον πρωτογενή τομέα παραγωγής εντάσσονται δραστηριότητες που έχουν ως
αντικείμενο την εκμετάλλευση φυσικών πόρων και απόκτηση αγαθών απευθείας από
τη φύση. Για παράδειγμα, σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι αλιευτικές,
κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες.
Δευτερογενής τομέας
Στο δευτερογενή τομέα παραγωγής εντάσσονται επιχειρήσεις που μεταποιούν και
επεξεργάζονται τις πρώτες ύλες. Όπως για παράδειγμα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
οικοτεχνίες.
Τριτογενής τομέας
Στον τριτογενή τομέα παραγωγής περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
όπως: τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, εμπορικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία.
2.ΔΕΙΓΜΑ
Στην παρούσα μελέτη ερευνώνται επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς
τομέα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κάθε κατηγορία των δύο τομέων αποτελούν
επιχειρήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες οι οποίες εντάσσονται στο
ίδιο τομέα γιατί οι μεν επεξεργάζονται τις πρώτες ύλες και οι δε παρέχουν υπηρεσίες.
Ειδικότερα, στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται εταιρείες που ανήκουν στον
κλάδο κατασκευών και υλικών κατασκευών, βιομηχανίας και εξόρυξης. Στη δεύτερη
κατηγορία περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των
τροφίμων, της λιανικής πώλησης, της πληροφορικής, του ταξιδιού και της αναψυχής.
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Επιπρόσθετα, στην πρώτη κατηγορία το δείγμα αποτελείται συνολικά από τριάντα έξι

•1.ALCO HELLAS
•2.ALUMIL
ALUMINIUM
•3.BITROS HOLD
SA
•4.CORINTH
PIPEWORKS SA
•5.ELASTRON S.A.
•6.ELVAL HELLENIC
•7.ETEM LIGHT
METALS
•8.HALCOR METAL
WORKS
•9.KORDELLOS
CH. BROS
•10.MYTILINEOS
HOLDING
•11.N. LEVEDERIS
•12.PIPE WORKS
GIRAKIAN
•13.SIDENOR SA
•14.SIDMA SA

ΕΞΟΡΥΞΗ

•1.AEGEK SA
•2.AKRITAS SA
•3.ATHENA S.A.
•4.BIOTER S.A.
•5.DOMIKI KRITIS
SA
•6.EDRASIS C.
PSALLIDAS
•7.ELLAKTOR S.A.
•8.FHL I KIRIAKIDIS
•9.HERACLES GEN
CEMENT
•10.IKTINOS
HELLAS SA
•11.XYLEMPORIA
•12.INTRACOM
CONST
•13.J & P AVAX SA
•14.KLOUKINAS
LAPPAS SA
•15.MATHIOS SA
•16.MICHANIKI
•17.N. VARVERIS MONDA
•18.PROODEFTIKH
TECH
•19.SHELMAN
HELLENIC
•20.TITAN CEMENT
CO.
•21.UNIBIOS HLDG

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

επιχειρήσεις όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

•1.S & B
INDUSTRIAL

Σχήμα 3: Επιχειρήσεις δείγματος του δευτερογενούς τομέα παραγωγής
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Τον δευτερογενή τομέα παραγωγής που μελετάται απαρτίζουν τρεις κλάδοι
επιχειρήσεων. To 58% των εταιρειών του δευτερογενούς τομέα αποτελούν εταιρείες
που εντάσσονται στον κλάδο των κατασκευών. Το 39% του δείγματος αποτελούν
βιομηχανικές επιχειρήσεις ενώ μία μόνο επιχείρηση συνιστά τον τομέα των εξορύξεων.
Η κατανομή αυτή των εταιρειών του δευτερογενούς τομέα διαφαίνεται και στο
παρακάτω σχήμα:

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΞΟΡΥΞΗ 3%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
39%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
58%

Σχήμα 4: Κατανομή εταιρειών δείγματος δευτερογενούς τομέα παραγωγής

Τη δεύτερη κατηγορία αποτελούν σαράντα επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα όπως
φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:
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•1.ALPHA GRISSIN
POWER
•2.ALTEC HOLDINGS
•3.BYTE COMPUTER
SA
•4.ENTERSOFT S.A.
•5.FORTHNET SA
•6.HELLAS ONLINE SA
•7.ILYDA SA
•8.MLS MULTIMEDIA
SA
•9.PERFORMANCE
TECHNOLO
•10.PROFILE SYSTEMS
•11.QUEST HOLDINGS
SA

Ταξίδι και αναψυχή

•1.MOTODYNAMICS
SA
•2.ILEKTRONIKI ATH
•3.ELINOIL S.A.
•4.FOLLI FOLLIE
COMM
•5.MEDITERRA S.A.
•6.PHILIPPOS NAKAS
S.A
•7.REVOIL SA

Πληροφορική

Λιανοπωλητές

Τρόφιμα

•1.CHATZIKRANIOTIS
•2.EVROFARMA SA
•3.FLOUR MILLS
KEPENOS
•4.KREKA SA
•5.KRETA FARM SA
•6.KRI KRI MILK IND
SA
•7.NIREFS
AQUACULTURE
•8.NUTRIART S.A.
•9.PERSEUS
SPECIALTY
•10.P.G. NIKAS SA
•11.STELIOS KANAKIS
S.A.

•1.AEGEAN AIRLINES
S.A.
•2.ANEK LINES
SHIPPING
•3.ASTIR PALACE
VOULIAG
•4.ATTICA HOLDINGS
S.A.
•5.AUTOHELLAS
•6.CENTRIC
HOLDINGS SA
•7.INTRALOT S.A.
•8.KIRIACOULIS
SHIPPING
•9.MARITIME CO.
LESVOS
•10.MINOAN LINES SA
•11.OPAP S.A.

Σχήμα 5: Επιχειρήσεις δείγματος του τριτογενούς τομέα παραγωγής

Στον τριτογενή τομέα παραγωγής περιλαμβάνονται εταιρείες τεσσάρων κλάδων. Τον
ίδιο αριθμό εταιρειών, δηλαδή έντεκα επιχειρήσεις, απαρτίζουν τον κλάδο των
τροφίμων, της πληροφορικής και του τομέα του ταξιδιού και της αναψυχής. Δηλαδή ο
καθένας από αυτούς τους κλάδους αποτελεί το 27,5% του συνολικού δείγματος. Ενώ,
το 17,5% του δείγματος του τριτογενούς τομέα αποτελούν οι λιανοπωλητές.
Συνοπτικά, η κατανομή των εταιρειών του τριτογενούς τομέα απεικονίζεται σχηματικά
παρακάτω:
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ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΑΞΙΔΙ &
ΑΝΑΨΥΧΗ 27.50%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
27.50%

ΤΡΟΦΙΜΑ 27.50%

ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ
17.50%

Σχήμα 6: Κατανομή εταιρειών δείγματος τριτογενούς τομέα παραγωγής
3.ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Έγινε μελέτη της συμπεριφοράς των δύο τομέων παραγωγής για την περίοδο 20072012. Τα δεδομένα των εταιρειών αντλήθηκαν από το πρόγραμμα Datastream και μέσω
αυτού από τη βάση δεδομένων Worldscope καθώς και από τις οικονομικές καταστάσεις
τους που είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο. Αφορούν ετήσια οικονομικά στοιχεία τα
οποία απαιτούνται από το μοντέλο Modified Jones. Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε
το γεγονός ότι το 2012 στον τριτογενή τομέα παραγωγής εξαιρέθηκαν τρεις εταιρείες
από το δείγμα λόγω στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα.
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V.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
1.ΜΟΝΤΕΛΟ MODIFIED JONES
Το μοντέλο το οποίο μελετάται και στηρίζεται η εργασία είναι το μοντέλο Modified
Jones το οποίο αναλύεται ως εξής:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡
1
= 𝛼0
+ 𝛽1
+ 𝛽2
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
Όπου:


TAjt = Total accruals for firm j in year t, δηλαδή το σύνολο των
δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t.



Assetsjt-1 = Total assets for firm j in year t-1, δηλαδή το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1.



ΔSalesjt = Change in sales for firm j in year t, δηλαδή η μεταβολή των
πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t.



PPEjt = Property, plant, equipment for firm j in year t, δηλαδή η αξία της
ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της επιχείρησης
j για το έτος t.

Για τον υπολογισμό των συνολικών δεδουλευμένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
υπολογισμού του ισολογισμού. Δηλαδή βάση της μεθόδου του ισολογισμού τα
δεδουλευμένα υπολογίζονται σύμφωνα με τον τύπο:
Total Accruals𝐽𝑡
= 𝛥 in current non − cash assets𝐽𝑡 − 𝛥 in current liabilities𝐽𝑡
+ 𝛥 in long − term debt in current liabilities𝐽𝑡 – Depreciation𝐽𝑡

Όπου:


Δ in current non cash assetsjt: Μεταβολή των κυκλοφορούντων μη
ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού για την επιχείρηση j το έτος t.



Δ in current liabilitiesjt: Μεταβολή των τρεχουσών υποχρεώσεων της
επιχείρησης j για το έτος t.



Δ in long-term debt in current liabilitiesjt: Μεταβολή του χρέους στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης j για το έτος t.



Depreciationjt: Συνολικές αποσβέσεις της επιχείρησης j για το έτος t.
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Εκτενέστερα για τον υπολογισμό των τρεχόντων μη ταμειακών κυκλοφορούντων
στοιχείων του ενεργητικού αφαιρέθηκαν από τα συνολικά κυκλοφοριακά στοιχεία του
ενεργητικού τα ταμειακά στοιχεία του ενεργητικού. Επιπλέον, υπολογίστηκαν
μεταβολές σχετικά με τα στοιχεία των κυκλοφορούντων μη ταμειακών στοιχείων του
ενεργητικού, των τρεχουσών υποχρεώσεων και του χρέους των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων μεταξύ του αναφερόμενου έτους και του προηγούμενου έτους.
Για την επίτευξη των ανωτέρω υπολογισμών χρησιμοποιήθηκαν οι εξής κωδικοί από
το πρόγραμμα Datastream:

ΚΩΔΙΚΟΙ DATASTREAM ΓΙΑ ACCRUALS

CURRENT
ASSETS
WC02201

CASH
WC02001

CURRENT
LIABILITIES
WC03101

LONG-TERM
DEBT IN
CURRENT
LIABILITIES
WC03051

DEPRECIATION
WC04051

Σχήμα 7: Κωδικοί Datastream για τον υπολογισμό των accruals
Μετά τον υπολογισμό των συνολικών δεδουλευμένων συλλέχθηκαν και τα υπόλοιπα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του μοντέλου της Modified Jones.
Αναγκαίος ήταν ο υπολογισμός των μεταβολών των πωλήσεων του τρέχοντος έτους
μείον του προηγούμενου. Αξιοσημείωτο είναι επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι
διαιρούνται οι ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές με τα συνολικά στοιχεία του
ενεργητικού της προηγούμενης χρονιάς ώστε να μειωθεί η ετεροσκεδαστικότητα των
δεδομένων. Οι κωδικοί που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ MODIFIED JONES
TOTAL
SALES
PPE
ASSETS
WC01001 WC02301
WC02999

Σχήμα 8: Κωδικοί Datastream για την εφαρμογή του μοντέλου Modified Jones
Μετά τη συλλογή και τον υπολογισμό των ανωτέρω στοιχείων έπεται η παλινδρόμηση
με τη χρήση του προγράμματος Stata για την εύρεση των συντελεστών α0, β1 και β2
της εξίσωσης που υποδεικνύει το μοντέλο Modified Jones. Η εκτίμηση των
συντελεστών παλινδρόμησης γίνεται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων
χρησιμοποιώντας την εντολή regress από το πρόγραμμα Stata. Με τον τρόπο αυτό
γίνεται εφικτή η εύρεση της σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής των
δεδουλευμένων (Total Accruals) με τις ανεξάρτητες μεταβλητές της μεταβολής των
πωλήσεων (Δsales) και του παγίου ενεργητικού (Property, Plant and Equipment). Η
παλινδρόμηση πραγματοποιήθηκε για έξι συνεχόμενα έτη και για τους δύο τομείς
παραγωγής. Δηλαδή συνολικά έγιναν δώδεκα παλινδρομήσεις.
Εν συνεχεία, βάσει των συντελεστών που προέκυψαν, όπως αναλύθηκε και ανωτέρω,
ακολουθεί ο υπολογισμός των Discretionary Accruals δηλαδή των δεδουλευμένων που
βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να τα επηρεάσει. Υπολογίζονται
αφαιρώντας από τα συνολικά δεδουλευμένα (Total accruals) τα μη διαφοροποιημένα
δεδουλευμένα (Non Discretionary accruals) σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡 − 𝛥𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡
1
− (𝛼̂0
+ 𝛽̂1
+ 𝛽̂2
)
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
Όπου:
TAjt = Total accruals for firm j in year t, δηλαδή το σύνολο των δεδουλευμένων
της επιχείρησης j για το έτος t.
ΔSalesjt = Change in sales for firm j in year t, δηλαδή η μεταβολή των
πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t.
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PPEjt = Property, plant, equipment for firm j in year t, δηλαδή πάγια στοιχεία
της επιχείρησης j για το έτος t.
Δreceivablesjt = Change in receivables for firm j in year t, δηλαδή η μεταβολή
των λογαριασμών εισπρακτέων της επιχείρησης j για το έτος t.
Assetsjt-1 = Total assets for firm j in year t-1, δηλαδή το σύνολο των στοιχείων
του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1.
Τα στοιχεία που απαιτούνται έχουν χρησιμοποιηθεί και για την εφαρμογή του
μοντέλου Modified Jones εκτός από το στοιχείο της μεταβολής του λογαριασμού
εισπρακτέων (Δreceivables). Για την εύρεσή του από το πρόγραμμα Datastream
χρησιμοποιήθηκε ο κωδικός WC02051. Οι συντελεστές είναι αυτοί που προέκυψαν
από την παλινδρόμηση που εξηγήθηκε και ανωτέρω.
Έπειτα, για κάθε τομέα πραγματοποιείται ανάλυση περιγραφικής στατιστικής
υπολογίζοντας τη μέση τιμή, τη διάμεσο, την ελάχιστη και μέγιστη τιμή, το πρώτο
τεταρτημόριο, το τρίτο τεταρτημόριο και την τυπική απόκλιση των Discretionary
Accruals καθώς και των απόλυτων τιμών των Discretionary Accruals. Κατόπιν,
ακολουθεί στατιστική ανάλυση για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την
χειραγώγηση αποτελεσμάτων των υπό μελέτη εταιρειών κατά τη περίοδο 2007-2012.
Γίνεται έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των μέσων τιμών των Discretionary
Accruals του κάθε τομέα ανά έτος και τέλος έλεγχος ισότητας της διασποράς και των
μέσων τιμών των Discretionary Accruals μεταξύ των δύο τομέων. Γίνονται συγκρίσεις
και αναλύσεις για την εξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων.
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VI.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
1.ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η στατιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται ώστε να μελετήσουμε τη σχέση μιας
εξαρτημένης μεταβλητής με μία ή και περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές
(Χαλικιάς, 2003). Δηλαδή η τεχνική της ανάλυσης παλινδρόμησης επιτρέπει την
εκτίμηση των συντελεστών παλινδρόμησης.
2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην συγκεκριμένη μελέτη το υπόδειγμα του μοντέλου παλινδρόμησης είναι πολλαπλό
γραμμικό. Δηλαδή υπάρχουν δύο ανεξάρτητες μεταβλητές (ΔSales και PPE) που
συνδέονται με την εξαρτημένη μεταβλητή (Total Accruals) με μία γραμμική εξίσωση.
Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες του
παραρτήματος. Συνοπτικά, παρουσιάζονται παρακάτω οι συντελεστές παλινδρόμησης
μαζί με τα t-statistics και τον συντελεστή προσδιορισμού R2 για κάθε τομέα
παραγωγής:
Πίνακας 1- Συντελεστές παλινδρόμησης
Δευτερογενής Τομέας
Έτος
α0
t-stat
β1
2007 -381.767 -0.609 0.272

t-stat
4.009

β2
t-stat
-0.030 -1.346

R2
0.349

0.404

5.011

-0.102 -3.289

0.514

-0.004 0.402

5.174

0.009

0.178

0.550

0.642

2008

795.807

0.715

2009

-6.078

2010

404.166

0.223

4.472

-0.070 -4.579

0.599

2011

-198.398 -0.229 0.206

2.692

-0.071 -3.406

0.476

2012

-695.704 -1.030 0.078

0.528

-0.065 -3.494

0.519
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Τριτογενής Τομέας
Έτος
2007

α0
t-stat
1.982.446 4.621

β1
0.001

t-stat
β2
0.053 -0.015

t-stat
-0.315

R2
0.392

2008

-1.827.683 -2.070

0.010

0.392

0.267

17.463

0.961

2009

579.140

0.619

0.034 0.519

-0.163

-2.558

0.160

2010

94.318

0.108

0.061 0.970

-0.053

-0.956

0.041

2011

756.754

1.004 -0.020 -0.259 -0.045

-0.950

0.039

2012
-1.298.526 -1.642 -0.107 -0.901 -0.147
-3.367
0.363
Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συντελεστών παλινδρόμησης
όπως υπολογίστηκαν βάσει του μοντέλου Modified Jones για το δευτερογενή
και τριτογενή τομέα παραγωγής για τα έτη 2007-2012. Το δείγμα αποτελείται
συνολικά από τριάντα έξι επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα και σαράντα
επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα. Οι συντελεστές παλινδρόμησης α0, β1 και
β2 δείχνουν τη σχέση της εξαρτημένης μεταβλητής των συνολικών
δεδουλευμένων (Total Accruals) με τις ανεξάρτητες μεταβλητές των
μεταβληθέντων πωλήσεων (ΔSales) και των παγίων στοιχείων του ενεργητικού
(PPE) διαιρεμένα με τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού του προηγούμενου
έτους. Η στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών παλινδρόμησης
αποδεικνύεται βάσει των τιμών T-statistic (t-stat) σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας 5%.
Το μοντέλο που εκτιμήθηκε είναι το μοντέλο Modified Jones:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡
1
= 𝛼0
+ 𝛽1
+ 𝛽2
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
Ορισμοί μεταβλητών:
TAjt είναι το σύνολο των δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t και
υπολογίστηκε με τη μέθοδο του ισολογισμού. Assetsjt- 1 είναι το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1. Η μεταβλητή
ΔSalesjt είναι η μεταβολή των πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t. Η
μεταβλητή PPEjt είναι η αξία της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και των
μηχανημάτων της επιχείρησης j για το έτος t.

Ο συντελεστής α0 δείχνει το μέγεθος του συνόλου των δεδουλευμένων όταν οι
πωλήσεις δεν μεταβάλλονται σε σχέση με το προηγούμενο έτος καθώς και τα PPE είναι
ταυτόχρονα μηδενικά.
Ο συντελεστής β1 δείχνει τη μεταβολή των συνολικών δεδουλευμένων αν η μεταβολή
των πωλήσεων (Δsales) αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα δεδομένου ότι οι
υπόλοιπες μεταβλητές είναι σταθερές.
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Ο συντελεστής β2 δείχνει πώς μεταβάλλονται τα συνολικά δεδουλευμένα με μια
αύξηση των παγίων στοιχείων του ενεργητικού κατά 1% ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές
παραμένουν σταθερές.
Στο δευτερογενή τομέα ο συντελεστής παλινδρόμησης α0 είναι για τα περισσότερα έτη
αρνητικός. Εμφανίζεται θετικός μόνο για την χρονική περίοδο 2008 και 2010.
Αντίθετα, στον τριτογενή τομέα η παράμετρος α0 είναι θετική ενώ παρουσιάζεται
αρνητική μόνο για το έτος 2008 και 2012.
Επιπρόσθετα, ο συντελεστής παλινδρόμησης β1 είναι θετικός για όλη την περίοδο
2017-2012 όσον αφορά το δευτερογενή τομέα. Αυτό υποδηλώνει μια θετική σχέση των
μεταβολών των πωλήσεων με τα συνολικά δεδουλευμένα. Δηλαδή, μία αύξηση των
πωλήσεων οδηγεί σε αύξηση των δεδουλευμένων η οποία είναι μεγαλύτερη για τα έτη
2008 και 2009. Από την άλλη πλευρά, ο τριτογενής τομέας παρουσιάζει και αρνητικές
τιμές όσον αφορά τον συντελεστή β1 και συγκεκριμένα για την περίοδο 2011-2012.
Επομένως, μία αύξηση των πωλήσεων οδηγεί σε αύξηση του συνόλου των
δεδουλευμένων για τις χρονικές περιόδους 2007-2010 αλλά το αντίθετο για τις
χρονικές περιόδους 2011-2012.
Όσον αφορά τις τιμές του συντελεστή β2 εμφανίζονται κυρίως αρνητικές και για τους
δύο τομείς με εξαίρεση το 2009 για το δευτερογενή τομέα, και το 2008 για τον
τριτογενή τομέα. Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κατά κύριο λόγο μία
ποσοστιαία αύξηση του PPE οδηγεί σε μείωση των Total Accruals και για τους δύο
τομείς διατηρώντας σταθερές τις πωλήσεις. Αυτό είναι λογικό καθώς οι αποσβέσεις
και απομειώσεις που συνδέονται με τα PPE οδηγούν συνήθως σε μείωση των
συνολικών δεδουλευμένων.
Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι η ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος δεν είναι
πολύ υψηλή παρατηρώντας τις ενδείξεις του συντελεστή προσδιορισμού R2. Ο
συντελεστής προσδιορισμού μετράει το ποσοστό των μεταβολών της μεταβλητής yi
που οφείλονται στις μεταβολές της xi. Όσον αφορά το δευτερογενή τομέα κατά μέσο
όρο το υπόδειγμα ερμηνεύει το 50% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής.
Οι τιμές του κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2010 και 2012 είναι λίγο πιο πάνω
από το 50% ενώ για το έτος 2007 και 2011 είναι χαμηλότερες δηλαδή 35% και 48%
αντίστοιχα. Αναφερόμενοι στον τριτογενή τομέα, οι συντελεστές προσδιορισμού ανά
έτος είναι κατά πλειοψηφία χαμηλότεροι από αυτούς του δευτερογενούς τομέα.
Εξαίρεση αποτελεί η χρονική περίοδος 2008 όπου το μοντέλο ερμηνεύει σε πολύ
49

υψηλό ποσοστό (96,1%) τη συνολική μεταβλητότητα. Πολύ χαμηλές τιμές
παρουσιάζονται για τα έτη 2010 και 2011. Οι χαμηλές αυτές τιμές που εμφανίζονται
μπορούν να αιτιολογηθούν είτε επειδή το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι κατάλληλο
για να ερμηνεύσει τη σχέση των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών, είτε γιατί
είναι απαραίτητη η εισαγωγή επιπλέον μεταβλητών.
3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας έχουν ως στόχο να ελέγξουν αν η εξίσωση
παλινδρόμησης μπορεί να εξηγήσει μεταβολές των εξαρτημένων μεταβλητών καθώς
και τη σημαντικότητα των συντελεστών παλινδρόμησης (Χαλικιάς, 2003).
Συγκρίνοντας την τιμή t με την πιθανότητα p-value μπορούμε να βγάλουμε
συμπεράσματα για τη στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών α, β1 και β2 που
εκτιμήθηκαν από το μοντέλο παλινδρόμησης.
Πραγματοποιείται έλεγχος υποθέσεων σύμφωνα με τον οποίο γίνονται οι εξής
υποθέσεις:
Η0 : βj = 0
Η1 : βj  0
Δηλαδή αν απορριφθεί η Η0 σε επίπεδο σημαντικότητας a, ο συντελεστής βj είναι
στατιστικά σημαντικός.
Με βάση τον παρακάτω πίνακα διαφαίνεται πόσο καλά η συνάρτηση παλινδρόμησης
περιγράφει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών και για τους δύο τομείς παραγωγής σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και 1%:
Πίνακας 2- Στατιστική Σημαντικότητα Συντελεστών Παλινδρόμησης
Δευτερογενής Τομέας
Έτος
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Στατιστικά σημαντικοί σε
ε.σ. 5%
β1
β1, β2
β1
β1, β2
β1, β2
β2

Στατιστικά σημαντικοί
σε ε.σ. 1%
β1
β1, β2
β1
β1, β2
β2
β2
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Τριτογενής Τομέας
Έτος
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Στατιστικά σημαντικοί σε Στατιστικά σημαντικοί σε
ε.σ. 5%
ε.σ. 1%
α0
α0, β2
β2
κανένας
κανένας
β2

α0
β2
κανένας
κανένας
κανένας
β2

Ο πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τους συντελεστές παλινδρόμησης που είναι
στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και 1% για
εταιρείες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής κατά τη χρονική
περίοδο 2007-2012. Ο υπολογισμός τους βασίστηκε στο μοντέλο Modified Jones.
Το δείγμα αποτελείται συνολικά από τριάντα έξι επιχειρήσεις του δευτερογενούς
τομέα και σαράντα επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα παραγωγής.
Το μοντέλο που εκτιμήθηκε είναι το μοντέλο Modified Jones:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡
1
= 𝛼0
+ 𝛽1
+ 𝛽2
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1

Ορισμοί μεταβλητών:
TAjt είναι το σύνολο των δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t και
υπολογίστηκε με τη μέθοδο του ισολογισμού. Assetsjt- 1 είναι το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1. Η μεταβλητή ΔSalesjt
είναι η μεταβολή των πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t. Η μεταβλητή PPEjt
είναι η αξία της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της
επιχείρησης j για το έτος t.

Στο δευτερογενή τομέα ο συντελεστής β1 είναι στατιστικά σημαντικός για επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 5% για όλα τα έτη εκτός από το 2012. Αυτό υποδεικνύει
ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβληθέντων πωλήσεων και των συνολικών
δεδουλευμένων απορρίπτοντας την υπόθεση H0. Δηλαδή πράγματι αύξηση κατά μία
μονάδα των πωλήσεων μεταξύ δύο συνεχόμενων ετών οδηγεί σε μεταβολή στη
αναμενόμενη τιμή των δεδουλευμένων συνολικά. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για όλα
τα έτη σχετικά με τον συντελεστή β2. Το σύνολο των δεδουλευμένων εξαρτώνται από
τα στοιχεία του παγίου ενεργητικού για τα έτη 2008, 2010, 2011 και 2012 για επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 5%. Όμως, απορρίπτεται η υπόθεση H1 για τον σταθερό
συντελεστή α0 που δεν είναι στατιστικά σημαντικός για καμία χρονική περίοδο.
Άλλωστε φαίνεται και η μεγάλη διασπορά των τιμών του παρατηρώντας τις υψηλές
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τιμές της τυπικής απόκλισης όπως απεικονίζονται στα αποτελέσματα που παρατίθενται
στο παράρτημα.
Στον τριτογενή τομέα, οι πωλήσεις δεν δείχνουν να σχετίζονται με το σύνολο των
δεδουλευμένων. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από τις υψηλές τιμές των p-value
όπως φαίνεται και στους πίνακες του παραρτήματος. Για την χρονιά 2007 μόνο ο
σταθερός συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός ενώ για τα έτη 2010 και 2011 τα
συνολικά δεδουλευμένα δεν ερμηνεύονται ούτε από τις μεταβολές των πωλήσεων ούτε
από τα πάγιο ενεργητικό. Το PPE αποδεικνύει σχέση εξάρτησης με τα Total Accruals
για τα έτη 2008, 2009 και 2012 για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%.
4.DISCRETIONARY ACCRUALS-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
Με βάση την εκτίμηση των συντελεστών παλινδρόμησης που υποδεικνύουν τη σχέση
μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής Total accruals και των ανεξάρτητων μεταβλητών
ΔSales και PPE υπολογίστηκαν τα Total accruals και ακολουθεί ο υπολογισμός των
Discretionary accruals. Τα Discretionary Accruals υπολογίζονται αφαιρώντας από το
σύνολο των δεδουλευμένων (Total Accruals) τα κανονικά δεδουλευμένα (Non
Discretionary

Accruals).

Δηλαδή:

DAjt=TAjt-NDAjt.

Με

τα

συγκεκριμένα

αποτελέσματα θα προκύψει το συμπέρασμα αν οι τομείς παραγωγής που μελετώνται
προβαίνουν σε τεχνικές χειραγώγησης των αποτελεσμάτων για την περίοδο 2007-2012.
Γενικά, οι μεγάλες τιμές των DΑ είναι ενδεικτικές της χειραγώγησης κερδών (Healy
1985, DeAngelo 1986, and Jones 1991) αλλά σημαντικό μέτρο αποτελούν και οι
απόλυτες τιμές τους. Αφού τα συνολικά δεδουλευμένα μπορεί να είναι θετικά αλλά και
αρνητικά κρίνεται σκόπιμος ο υπολογισμός και των απόλυτων τιμών τους. Όταν
μάλιστα συμβαίνει χειραγώγηση, οι απόλυτες τιμές των DA έχουν την ιδιότητα να
αναστρέφονται.
5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Υπολογίζονται ανά τομέα παραγωγής και ανά έτος τα DA και ακολουθεί υπολογισμός
και ανάλυση βασικών στοιχείων περιγραφικής στατιστικής: της μέσης τιμής, της
διαμέσου, της ελάχιστης τιμής, της μέγιστης τιμής, της τυπικής απόκλισης, του πρώτου
και τρίτου τεταρτημορίου των DA. Τα συγκεκριμένα στατιστικά μέτρα υπολογίζονται
και για τις απόλυτες τιμές των DA (Abs DA). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

52

Πίνακας 3- Μέτρα περιγραφικής στατιστικής DA και Abs DA
Δευτερογενής Τομέας
VARIABLE
DA_2007
DA_2008
DA_2009
DA_2010
DA_2011
DA_2012

MEAN
0.0167251
-0.0101365
-0.0208318
-0.0053769
-0.009363
-0.0094107

MEDIAN
0.0187827
-0.0071226
-0.0397898
0.0023893
-0.0148828
0.0019745

MIN
-0.1787749
-0.3711908
-0.2719642
-0.1116793
-0.1259434
-0.1395016

MAX
0.2004441
0.2110591
0.509446
0.0869691
0.2017854
0.091206

SD
0.062919
0.11118
0.1247903
0.0505498
0.0672582
0.0587561

p25
-0.0247577
-0.0814782
-0.0790975
-0.0236629
-0.0453225
-0.0484746

p75
0.0560097
0.0421592
0.0225603
0.0277083
0.0197255
0.0261351

Τριτογενής Τομέας
VARIABLE
DA_2007
DA_2008
DA_2009
DA_2010
DA_2011
DA_2012

MEAN
0.0175552
-0.1787169
-0.0160029
0.0176679
-0.0105373
-0.0218696

MEDIAN
0.005342
-0.2179889
0.0070732
-0.0064687
-0.0376204
0.0015829

MIN
-0.3407664
-0.4533658
-0.6598444
-0.3625129
-0.2694896
-0.4550384

MEDIAN
0.0334463
0.0551333
0.0703726
0.0260841
0.0397455
0.0351949

MIN
0.0037387
0.0038665
0.008001
0.0020883
0.000212
0.0014763

MEDIAN
0.0734952
0.2316181
0.1229189
0.580332
0.077771
0.0952224

MIN
0.0023727
0.014561
0.000715
0.0003738
0.0004095
0.0015829

MAX
0.6786608
0.3201545
0.5833007
0.8062806
0.5625026
0.2429689

SD
0.1712422
0.1970181
0.2287443
0.2051425
0.1786314
0.1613624

p25
-0.0727846
-0.3222085
-0.1376587
-0.0629698
-0.1029038
-0.0846932

p75
0.0784046
-0.1003636
0.1081072
0.0580332
0.0370385
0.0997278

Δευτερογενής Τομέας
VARIABLE
Abs DA_2007
Abs DA_2008
Abs DA_2009
Abs DA_2010
Abs DA_2011
Abs DA_2012

MEAN
0.0477059
0.0807495
0.0851865
0.0388804
0.0489819
0.046117

MAX
0.2004441
0.3711908
0.509446
0.1116793
0.2017854
0.1395016

SD
0.0436536
0.0758939
0.0924927
0.0320959
0.0463256
0.0368215

p25
0.232595
0.0314582
0.0313941
0.0153202
0.0173046
0.0154582

p75
0.0631795
0.0931975
0.0921601
0.0601145
0.0571564
0.0790083

Τριτογενής Τομέας
VARIABLE
Abs DA_2007
Abs DA_2008
Abs DA_2009
Abs DA_2010
Abs DA_2011
Abs DA_2012

MEAN
0.1161406
0.2376154
0.1659969
0.1222764
0.1233102
0.1169032

MAX
0.6786608
0.4533658
0.6598444
0.8062806
0.5625026
0.4550384

SD
0.1257199
0.1169019
0.1559651
0.1645257
0.1281708
0.1117292

p25
0.0304281
0.1323343
0.0622488
0.0320798
0.0376204
0.0369977

Ο πίνακας παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία περιγραφικής στατιστικής των Discretionary
Accruals (DA) και απόλυτων τιμών Discretionary Accruals (Abs DA): τη μέση τιμή (mean),
τη διάμεσο (median), την ελάχιστη τιμή (min), τη μέγιστη τιμή (max), την τυπική απόκλιση
(SD), το πρώτο τεταρτημόριο (p25) και το τρίτο τεταρτημόριο (p75). Τα Discretionary
Accruals (DA) ή διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα είναι τα δεδουλευμένα που υπόκεινται στη
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p75
0.1764443
0.3224343
0.2018108
0.1394055
0.170262
0.1634568

διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης και υπολογίζονται αφαιρώντας από τα συνολικά
δεδουλευμένα (Total accruals) τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα (Non Discretionary
accruals). Τα Non Discretionary Accruals ή κανονικά δεδουλευμένα (Non Discretionary
Accruals) διαμορφώνονται λόγω των λογιστικών προτύπων που τηρούνται και προκύπτουν
βάσει του μοντέλου Modified Jones. Το δείγμα αφορά εταιρείες του δευτερογενούς και
τριτογενούς τομέα παραγωγής για τα έτη 2007-2012. Το δείγμα αποτελείται συνολικά από
τριάντα έξι επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα και σαράντα επιχειρήσεις του τριτογενούς
τομέα.
Το μοντέλο που εκτιμήθηκε για τον υπολογισμό των DA είναι το εξής:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡 − 𝛥𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡
1
− (𝛼̂0
+ 𝛽̂1
+ 𝛽̂2
)
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1
Ορισμοί μεταβλητών:
TAjt είναι το σύνολο των δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t και υπολογίστηκε με
τη μέθοδο του ισολογισμού. Assetsjt-1 είναι το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της
επιχείρησης j για το έτος t-1. Η μεταβλητή ΔSalesjt είναι η μεταβολή των πωλήσεων της
επιχείρησης j για το έτος t. Η μεταβλητή PPEjt είναι η αξία της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων
και των μηχανημάτων της επιχείρησης j για το έτος t. Η μεταβλητή Δreceivablesjt είναι η
μεταβολή των λογαριασμών εισπρακτέων της επιχείρησης j για το έτος t.
Γενικά παρατηρείται ότι οι μέσες τιμές των DA μεταξύ των δύο τομέων δεν διαφέρουν
σε πολύ μεγάλο βαθμό και κυμαίνονται κοντά στο 0. Για τα έτη 2007, 2009 και 2010
η μέση τιμή του DA του τριτογενούς τομέα είναι μεγαλύτερη από αυτή του
δευτερογενούς.
Τα DA κατά μέσο όρο βαίνουν μειούμενα για τον δευτερογενή τομέα την περίοδο
2007-2009 ενώ διακρίνεται μία μικρή αύξηση κατά την περίοδο 2010-2011. Αυτό
μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η περίοδος 2007-2009 ήταν μία περίοδος
προ κρίσης, ενώ την περίοδο 2010-2012 οι επιχειρήσεις διανύουν μία πιο έντονη
περίοδο οικονομικών δυσχερειών.
Κατά απόλυτη τιμή γίνεται αντιληπτό ότι κατά μέσο όρο τα DA του δευτερογενούς
τομέα αυξήθηκαν διαδοχικά μεταξύ 2007 και 2009 ενώ μειώθηκαν κατά τη μετάβαση
στο έτος 2010 λαμβάνοντας τη μικρότερη τιμή το 2012. Τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα

παρουσιάζονται

και

στο

παρακάτω

διάγραμμα.

Παρόμοια

αποτελέσματα παρατηρούνται και για τη διάμεσο με αυξομειώσεις όμως το 2010-2012.
Για τον τριτογενή τομέα συμπεραίνεται κατά μέσο όρο μία μείωση των DA για την
περίοδο 2007-2008 και 2011-2012. Τη μεγαλύτερη τιμή αποκτά το 2010 που είναι ίση
με 0,0176679 ή διαφορετικά τα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα αποτελούν το 1,76%
των συνολικών στοιχείων του ενεργητικού. Προκύπτουν αρνητικές και μειούμενες
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τιμές μετά το 2010. Άλλωστε όπως αποδεικνύεται και από το τρίτο τεταρτημόριο, το
75% του μέσου όρου των DA κυμαίνεται αριστερά από τιμές που είναι κοντά στο
μηδέν.
Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα, κατά απόλυτη τιμή παρατηρείται αύξηση
των μέσων τιμών DA του τριτογενούς τομέα μεταξύ 2007-2008 ενώ ακολουθούν
μειώσεις για τα επόμενα έτη με μία μικρή αύξηση το 2011. Παρόμοιες μεταβολές είναι
εμφανείς και για τη διάμεσο με μία μικρή αύξηση όμως το 2010.
Οι μεταβολές και τα μεγέθη των Abs DA για κάθε τομέα ανά έτος απεικονίζονται στο
παρακάτω διάγραμμα:

Διάγραμμα 1: Αbs Da δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα για τα έτη 2007-2012
Οι τυπικές αποκλίσεις του τριτογενούς τομέα ανά έτος είναι μεγαλύτερες από αυτές
του δευτερογενούς, αποδεικνύοντας μεγαλύτερη διασπορά τιμών για τα DA του
τριτογενούς τομέα ανά έτος. Αυτό εξηγείται και από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
που εμφανίζει κάθε κλάδος.
Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι υψηλότερες τιμές ενδεικτικές μία μορφής
χειραγώγησης και για τους δύο τομείς παρουσιάζονται πριν την περίοδο της κρίσης
δηλαδή τα έτη 2007 όπου δεν ήταν τόσο έντονα τα αποτελέσματα της οικονομικής
κρίσης.
Στην συνέχεια εξετάζεται αν η μέση τιμή είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετική του
μηδενός για κάθε έτος και τομέα. Τα συμπεράσματα θα προκύψουν μέσω ελέγχων
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στατιστικής σημαντικότητας βασισμένους στις τιμές p-value με τη βοήθεια του
προγράμματος Stata.
6.ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩΝ
Για κάθε έτος για τα δεδομένα των DA του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
εξετάζεται αν ο μέσος είναι ίσος με 0. Δηλαδή γίνονται οι εξής υποθέσεις:
Η0 : μ = 0
Η1 : μ  0
Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω των τιμών p-value σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας 5%.
Τα αποτελέσματα παρατίθενται στο παράρτημα, ενώ συνοπτικά παρουσιάζονται
κατωτέρω:
Πίνακας 4- Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας μέσων τιμών DA
Discretionary Accruals
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
P-VALUE ΕΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
P-VALUE
2007
0.0167251
0.1197
2007
0.0175552
0.5205
2008
-0.0101365
0.5878
2008
-0.1787169
0.0000
2009
-0.0208318
0.3234
2009
-0.0160029
0.6606
2010
-0.0053769
0.5275
2010
0.0176679
0.5891
2011
-0.009364
0.4092
2011
-0.0105373
0.7111
2012
-0.0094107
0.3432
2012
-0.0218696
0.4151
Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου στατιστικής σημαντικότητας
των μέσων τιμών των Discretionary Accruals (DA) δηλαδή των δεδουλευμένων που
υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης. Τα Discretionary Accruals
υπολογίζονται αφαιρώντας από το σύνολο των δεδουλευμένων (Total Accruals) τα
κανονικά δεδουλευμένα (Non Discretionary Accruals) βάσει του μοντέλου Modified
Jones. Τα Total Accruals έχουν υπολογιστεί βάσει της μεθόδου του ισολογισμού. To
υπό μελέτη δείγμα αφορά τριάντα έξι επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα και
σαράντα επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα. Τα συμπεράσματα για τη στατιστική
σημαντικότητα των μέσων τιμών των DA προκύπτουν βάσει των τιμών p-value σε
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%.
Για τον υπολογισμό των DA το μοντέλο που εκτιμήθηκε είναι:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1

1

− (𝛼̂0 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐽𝑡−1

+ 𝛽̂1

𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡 − 𝛥𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1

𝑃𝑃𝐸

+ 𝛽̂2 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡 )
𝐽𝑡−1

56

Ορισμοί μεταβλητών:
TAjt είναι το σύνολο των δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t. Assetsjt-1 είναι
το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1. Η
μεταβλητή ΔSalesjt είναι η μεταβολή των πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t. Η
μεταβλητή PPEjt είναι η αξία της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και των
μηχανημάτων της επιχείρησης j για το έτος t. Η μεταβλητή Δreceivablesjt είναι η
μεταβολή των λογαριασμών εισπρακτέων της επιχείρησης j για το έτος t.

Γίνεται αντιληπτό ότι σε όλα τα έτη και για τους δύο τομείς οι μέσες τιμές των DA δεν
είναι στατιστικά σημαντικές. Οι τιμές p-value που προέκυψαν είναι μεγαλύτερες από
0.05, που είναι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, εκτός από το έτος 2008 για τον
τριτογενή τομέα. Δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις αποδεχόμαστε την υπόθεση H0 και
απορρίπτουμε την υπόθεση H1. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι μέσες τιμές
διαφέρουν από το μηδέν. Ενώ για τα DA του τριτογενούς τομέα το έτος 2008 προκύπτει
ο ισχυρισμός ότι η μέση τιμή τους διαφέρει του μηδενός.
7.ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ DA ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΤΟΜΕΩΝ
Για κάθε έτος γίνεται εξέταση του ελέγχου ισότητας διασποράς και μέσων μεταξύ
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής για τα δεδομένα των DA με τη χρήση
του προγράμματος Stata. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε αν οι σχέσεις των αντίστοιχων
διασπορών και μέσων είναι όμοιες και στατιστικά σημαντικές. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται μέσω των τιμών p-value σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%.
Πραγματοποιούνται δηλαδή οι εξής υποθέσεις:
Η0 : 𝜎12 = 𝜎22
Η1 : 𝜎12 ≠ 𝜎22

Η0 : μ1 = μ2
και

H1 : μ1  μ2

Όπου:


σ12, μ1 θεωρούμε τη διακύμανση και τη μέση τιμή αντίστοιχα για τον
δευτερογενή τομέα



σ22, μ2 θεωρούμε τη διακύμανση και τη μέση τιμή αντίστοιχα για τον τριτογενή
τομέα

Στο παράρτημα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα ενώ συνοπτικά
απεικονίζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων υποθέσεων στον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας 5- Έλεγχος στατιστικής ισότητας διακυμάνσεων και μέσων τιμών DA μεταξύ
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής

ΕΤΟΣ
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΩΝ (σ2)
P-VALUE
σ12
σ2 2
0.0000
0.0039588
0.029324
0.0009
0.0123610
0.038816
0.0004
0.0155726
0.052324
0.0000
0.0025553
0.042083
0.0000
0.0045237
0.031909
0.0000
0.0034523
0.026038
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ (μ)

ΕΤΟΣ
2007
2008
2009
2010
2011
2012

μ1

μ2

0.0167251
-0.0101365
-0.0208318
-0.0053769
-0.009363
-0.0094107

0.0175552
-0.1787169
-0.0160029
0.0176679
-0.105373
-0.0218696

P-VALUE
0.9773
0.0000
0.9082
0.4953
0.9693
0.6616

Οι πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο στατιστικής ισότητας των
διασπορών και των μέσων τιμών των Discretionary Accruals μεταξύ του
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής. Τα αποτελέσματα αφορούν την
περίοδο 2007-2012. Τα Discretionary Accruals (DA) ή διαφοροποιούμενα
δεδουλευμένα είναι τα δεδουλευμένα που βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια της
Διοίκησης. Υπολογίζονται αφαιρώντας από τα συνολικά δεδουλευμένα (Total
accruals) τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα (Non Discretionary accruals). Τα
Total Accruals υπολογίστηκαν βάσει της μεθόδου του ισολογισμού. Τα μη
διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα (Non Discretionary accruals) προέκυψαν σύμφωνα
με το μοντέλο Modified Jones. Ο έλεγχος υποθέσεων στηρίζεται στις εξής υποθέσεις:
Η0 : μ1 = μ2
Η0 : 𝜎12 = 𝜎22
Η1 : μ1  μ2
και
Η1 : 𝜎12 ≠ 𝜎22
Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω των τιμών p-value σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας 5%.
Τα DA υπολογίστηκαν ως εξής:
𝑇𝐴𝐽𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝐽𝑡−1

1

− (𝛼̂0 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐽𝑡−1

𝛥𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡 − 𝛥𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝐽𝑡
̂2 𝑃𝑃𝐸𝐽𝑡 )
+ 𝛽̂1
+
𝛽
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝐽𝑡−1

𝐽𝑡−1

Ορισμοί μεταβλητών:
TAjt είναι το σύνολο των δεδουλευμένων της επιχείρησης j για το έτος t. Assetsjt-1 είναι
το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης j για το έτος t-1. Η
μεταβλητή ΔSalesjt είναι η μεταβολή των πωλήσεων της επιχείρησης j για το έτος t. Η
μεταβλητή PPEjt είναι η αξία της ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων και των
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μηχανημάτων της επιχείρησης j για το έτος t. Η μεταβλητή Δreceivablesjt είναι η
μεταβολή των λογαριασμών εισπρακτέων της επιχείρησης j για το έτος t.

Βάσει των αποτελεσμάτων που παρατέθηκαν γίνονται αντιληπτά τα εξής:
Για κάθε έτος της περιόδου 2007-2012 το p-value που προέκυψε ήταν μικρότερο από
το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%, όσον αφορά τον έλεγχο υποθέσεων των
διασπορών των DA μεταξύ των εταιρειών δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
παραγωγής. Επομένως, απορρίπτεται η υπόθεση Ho σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας 5%. Δηλαδή προκύπτει ο ισχυρισμός ότι οι διακυμάνσεις του
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα δεν είναι στατιστικά όμοιες.
Σχετικά με τον έλεγχο υποθέσεων των μέσων τιμών των DA μεταξύ εταιρειών
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής για τα έτη 2007, 2009, 2010, 2011,
2012 το p-value είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας καθώς
το p-value είναι μεγαλύτερο από το 5%. Η υπόθεση Η0 δεν απορρίπτεται. Επομένως,
δεν μπορεί να προκύψει ο ισχυρισμός ότι οι μέσες τιμές των DA για το έτος 2009
ανάμεσα στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής διαφέρουν σε επίπεδο
σημαντικότητας 5%. Αντιθέτως, το έτος 2008 όπου το p-value είναι ίσο με μηδέν η
υπόθεση H1 γίνεται αποδεκτή ενώ η Η0 απορρίπτεται. Μπορεί να προκύψει το
συμπέρασμα ότι για το έτος 2008 οι μέσες τιμές των DA ανάμεσα στον δευτερογενή
και τριτογενή τομέα διαφέρουν σε επίπεδο σημαντικότητας 5% .
Συνοψίζοντας τα παραπάνω συμπεράσματα γίνεται κατανοητό ότι μέσω των ελέγχων
ισότητας οι διακυμάνσεις των DA μεταξύ των επιχειρήσεων του δευτερογενούς και
τριτογενούς τομέα διαφέρουν στατιστικά για όλα τα έτη που μελετώνται. Το ίδιο
συμπέρασμα προέκυψε και μέσω της περιγραφικής στατιστικής που αναλύθηκε.
Επιπροσθέτως, οι μέσες τιμές των δύο τομέων ανά έτος είναι στατιστικά ίσες εκτός από
το έτος 2008 όπου και διαφέρουν στατιστικά.
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VII.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
1.ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξακριβωθεί αν εταιρείες εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών που απαρτίζουν το δευτερογενή και τριτογενή τομέα
παραγωγής προέβησαν σε τεχνικές χειραγώγησης αποτελεσμάτων για την χρονική
περίοδο 2007-2012. Η συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε στο υπόδειγμα Modified Jones
ενώ η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων έγινε μέσω του προγράμματος Datastream
και των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το δείγμα αποτελείται
από τριάντα έξι επιχειρήσεις για το δευτερογενή τομέα παραγωγής και σαράντα
επιχειρήσεις για τον τριτογενή τομέα παραγωγής. Το δευτερογενή τομέα αποτελούν
επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο των κατασκευών, βιομηχανιών και
εξορύξεων ενώ τον τριτογενή τομέα επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων,
λιανοπωλητών, πληροφορικής και ταξιδιού και αναψυχής.
Αρχικά υπολογίστηκε το σύνολο των δεδουλευμένων για κάθε έτος και κάθε τομέα
σύμφωνα με τη μέθοδο του ισολογισμού. Στη συνέχεια σύμφωνα με το μοντέλο
Modified Jones και με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων έγιναν δώδεκα
παλινδρομήσεις (έξι παλινδρομήσεις για κάθε τομέα ανά έτος) ώστε να εξακριβωθεί η
επίπτωση των μεταβληθέντων πωλήσεων και του παγίου εξοπλισμού στα συνολικά
δεδουλευμένα.
Εκτιμήθηκε ότι όσον αφορά το δευτερογενή τομέα παραγωγής οι μεταβολές των
πωλήσεων έχουν θετική σχέση με το σύνολο των δεδουλευμένων, η οποία σχέση είναι
στατιστικά σημαντική. Αυτό ισχύει για όλα τα έτη εκτός από το 2012 που τα συνολικά
δεδουλευμένα επηρεάζονται μόνο από την ακίνητη περιουσία και τον πάγιο εξοπλισμό.
Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ίσο με
5%. Η επίπτωση του παγίου εξοπλισμού δεν είναι σταθερή διαχρονικά. Εκτιμήθηκε ότι
είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική για τα 2008, 2010, 2011 και 2012. Η
αρνητική αυτή σχέση είναι λογική καθώς εξηγείται λόγων των αποσβέσεων και
απομειώσεων που προκύπτουν από την ύπαρξη των πάγιων στοιχείων. Ο σταθερός
συντελεστής προκύπτει άλλοτε θετικός και άλλοτε αρνητικός αλλά δεν είναι
στατιστικά σημαντικός για κανένα έτος.
Από την άλλη πλευρά τα συνολικά δεδουλευμένα όσον αφορά τον τριτογενή τομέα
παρουσιάζουν διαφορετικές επιδράσεις λόγω και των διαφορετικών χαρακτηριστικών
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που εμφανίζονται σε σχέση με το δευτερογενή τομέα. Πιο συγκεκριμένα, για τα έτη
2010 και 2011 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% δεν υπάρχει καμία
στατιστικά σημαντική σχέση των δεδουλευμένων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Ο
σταθερός συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός για το έτος 2007 και 2008 και
μάλιστα προκύπτει θετικός για το 2007 και αρνητικός για το 2008. Η μεταβολή των
πωλήσεων δεν εκτιμάται να έχει στατιστικά επίδραση για κανένα έτος ενώ το πάγιο
ενεργητικό έχει κατά μέσο όρο αρνητική επίδραση για τα έτη 2008, 2009 και 2012.
Έπειτα για να προκύψει το συμπέρασμα χειραγώγησης αποτελεσμάτων ακολουθήθηκε
ο υπολογισμός των δεδουλευμένων που μπορεί να διαχειριστεί η Διοίκηση. Είναι
δηλαδή τα Discretionary Accruals (DA) τα οποία προέκυψαν αφαιρώντας από τα
συνολικά τα κανονικά δεδουλευμένα δηλαδή τα Non Discretionary Accruals (NDA).
Τα NDA είναι τα δεδουλευμένα που δεν επηρεάζονται από την κρίση και τις τεχνικές
της Διοίκησης.
Επιπροσθέτως, υπολογίστηκαν η μέση τιμή, η διάμεσος, η ελάχιστη τιμή, η μέγιστη
τιμή, η τυπική απόκλιση, το πρώτο και τρίτο τεταρτημόριο των DA και των απόλυτων
τιμών DA (Abs DA). Κρίθηκε σημαντικό να ερευνηθούν οι απόλυτες τιμές των DA
καθώς διαχρονικά τα DA μπορεί να λάβουν θετικές αλλά και αρνητικές τιμές. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής δεν διαφαίνονται έντονες ενδείξεις
χειραγώγησης αποτελεσμάτων. Εκτιμήθηκαν χαμηλές τιμές των DA που κατά μέσο
όρο ήταν κοντά στο μηδέν. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν πιο μεγάλες τιμές των DA κατά
απόλυτη τιμή την περίοδο 2008-2009 που δεν ήταν περίοδος έντονης οικονομικής
κρίσης ενώ θετικές μεγαλύτερες τιμές την περίοδο 2007. Ο τριτογενής τομέας
παρουσίασε μεγαλύτερα DA κατά απόλυτη τιμή σε σχέση με το δευτερογενή τομέα
λαμβάνοντας μεγαλύτερη τιμή το 2008. Παρομοίως, οι τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των
τομέων διαφέρουν αποδεικνύοντας μεγαλύτερη διασπορά τιμών από τη μέση τιμή των
DA για τον τριτογενή τομέα.
Πραγματοποιώντας έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας των μέσων τιμών DA που
βασίζονται στις τιμές p-value για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% γίνεται
αντιληπτό ότι δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι μέσες τιμές δεν διαφέρουν του
μηδενός εκτός από το έτος 2008 για τον τριτογενή τομέα παραγωγής.
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Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος ισότητας για τις μέσες τιμές και τις διακυμάνσεις
των DA μεταξύ των δύο τομέων ανά έτος για την εξεταζόμενη περίοδο 2007-2012.
Όπως και στην περιγραφική στατιστική έτσι και στον έλεγχο υποθέσεων προέκυψε ότι
οι διασπορές των δύο τομέων διαφέρουν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%.
Το ίδιο εκτιμήθηκε και για τις μέσες τιμές των DA εξαιρουμένης της περιόδου 2008
όπου δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι για το έτος αυτό οι μέσες τιμές δεν διαφέρουν
σημαντικά στατιστικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δευτερογενής τομέας παραγωγής

2007
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.046958899
.087757332

3
33

.015652966
.002659313

Total

.134716231

36

.003742118

y_2007

Coef.

x1_2007
x2_2007
x3_2007

-381.7667
.2715888
-.0298589

Std. Err.
627.1119
.067748
.0221754

t
-0.61
4.01
-1.35

Number of obs
F( 3,
33)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.547
0.000
0.187

=
=
=
=
=
=

36
5.89
0.0025
0.3486
0.2894
.05157

[95% Conf. Interval]
-1657.635
.1337545
-.0749751

894.1021
.4094231
.0152574

2008
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.265220732
.250549027

3
33

.088406911
.007592395

Total

.51576976

36

.014326938

y_2008

Coef.

x1_2008
x2_2008
x3_2008

795.8074
.4041301
-.1024764

Std. Err.
1113.216
.0806477
.0311597

t
0.71
5.01
-3.29

Number of obs
F( 3,
33)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.480
0.000
0.002

=
=
=
=
=
=

36
11.64
0.0000
0.5142
0.4701
.08713

[95% Conf. Interval]
-1469.047
.2400511
-.1658713

3060.662
.5682092
-.0390815

2009
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.394771984
.323147603

3
33

.131590661
.009792352

Total

.717919586

36

.019942211

y_2009

Coef.

x1_2009
x2_2009
x3_2009

-6.078489
.401939
.0085903

Std. Err.
1492.48
.0776826
.0483448

t
-0.00
5.17
0.18

Number of obs
F( 3,
33)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.997
0.000
0.860

=
=
=
=
=
=

36
13.44
0.0000
0.5499
0.5090
.09896

[95% Conf. Interval]
-3042.552
.2438927
-.089768

3030.395
.5599854
.1069486
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2010
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.107786508
.072251211

3
33

.035928836
.002189431

Total

.180037719

36

.005001048

y_2010

Coef.

x1_2010
x2_2010
x3_2010

404.1665
.2233005
-.0700802

Std. Err.
629.3783
.0499276
.015306

t
0.64
4.47
-4.58

Number of obs
F( 3,
33)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.525
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

36
16.41
0.0000
0.5987
0.5622
.04679

[95% Conf. Interval]
-876.3133
.1217221
-.1012206

1684.646
.3248788
-.0389399

2011
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.124598685
.137170703

3
33

.041532895
.004156688

Total

.261769388

36

.007271372

y_2011

Coef.

x1_2011
x2_2011
x3_2011

-198.398
.2064212
-.0709435

Std. Err.
867.5725
.0766872
.0208317

t
-0.23
2.69
-3.41

Number of obs
F( 3,
33)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.821
0.011
0.002

=
=
=
=
=
=

36
9.99
0.0001
0.4760
0.4283
.06447

[95% Conf. Interval]
-1963.487
.0503999
-.113326

1566.691
.3624426
-.0285611

2012
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.118743056
.109964231

3
33

.039581019
.003332249

Total

.228707286

36

.00635298

y_2012

Coef.

x1_2012
x2_2012
x3_2012

-695.7041
.0782886
-.0649246

Std. Err.
675.3886
.1483761
.0185811

t
-1.03
0.53
-3.49

Number of obs
F( 3,
33)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.310
0.601
0.001

=
=
=
=
=
=

36
11.88
0.0000
0.5192
0.4755
.05773

[95% Conf. Interval]
-2069.793
-.2235849
-.1027281

678.3844
.3801621
-.0271211
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Τριτογενής τομέας παραγωγής

2007
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.743694091
1.15585195

3
37

.24789803
.031239242

Total

1.89954604

40

.047488651

y_2007

Coef.

x1_2007
x2_2007
x3_2007

1982.446
.0008948
-.0148085

Std. Err.
429.0172
.0168687
.0470323

t
4.62
0.05
-0.31

Number of obs
F( 3,
37)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.000
0.958
0.755

=
=
=
=
=
=

40
7.94
0.0003
0.3915
0.3422
.17675

[95% Conf. Interval]
1113.175
-.0332845
-.110105

2851.717
.0350741
.0804881

2008
Source

SS

df

MS

Model
Residual

67.3070391
2.73449821

3
37

22.4356797
.073905357

Total

70.0415373

40

1.75103843

y_2008

Coef.

x1_2008
x2_2008
x3_2008

-1827.683
.0104345
.2665439

Std. Err.
882.7722
.0266209
.0152631

t
-2.07
0.39
17.46

Number of obs
F( 3,
37)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.045
0.697
0.000

=
=
=
=
=
=

40
303.57
0.0000
0.9610
0.9578
.27186

[95% Conf. Interval]
-3616.349
-.0435045
.235618

-39.01683
.0643735
.2974699

2009
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.386372834
2.03184394

3
37

.128790945
.054914701

Total

2.41821678

40

.060455419

y_2009

Coef.

x1_2009
x2_2009
x3_2009

579.1396
.0341235
-.1630839

Std. Err.
935.7763
.0656859
.0637625

t
0.62
0.52
-2.56

Number of obs
F( 3,
37)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.540
0.607
0.015

=
=
=
=
=
=

40
2.35
0.0886
0.1598
0.0916
.23434

[95% Conf. Interval]
-1316.923
-.0989687
-.2922791

2475.203
.1672157
-.0338888
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2010
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.069259642
1.61159924

3
37

.023086547
.043556736

Total

1.68085889

40

.042021472

y_2010

Coef.

x1_2010
x2_2010
x3_2010

94.31775
.0614236
-.0532212

Std. Err.
871.6828
.0633349
.0556857

t
0.11
0.97
-0.96

Number of obs
F( 3,
37)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.914
0.338
0.345

=
40
=
0.53
= 0.6645
= 0.0412
= -0.0365
=
.2087

[95% Conf. Interval]
-1671.879
-.0669052
-.1660511

1860.515
.1897523
.0596087

2011
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.050660567
1.25101543

3
37

.016886856
.033811228

Total

1.30167599

40

.0325419

y_2011

Coef.

x1_2011
x2_2011
x3_2011

756.7537
-.02034
-.0450266

Std. Err.
753.5311
.0784696
.0474075

t
1.00
-0.26
-0.95

Number of obs
F( 3,
37)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.322
0.797
0.348

=
40
=
0.50
= 0.6850
= 0.0389
= -0.0390
= .18388

[95% Conf. Interval]
-770.0453
-.1793345
-.1410833

2283.553
.1386546
.0510302

2012
Source

SS

df

MS

Model
Residual

.555544841
.973921531

3
34

.185181614
.028644751

Total

1.52946637

37

.041336929

y_2012

Coef.

x1_2012
x2_2012
x3_2012

-1298.526
-.107344
-.1467406

Std. Err.
790.6157
.1191927
.0435779

t
-1.64
-0.90
-3.37

Number of obs
F( 3,
34)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE
P>|t|
0.110
0.374
0.002

=
=
=
=
=
=

37
6.46
0.0014
0.3632
0.3070
.16925

[95% Conf. Interval]
-2905.25
-.3495726
-.2353016

308.1984
.1348847
-.0581797
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2.ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΤΙΜΩΝ DA

Δευτερογενής τομέας παραγωγής
2007
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~7_2nd

36

.0167251

Std. Err.
.0104865

mean = mean(da_2007_2nd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.9401

Std. Dev.
.062919

[95% Conf. Interval]
-.0045636

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.1197

.0380138
1.5949
35

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.0599

2008
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~8_2nd

36

-.0101365

Std. Err.
.01853

mean = mean(da_2008_2nd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.2939

Std. Dev.
.11118

[95% Conf. Interval]
-.0477544

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.5878

.0274814
-0.5470
35

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.7061

2009
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~9_2nd

36

-.0208318

Std. Err.

Std. Dev.

.0207984

.1247903

mean = mean(da_2009_2nd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.1617

[95% Conf. Interval]
-.0630548

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.3234

.0213912
-1.0016
35

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.8383

2010
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~0_2nd

36

-.0053769

mean = mean(da_2010_2nd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.2637

Std. Err.
.008425

Std. Dev.
.0505498

[95% Conf. Interval]
-.0224805

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.5275

.0117267
-0.6382
35

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.7363
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2011
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~1_2nd

36

-.009363

Std. Err.

Std. Dev.

.0112097

.0672582

mean = mean(da_2011_2nd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.2046

[95% Conf. Interval]
-.0321199

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.4092

.0133939
-0.8353
35

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.7954

2012
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~2_2nd

36

-.0094107

Std. Err.

Std. Dev.

.0097927

.0587561

mean = mean(da_2012_2nd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.1716

[95% Conf. Interval]
-.0292908

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.3432

.0104695
-0.9610
35

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.8284

Τριτογενής τομέας παραγωγής
2007
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~7_3rd

40

.0175553

Std. Err.

Std. Dev.

.0270758

.1712422

mean = mean(da_2007_3rd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.7397

[95% Conf. Interval]
-.0372107

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.5205

.0723212
0.6484
39

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.2603

2008
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~8_3rd

40

-.1787169

mean = mean(da_2008_3rd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.0000

Std. Err.

Std. Dev.

.0311513

.1970181

[95% Conf. Interval]
-.2417264

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0000

-.1157075
-5.7371
39

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 1.0000
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2009
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~9_3rd

40

-.0160029

Std. Err.

Std. Dev.

.0361676

.2287443

mean = mean(da_2009_3rd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.3303

[95% Conf. Interval]
-.0891589

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.6606

.0571531
-0.4425
39

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.6697

2010
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~0_3rd

40

.0176679

Std. Err.

Std. Dev.

.0324359

.2051425

mean = mean(da_2010_3rd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.7055

[95% Conf. Interval]
-.0479399

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.5891

.0832756
0.5447
39

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.2945

2011
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~1_3rd

40

-.0105373

Std. Err.

Std. Dev.

.0282441

.1786314

mean = mean(da_2011_3rd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.3556

[95% Conf. Interval]
-.0676664

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.7111

.0465918
-0.3731
39

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.6444

2012
One-sample t test
Variable

Obs

Mean

da~2_3rd

37

-.0218696

mean = mean(da_2012_3rd)
Ho: mean = 0
Ha: mean < 0
Pr(T < t) = 0.2076

Std. Err.

Std. Dev.

.0265278

.1613624

[95% Conf. Interval]
-.0756705

t =
degrees of freedom =
Ha: mean != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.4151

.0319313
-0.8244
36

Ha: mean > 0
Pr(T > t) = 0.7924
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3.ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ DA ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2007
Η0 : 𝜎12 = 𝜎22
Η1 : 𝜎12 ≠ 𝜎22
Variance ratio test
Variable

Obs

Mean

Std. Err.

Std. Dev.

da~7_2nd
da~7_3rd

36
40

combined

76

.0167251
.0175553

.0104865
.0270758

.062919
.1712422

-.0045636
-.0372107

.0380138
.0723212

.017162

.0149983

.1307518

-.0127161

.0470401

ratio = sd(da_2007_2nd) / sd(da_2007_3rd)
Ho: ratio = 1
Ha: ratio < 1
Pr(F < f) = 0.0000

[95% Conf. Interval]

f =
degrees of freedom =

Ha: ratio != 1
2*Pr(F < f) = 0.0000

0.1350
35, 39

Ha: ratio > 1
Pr(F > f) = 1.0000

Η0 : μ1 = μ2
Η1 : μ1  μ2
Two-sample t test with unequal variances
Variable

Obs

Mean

da~7_2nd
da~7_3rd

36
40

combined

76

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

.0167251
.0175553

.0104865
.0270758

.062919
.1712422

-.0045636
-.0372107

.0380138
.0723212

.017162

.0149983

.1307518

-.0127161

.0470401

-.0008302

.0290356

-.0591407

.0574804

diff = mean(da_2007_2nd) - mean(da_2007_3rd)
t =
Ho: diff = 0
Satterthwaite's degrees of freedom =
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.4887

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.9773

-0.0286
50.3162

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.5113

2008
Η0 : 𝜎12 = 𝜎22
Η1 : 𝜎12 ≠ 𝜎22
Variance ratio test
Variable

Obs

Mean

Std. Err.

Std. Dev.

da~8_2nd
da~8_3rd

36
40

combined

76

-.0101365
-.1787169

.01853
.0311513

.11118
.1970181

-.0477544
-.2417264

.0274814
-.1157075

-.098863

.0208795

.1820233

-.1404571

-.0572689

ratio = sd(da_2008_2nd) / sd(da_2008_3rd)
Ho: ratio = 1
Ha: ratio < 1
Pr(F < f) = 0.0004

Ha: ratio != 1
2*Pr(F < f) = 0.0009

[95% Conf. Interval]

f =
degrees of freedom =

0.3184
35, 39

Ha: ratio > 1
Pr(F > f) = 0.9996
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Η0 : μ1 = μ2
Η1 : μ1  μ2
Two-sample t test with unequal variances
Variable

Obs

Mean

da~8_2nd
da~8_3rd

36
40

combined

76

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

-.0101365
-.1787169

.01853
.0311513

.11118
.1970181

-.0477544
-.2417264

.0274814
-.1157075

-.098863

.0208795

.1820233

-.1404571

-.0572689

.1685804

.0362459

.0961427

.2410181

diff = mean(da_2008_2nd) - mean(da_2008_3rd)
t =
Ho: diff = 0
Satterthwaite's degrees of freedom =
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 1.0000

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0000

4.6510
62.7304

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.0000

2009
Η0 : 𝜎12 = 𝜎22
Η1 : 𝜎12 ≠ 𝜎22
Variance ratio test
Variable

Obs

Mean

Std. Err.

Std. Dev.

da~9_2nd
da~9_3rd

36
40

combined

76

-.0208318
-.0160029

.0207984
.0361676

.1247903
.2287443

-.0630548
-.0891589

.0213912
.0571531

-.0182903

.0213003

.1856921

-.0607227

.0241422

ratio = sd(da_2009_2nd) / sd(da_2009_3rd)
Ho: ratio = 1
Ha: ratio < 1
Pr(F < f) = 0.0002

[95% Conf. Interval]

f =
degrees of freedom =

Ha: ratio != 1
2*Pr(F < f) = 0.0004

0.2976
35, 39

Ha: ratio > 1
Pr(F > f) = 0.9998

Η0 : μ1 = μ2
Η1 : μ1  μ2
Two-sample t test with unequal variances
Variable

Obs

Mean

da~9_2nd
da~9_3rd

36
40

combined

76

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

-.0208318
-.0160029

.0207984
.0361676

.1247903
.2287443

-.0630548
-.0891589

.0213912
.0571531

-.0182903

.0213003

.1856921

-.0607227

.0241422

-.0048289

.0417214

-.0882406

.0785828

diff = mean(da_2009_2nd) - mean(da_2009_3rd)
t =
Ho: diff = 0
Satterthwaite's degrees of freedom =
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.4541

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.9082

-0.1157
61.5576

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.5459
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2010
Η0 : 𝜎12 = 𝜎22
Η1 : 𝜎12 ≠ 𝜎22
Variance ratio test
Variable

Obs

Mean

Std. Err.

Std. Dev.

da~0_2nd
da~0_3rd

36
40

combined

76

-.0053769
.0176679

.008425
.0324359

.0505498
.2051425

-.0224805
-.0479399

.0117267
.0832756

.0067519

.0174756

.1523484

-.0280612

.041565

ratio = sd(da_2010_2nd) / sd(da_2010_3rd)
Ho: ratio = 1
Ha: ratio < 1
Pr(F < f) = 0.0000

[95% Conf. Interval]

f =
degrees of freedom =

Ha: ratio != 1
2*Pr(F < f) = 0.0000

0.0607
35, 39

Ha: ratio > 1
Pr(F > f) = 1.0000

Η0 : μ1 = μ2
Η1 : μ1  μ2
Two-sample t test with unequal variances
Variable

Obs

Mean

da~0_2nd
da~0_3rd

36
40

combined

76

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

-.0053769
.0176679

.008425
.0324359

.0505498
.2051425

-.0224805
-.0479399

.0117267
.0832756

.0067519

.0174756

.1523484

-.0280612

.041565

-.0230448

.0335122

-.0905748

.0444853

diff = mean(da_2010_2nd) - mean(da_2010_3rd)
t =
Ho: diff = 0
Satterthwaite's degrees of freedom =
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.2476

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.4953

-0.6877
44.2156

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.7524

2011
Η0 : 𝜎12 = 𝜎22
Η1 : 𝜎12 ≠ 𝜎22
Variance ratio test
Variable

Obs

Mean

Std. Err.

Std. Dev.

da~1_2nd
da~1_3rd

36
40

combined

76

-.009363
-.0105373

.0112097
.0282441

.0672582
.1786314

-.0321199
-.0676664

.0133939
.0465918

-.009981

.0156878

.1367632

-.0412328

.0212707

ratio = sd(da_2011_2nd) / sd(da_2011_3rd)
Ho: ratio = 1
Ha: ratio < 1
Pr(F < f) = 0.0000

Ha: ratio != 1
2*Pr(F < f) = 0.0000

[95% Conf. Interval]

f =
degrees of freedom =

0.1418
35, 39

Ha: ratio > 1
Pr(F > f) = 1.0000

82

Η0 : μ1 = μ2
Η1 : μ1  μ2
Two-sample t test with unequal variances
Variable

Obs

Mean

da~1_2nd
da~1_3rd

36
40

combined

76

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

-.009363
-.0105373

.0112097
.0282441

.0672582
.1786314

-.0321199
-.0676664

.0133939
.0465918

-.009981

.0156878

.1367632

-.0412328

.0212707

.0011743

.0303873

-.0598352

.0621837

diff = mean(da_2011_2nd) - mean(da_2011_3rd)
t =
Ho: diff = 0
Satterthwaite's degrees of freedom =
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.5153

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.9693

0.0386
50.8483

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.4847

2012
Η0 : 𝜎12 = 𝜎22
Η1 : 𝜎12 ≠ 𝜎22
Variance ratio test
Variable

Obs

Mean

Std. Err.

Std. Dev.

da~2_2nd
da~2_3rd

36
37

-.0094107
-.0218696

.0097927
.0265278

.0587561
.1613624

-.0292908
-.0756705

.0104695
.0319313

combined

73

-.0157255

.0142081

.1213938

-.0440487

.0125978

ratio = sd(da_2012_2nd) / sd(da_2012_3rd)
Ho: ratio = 1
Ha: ratio < 1
Pr(F < f) = 0.0000

[95% Conf. Interval]

f =
degrees of freedom =

Ha: ratio != 1
2*Pr(F < f) = 0.0000

0.1326
35, 36

Ha: ratio > 1
Pr(F > f) = 1.0000

Η0 : μ1 = μ2
Η1 : μ1  μ2
Two-sample t test with unequal variances
Variable

Obs

Mean

da~2_2nd
da~2_3rd

36
37

combined

73

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

-.0094107
-.0218696

.0097927
.0265278

.0587561
.1613624

-.0292908
-.0756705

.0104695
.0319313

-.0157255

.0142081

.1213938

-.0440487

.0125978

.012459

.0282776

-.044474

.069392

diff = mean(da_2012_2nd) - mean(da_2012_3rd)
t =
Ho: diff = 0
Satterthwaite's degrees of freedom =
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.6692

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.6616

0.4406
45.6088

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.3308
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