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Περίληψη
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζεται εάν η υποχρεωτική µετάβαση από
τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα και ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π)1 οδήγησε σε υψηλότερης ποιότητας λογιστικές πληροφορίες των
οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο εταιρειών της
Ελλάδας. Τα ∆.Λ.Π. εκδίδονται από το IASB το οποίο δεν έχει τη δύναµη να
επιβάλλει την εφαρµογή τους, και πολλοί θεωρούν πως χωρίς ισχυρούς µηχανισµούς
επιβολής τα οφέλη θα είναι πολύ λίγα. Το IASB µέσα στο προοίµιο του αναφέρει πως
τα οφέλη από την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. θα είναι η διαφάνεια, η ποιότητα των
λογιστικών πληροφοριών και η µείωση του κόστους κεφαλαίου. Η µελέτη αυτή
βασιζόµενη στις παραπάνω υποθέσεις, εφαρµόζει κάποιες µετρικές της ποιότητας της
λογιστικής πληροφόρησης όπως η χειραγώγηση των κερδών και η έγκαιρη
αναγνώριση των ζηµιών, [ένα άλλο µέτρο που υπάρχει αλλά δεν εφαρµόζεται στην
παρούσα διπλωµατική εργασία είναι η συσχέτιση των τιµών των µετοχών µε τους
λογιστικούς αριθµούς (value relevance)], για να διαπιστωθεί κατά πόσο η υιοθέτηση
των ∆.Λ.Π. οδήγησε στην επιδιωκόµενη βελτίωση. Τα συµπεράσµατα από την
ακαδηµαϊκή έρευνα, που βασίζονται στα παραπάνω µέτρα, είναι ανάµικτα όσον
αφορά την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών ως αποτέλεσµα της µετάβασης
από τα εθνικά κάθε φορά πρότυπα στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και καθόλου
οριστικά. Για τις χώρες που υιοθέτησαν τα ∆.Λ.Π. οικειοθελώς υπάρχουν σηµαντικές
ενδείξεις βελτίωσης της ποιότητας του πληροφοριακού περιεχοµένου των λογιστικών
καταστάσεων, κάτι το οποίο όµως δε συµβαίνει για τις χώρες οι οποίες υιοθέτησαν τα
∆.Λ.Π. όταν αυτό καθίστατο υποχρεωτικό. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις
επιχειρήσεις των αναδυόµενων οικονοµιών, τα αποτελέσµατα των ακαδηµαϊκών
ερευνών έχουν δείξει πως υπάρχει βελτίωση στην ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών. Η µεθοδολογία που ακολουθείται στη συγκεκριµένη διπλωµατική
εργασία βασίζεται στα µέτρα που έχουν εφαρµοστεί στην ήδη υπάρχουσα
βιβλιογραφία. Από τα πέντε µέτρα που χρησιµοποιήθηκαν τα τρία έδειξαν πως η
1

Εφεξής τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
θα αναφέρονται µε τα αρχικά ∆.Λ.Π. και θα αναφέρονται και στα ∆.Λ.Π και στα ∆.Π.Χ.Π..
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ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών βελτιώθηκε. Πιο συγκεκριµένα ο βαθµός
χειραγώγησης των κερδών ήταν µικρότερος αφού η µεταβλητότητα τους (των
κερδών) αυξήθηκε, αντίθετα όµως δεν υπήρξε βελτίωση του µέτρου της έγκαιρης
αναγνώρισης ζηµιών. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας βρίσκονται σε
γενικές γραµµές σε ευθυγράµµιση µε τα αποτελέσµατα των µέχρι τώρα ερευνών.
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Κεφάλαιο 1
1.1 Εισαγωγικά στοιχεία
Η µελέτη αυτή σκοπό έχει να εξετάσει εάν η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. από τις
εισηγµένες εταιρείες της Ελλάδας έχει βελτιώσει την ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών. Οι εισηγµένες εταιρείες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,
συνεπώς και η Ελλάδα, που διέπονται από το κρατικό τους δίκαιο, είναι
υποχρεωµένες να εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. για την κατάρτιση των ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων τους για κάθε οικονοµικό έτος που ξεκινάει από την 1η
Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Κανονισµού 1606/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002. Με την
εφαρµογή των ∆.Λ.Π. επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας
και συγκρισιµότητας µεταξύ των κοινοτικών εταιρειών που είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο. Η επιτυχία της µετάβασης, µε την έννοια ότι τα οφέλη θα ξεπεράσουν
τα κόστη, έχει οικονοµικές συνέπειες όχι µόνο για τις χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και παγκοσµίως αφού αυτά τείνουν να γίνουν παγκόσµια πρότυπα (Capkun et
al. 2008).
Η µελέτη αυτή συγκρίνει τις µεταβολές στην ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών ανάµεσα στην περίοδο πριν την υιοθέτηση από το 2001 έως το 2004
και την περίοδο µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από το 2005 έως το 2008.
Συγκεκριµένα, εξετάζει εάν ο βαθµός χειραγώγησης των κερδών έχει µειωθεί, εάν η
αναγνώριση των ζηµιών είναι πιο έγκαιρη, αλλά όχι αν οι τιµές των µετοχών
θεωρούνται σχετικές (value relevant3).
Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι ανάµικτα, µε κάποιες από τις µετρικές να
δείχνουν πως υπήρξε βελτίωση και κάποιες άλλες να δείχνουν επιδείνωση της
ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών. Ειδικότερα, υπήρξε βελτίωση όσον αφορά
τη χειραγώγηση των κερδών αλλά επιδείνωση στο µέτρο που αφορά την έγκαιρη
αναγνώριση των ζηµιών. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας δεν εφαρµόστηκε
2

Εκτός από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπεριλαµβάνονται στις χώρες που αναγκάστηκαν να
υιοθετήσουν τα ∆.Λ.Π. και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
3
Value relevant: Ένας λογιστικός αριθµός θεωρείται ότι είναι value relevant όταν έχει υψηλή
συσχέτιση µε την τιµή της µετοχής στο χρηµατιστήριο, δύο τέτοιοι αριθµοί µπορεί να είναι οι δείκτες
Price-to-Earnings (P/E) και Price-to-Book Value (P/B).
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το µέτρο για τη συσχέτιση των τιµών των µετοχών και των λογιστικών µεγεθών
(value relevance).
Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards
Committee, IASC) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1973 στο Λονδίνο. Σύµφωνα µε τους
Epstein και Mirza (1997) η εξέλιξη του IASC µπορεί να διαχωριστεί σε τρεις φάσεις:
1) 1973-1988 µε την ανάπτυξη ενός κοινού σώµατος

προτύπων, δηλαδή την

κωδικοποίηση ενός ενιαίου συνόλου διεθνών προτύπων, 2) 1989-1995 µε την
ανάπτυξη του έργου που έχει ως απώτερο σκοπό τη συγκρισιµότητα µεταξύ των
επιχειρήσεων και που οδήγησε στην αναθεώρηση κάποιων προτύπων και 3) 1995µέχρι σήµερα µε την εφαρµογή των προτύπων και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας
προτύπων. Το IASC αντικαταστάθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (International Accounting Standards Board, IASB) τον Απρίλιο του 2001.
Το νέο Συµβούλιο (IASB) ξεκίνησε µια διαδικασία για την τελειοποίηση των
προτύπων και το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν τελικά η µείωση του
αριθµού των προτύπων. Σκοπός του IASB είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου συνόλου
υψηλής ποιότητας, κατανοητών, εφαρµόσιµων και παγκοσµίως αποδεκτών προτύπων
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς στη βάση σαφώς καθορισµένων αρχών. Το IASB
εκδίδει τα ∆.Λ.Π. όµως δεν µπορεί να επιβάλλει την εφαρµογή τους. Σύµφωνα µε
τους Barth et al. (2007) η ανάπτυξη από το IASB ενός διεθνώς αποδεκτού ενιαίου
συνόλου προτύπων υψηλής ποιότητας θα σήµαινε την ύπαρξη επιτρεπτών λογιστικών
επιλογών και λογιστικών µετρήσεων από µέρους της διοίκησης που θα
αντικατοπτρίζουν καλύτερα την οικονοµική θέση και απόδοση της εταιρείας. Οι
Ashbaugh και Pincus (2001) και οι Chen et al. (2010) από την άλλη µεριά
υποστηρίζουν πως περιορίζοντας τις εναλλακτικές επιλογές µπορεί να αυξηθεί η
ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών γιατί µε αυτό τον τρόπο περιορίζεται η
διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να καθορίζει τα λογιστικά ποσά. Το IASB είναι
φορέας του Ιδρύµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS Foundation) το οποίο
είναι ένας ανεξάρτητος µη κερδοσκοπικός οργανισµός του ιδιωτικού τοµέα που
λειτουργεί για το δηµόσιο συµφέρον. Σκοπός του Ιδρύµατος εκτός από την ανάπτυξη
των ∆.Λ.Π. µέσω του IASB είναι και να προωθήσει τη χρήση και αυστηρή εφαρµογή
των προτύπων αυτών, να λάβει υπ’ όψιν του τις ανάγκες των αναδυόµενων
οικονοµιών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση και τέλος να επιτύχει τη σύγκλιση µεταξύ των εθνικών λογιστικών
προτύπων και των ∆.Λ.Π. για υψηλότερης ποιότητας λύσεις.
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Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα πρότυπα υψηλότερης ποιότητας είναι
σχετικές4,

αξιόπιστες5,

κατανοητές6

και

συγκρίσιµες7,

εποµένως

οι

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται µε βάση αυτά τα πρότυπα θα
είναι και αυτές υψηλής ποιότητας. Οι Ball et al. (2003) υποστηρίζουν ότι η υιοθέτηση
προτύπων υψηλότερης ποιότητας µπορεί να είναι µία αναγκαία συνθήκη για
υψηλότερης ποιότητας πληροφορίες, αλλά δεν είναι επαρκής, και πως µπορεί ακόµα
και τα υψηλής ποιότητας πρότυπα να οδηγήσουν σε χαµηλής ποιότητας
πληροφοριακό περιεχόµενο αν στηρίζονται στα κακά κίνητρα αυτών που
προετοιµάζουν

τις

οικονοµικές

καταστάσεις,

δηλαδή

τις

διοικήσεις

των

επιχειρήσεων.
Σύµφωνα µε το IAS Plus, από το 1974 µέχρι σήµερα έχουν παραχθεί 41 ∆.Λ.Π.,
µε κάποια από αυτά να έχουν αντικατασταθεί και σήµερα να φτάνουν τα 29 στον
αριθµό, και από το 2001 και µετά 13 ∆.Π.Χ.Π.. Τα ∆.Π.Χ.Π. και τα ∆.Λ.Π.
περιγράφονται ως ένα set προτύπων που εξειδικεύουν πώς συγκεκριµένοι τύποι
συναλλαγών και άλλων γεγονότων θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις8. Ο σκοπός των ∆.Λ.Π. είναι να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρέχουν
στους πιστωτές και στους µετόχους σχετική, αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση για
τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων.
Οι Chen et al. (2010) ορίζουν την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών ως το
βαθµό στον οποίο οι πληροφορίες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
αντικατοπτρίζουν την υποκείµενη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης.
Ως πρότυπο υψηλότερης ποιότητας εννοούµε ένα πρότυπο που είτε θα µειώνει τη
4

Σχετική είναι η πληροφόρηση όταν δύναται να κάνει τη διαφορά στη λήψη των αποφάσεων των
χρηστών, δηλαδή αν έχει προγνωστική ή επιβεβαιωτική αξία, ή και τα δύο (Muhammad Nurul Houqe
et al. (2011)).
5
Οι λογιστικές πληροφορίες µπορεί να είναι µια αξιόπιστη αναπαράσταση της πραγµατικότητας αν
είναι πλήρης, ουδέτερη και απαλλαγµένη από λάθη (FASB/IASB 2010: Chapter 3).
6
Οι λογιστικές πληροφορίες θεωρούνται χρήσιµες, αν οι χρήστες µπορούν να τις κατανοήσουν
σχετικά εύκολα. Οι χρήστες πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις Λογιστικής και των
επιχειρηµατικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων καθώς και την προθυµία να µελετήσουν τις
Οικονοµικές καταστάσεις µε την απαραίτητη επιµέλεια (Γκίκας, 2006).
7
Οι χρήστες µπορούν να προβούν είτε σε διαχρονικές συγκρίσεις των λογιστικών µεγεθών µιας
επιχείρησης είτε σε διαστρωµατικές συγκρίσεις των λογιστικών µεγεθών διαφόρων επιχειρήσεων. Οι
συγκρίσεις αυτές είναι δυνατές, εάν µια επιχείρηση χειρίζεται µε συνέπεια (δηλαδή εφαρµόζει την ίδια
λογιστική πολιτική) διαχρονικά τα ίδια οικονοµικά γεγονότα ή εάν διαφορετικές επιχειρήσεις
χειρίζονται µε συνέπεια, δηλαδή εφαρµόζουν την ίδια λογιστική πολιτική για τα ίδια οικονοµικά
γεγονότα (Γκίκας, 2006).
8
Οι οικονοµικές καταστάσεις που θα πρέπει να καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. για να θεωρείται
ως ένα ενιαίο σύνολο οικονοµικών καταστάσεων είναι: 1) η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης
(Κ.Α.Χ), 2) η Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσµάτων Χρήσης (Κ.Σ.Α.Χ.), 3) ο Ισολογισµός, 4) η
Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων (Κ.Μ.Ι.Κ.), 5) η Κατάσταση Ταµιακών Ροών (Κ.Τ.Ρ.)
και τέλος οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των καταστάσεων αυτών.
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διακριτική ευχέρεια πάνω σε λογιστικές επιλογές ή ενδογενώς δεν θα επιτρέπει την
εξοµάλυνση (smoothing) ή την υπερεκτίµηση των κερδών (earnings). Αν τα ∆.Λ.Π.
είναι υψηλότερης ποιότητας από τα εκάστοτε εθνικά πρότυπα και επιβληθούν
κατάλληλα τότε αναµένεται πως η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. θα βελτιώσει την ποιότητα
των λογιστικών πληροφοριών (Ahmed et al. 2012).
Επικριτές των ∆.Λ.Π. όπως οι Barton et al. (2005) υποστηρίζουν πως δεν
υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πρότυπα έχουν συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας
των λογιστικών πληροφοριών. Σε αυτή τη µελέτη τα συµπεράσµατα δεν είναι
προσανατολισµένα προς µία κατεύθυνση, δηλαδή δεν καθορίζουν εάν υπήρξε
βελτίωση, ούτε εάν υπήρξε επιδείνωση. Η σύγκριση έγινε µεταξύ των επιχειρήσεων
πριν και µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π.. Κάθε επιχείρηση δηλαδή συγκρίνεται µε
τον εαυτό της στο δείγµα πριν και µετά, γεγονός που βοηθάει στις µετρήσεις. Επίσης
το γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις προέρχονται από την ίδια χώρα βοηθάει στην
εξάλειψη προβληµάτων που θα υπήρχαν αν το δείγµα προερχόταν από περισσότερες
χώρες όπου το οικονοµικό περιβάλλον θα ήταν διαφορετικό και κάθε επιχείρηση θα
δρούσε κάτω από διαφορετικό νοµοθετικό πλαίσιο. Η µεθοδολογία που ακολουθείται
διαφέρει από αυτή των Barth et al. (2007) όπου το δείγµα περιελάµβανε 21 χώρες ανά
τον κόσµο µε διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον η κάθε µία.
Η παρούσα διπλωµατική εργασία στη συνέχεια διαρθρώνεται ως εξής. Στο
δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά µε έρευνες
που έχουν γίνει για την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών µετά την υιοθέτηση
των ∆.Λ.Π., και πιο συγκεκριµένα για την χειραγώγηση των κερδών από τη µεριά της
διοίκησης.

Στο

χρησιµοποιείται

τρίτο
για

κεφάλαιο

τη

γίνεται

διεξαγωγή

της

αναφορά
έρευνας,

στη
στο

µεθοδολογία
τέταρτο

που

κεφάλαιο

περιλαµβάνονται τα δεδοµένα και τα µέτρα της περιγραφικής στατιστικής, στο
πέµπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα ευρήµατα και τα αποτελέσµατα από την
παλινδρόµηση και στο έκτο κεφάλαιο βρίσκονται ο επίλογος και τα συµπεράσµατα.
Τέλος, οι πίνακες που παρατίθενται στο παράρτηµα δίνουν επιπρόσθετες
πληροφορίες

για

τα

ευρήµατα
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συνοπτικά.

Κεφάλαιο 2
2.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση
Η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από τις εισηγµένες εταιρείες σε πολλές χώρες του
κόσµου είναι µια από τις µεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της λογιστικής.
Συνολικά πάνω από 100 χώρες, είτε ανεπτυγµένων είτε αναδυόµενων οικονοµιών,
έχουν κάνει τη µετάβαση από τα Εθνικά Πρότυπα στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
για την κατάρτιση των οικονοµικών τους καταστάσεων. Ακόµα και η Αµερικανική
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (US Securities and Exchange, SEC) σκεφτόταν να
επιτρέψει σε κάποιες αµερικάνικες εταιρείες να εφαρµόσουν τα ∆.Λ.Π. (SEC 2007,
press release: SEC Soliciting Public Comment on Role of IFRS in the U.S.). Κάποια
κράτη αποφάσισαν να υιοθετήσουν τα ∆.Λ.Π. οικειοθελώς πριν αυτά καταστούν
υποχρεωτικά ενώ κάποια άλλα τα υιοθέτησαν µόνο όταν αναγκάστηκαν να το
κάνουν. Όσον αφορά την οικειοθελή ή υποχρεωτική εφαρµογή των ∆.Λ.Π., ως προς
την απορρέουσα ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών που είναι και το κύριο θέµα
της µελέτης αυτής, έχουν προκύψει σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία διάφορα
συµπεράσµατα.
2.1.1 Οικειοθελής υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. και ποιότητα λογιστικών πληροφοριών
Πολλές επιχειρήσεις υιοθέτησαν οικειοθελώς τα ∆.Λ.Π. και κατάρτισαν τις
χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε αυτά. Παλαιότερες έρευνες
έχουν δείξει ότι η οικειοθελής υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. είχε οφέλη για τις επιχειρήσεις,
αφού µειώθηκε το κόστος του κεφαλαίου (Daske et al. 2007), κάτι που άλλωστε
αποτελεί και στόχο του IASB. Βελτίωσε τη διαφάνεια και τη συγκρισιµότητα των
λογιστικών καταστάσεων, µειώνοντας την ασύµµετρη πληροφόρηση ανάµεσα στη
διοίκηση και τους µετόχους (Leuz & Verrecchia 2000, Leuz 2003) και βοήθησε στην
αύξηση της ακρίβειας των προβλέψεων των αναλυτών (Ashbaugh & Pincus 2001). Οι
υπερασπιστές των ∆.Λ.Π. υποστηρίζουν πως όχι µόνο θα γίνει ευκολότερη η
σύγκριση µεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών αλλά επιπλέον θα ενδυναµωθεί
η αποτελεσµατικότητα του ανταγωνισµού για την απόκτηση διεθνών κεφαλαίων και
θα γίνουν πιο αποδοτικές οι διεθνείς κεφαλαιακές αγορές που συνακόλουθα θα
οδηγήσουν σε χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου (Jeanjean & Stolowy 2008).
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Οι Barth et al. (2007) εξετάζουν 21 χώρες που εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. οικειοθελώς
για τα έτη 1994 έως 2003 για να διαπιστώσουν αν εµφανίζουν υψηλότερης ποιότητας
λογιστικές πληροφορίες. Τα ευρήµατα τους ήταν πως η εφαρµογή των ∆.Λ.Π.
οδήγησε σε µικρότερο βαθµό χειραγώγησης των κερδών µε σκοπό την επίτευξη ενός
στόχου, πιο έγκαιρη αναγνώριση των ζηµιών και µεγαλύτερη συσχέτιση των
λογιστικών αριθµών µε τις τιµές και τις αποδόσεις των µετοχών (value relevance), σε
σύγκριση µε τις εταιρείες που εφάρµοζαν εθνικά πρότυπα που δεν ήταν αυτά των
Ηνωµένων Πολιτειών. Οι διαφορές ανάµεσα στην ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών που εµφανίζονταν πριν την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. µεταξύ των δύο
οµάδων εταιρειών δεν εµφανίζονται για την περίοδο µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π..
Γενικά, οι εταιρείες που εφάρµοσαν τα ∆.Λ.Π. δείχνουν βελτιωµένη ποιότητα
ανάµεσα στις δύο περιόδους. Το IASB έχοντας ως κατεύθυνση την ελαχιστοποίηση
των επιλογών της διοίκησης και την απαίτηση για λογιστικά µέτρα που
αντιπροσωπεύουν καλύτερα τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας εκδίδουν πρότυπα τα
οποία στηρίζονται σε αρχές. Με τον παραπάνω τρόπο περιορίζεται η δυνατότητα της
διοίκησης να επηρεάσει τους αριθµούς κατά τη διακριτική της ευχέρεια. ∆εδοµένου
ότι η χειραγώγηση των κερδών πλήττει την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών
προκύπτει το συµπέρασµα ότι µετά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. θα επιτευχθεί
υψηλότερη ποιότητα. Παρ’ όλα αυτά οι προβλέψεις τους µπορεί να µην
επιβεβαιωθούν, όπως αναφέρουν, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα ∆.Λ.Π.
µπορεί να είναι πρότυπα χαµηλότερης ποιότητας από τα τοπικά και ο δεύτερος είναι
ότι λόγω των χαρακτηριστικών του ίδιου του συστήµατος δηµιουργίας των
χρηµατοοικονοµικών αναφορών περιορίζεται οποιαδήποτε βελτίωση θα µπορούσε να
σηµειωθεί λόγω προτύπων υψηλότερης ποιότητας.
Στη µελέτη των Hung και Subramanyam (2004) ερευνώνται οι επιδράσεις της
υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. στις οικονοµικές καταστάσεις και η συσχέτιση µε τις τιµές
των µετοχών (value relevance) για ένα δείγµα 80 γερµανικών επιχειρήσεων που
υιοθέτησαν για πρώτη φορά τα ∆.Λ.Π. για την περίοδο 1998-2002. Με ένα
καινοτοµικό ερευνητικό σχέδιο συγκρίνουν τους λογιστικούς αριθµούς που
αναφέρονται σύµφωνα µε τα Γερµανικά Λογιστικά Πρότυπα και αυτούς σύµφωνα µε
τα ∆.Λ.Π.. [Η διαφορά µεταξύ των δύο ειδών προτύπων είναι πως τα πρώτα είναι
προσανατολισµένα προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) ενώ τα δεύτερα
είναι προσανατολισµένα προς τους µετόχους (shareholders)]. Τα ευρήµατα τους είναι
πως λίγες ενδείξεις υπάρχουν για το ότι η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. οδήγησε σε
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βελτίωση όσον αφορά τη συσχέτιση των τιµών των µετοχών µε τα δύο µέτρα των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων (book
value of equity) και τα καθαρά κέρδη (net income). Πιο συγκεκριµένα, η λογιστική
αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι πιο σχετική µε την τιµή της µετοχής (value relevant),
ενώ για τα κέρδη είναι λιγότερο σχετική (value irrelevant).
Οι Van Tendeloo & Vanstraelen (2005) στη µελέτη τους διερωτώνται εάν η
οικειοθελής υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. σχετίζεται µε µικρότερο βαθµό χειραγώγησης
κερδών και πιο συγκεκριµένα εάν τα ∆.Λ.Π. είναι από µόνα τους αρκετά για να
παρακάµψουν τα κίνητρα της διοίκησης για χειραγώγηση των κερδών και να
επηρεάσουν την ποιότητα των κερδών που εµφανίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Το συµπέρασµα τους είναι ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά στη
συµπεριφορά των επιχειρήσεων, που καταρτίζουν τις καταστάσεις µε τα γερµανικά
πρότυπα, απέναντι στη χειραγώγηση των κερδών σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που
υιοθέτησαν τα ∆.Λ.Π.. Η έρευνα τους επικεντρώνεται σε δείγµα 636 εισηγµένων
εταιρειών της Γερµανίας. Η επιλογή της χώρας αυτής έγινε λόγω του γεγονότος ότι
πολλές εταιρείες είχαν υιοθετήσει τα ∆.Λ.Π. οικειοθελώς πριν το 2005, δηλαδή πριν
τη χρονολογία υποχρεωτικής εφαρµογής, και άρα θα µπορούσε να γίνει σύγκριση µε
τις υπόλοιπες εταιρείες που δεν τα υιοθέτησαν και συνέχιζαν να χρησιµοποιούν τα
εθνικά πρότυπα. Πιο αναλυτικά, τα συµπεράσµατα της έρευνας τους είναι πως
εξαιρώντας την πιθανότητα χρήσης κρυφών αποθεµατικών, οι επιχειρήσεις που
υιοθέτησαν τα ∆.Λ.Π. τείνουν περισσότερο προς τα δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα
που είναι στη διακριτική τους ευχέρεια για να χειραγωγήσουν τα κέρδη. Επίσης οι
εταιρείες αυτές προσπαθούν να εξοµαλύνουν τα κέρδη τους µόνο στην περίπτωση
που αυτές δεν ελέγχονται από µία από τις µεγάλες τέσσερις ελεγκτικές εταιρείες (Big
Four9). Κάτω από την υπόθεση της δηµιουργίας κρυφών αποθεµατικών, οι εταιρείες
που υιοθετούν τα ∆.Λ.Π. δεν παρουσιάζουν διαφορά στη συµπεριφορά τους ως προς
τη χειραγώγηση των κερδών συγκρινόµενες µε τις εταιρείες που δεν τα υιοθέτησαν.
Γενικά όµως, δεν µπορεί να υπάρξει συσχέτιση ανάµεσα στο γεγονός της υιοθέτησης
των ∆.Λ.Π. και τη µείωση του φαινοµένου της χειραγώγησης των κερδών.
Οι Chen et al. (2010) στη µελέτη τους θέτουν το ερώτηµα: «κρατώντας τις
οικονοµικές και πολιτικές δυνάµεις (συνεπώς και τα κίνητρα της διοίκησης)
σταθερές, γιατί τα λογιστικά πρότυπα κάνουν τη διαφορά στην ποιότητα των

9

Οι µεγάλες τέσσερις ελεγκτικές εταιρείες είναι οι Deloitte, PwC, KPMG και Ernst & Young
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λογιστικών πληροφοριών;». Για να απαντήσουν στο ερώτηµα αυτό στην έρευνα τους
συγκρίνουν τις ίδιες χώρες πριν και µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π., άρα µε αυτόν
τον τρόπο οι µακροοικονοµικές και πολιτικές επιδράσεις ελαχιστοποιούνται. Τα
δεδοµένα τους προέρχονται από εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο σε
15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χρόνια 2000 έως 2007. Το
συµπέρασµα τους είναι πως υπάρχουν ενδείξεις για βελτίωση στην ποιότητα των
λογιστικών πληροφοριών µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π.. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα
τους ήταν µικρότερος ο βαθµός χειραγώγησης των κερδών, λιγότερη η διακριτική
ευχέρεια της διοίκησης για επιρροή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, και
υψηλότερης ποιότητας τα δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα µετά την υιοθέτηση. Παρ’
όλα αυτά οι επιχειρήσεις τείνουν να εξοµαλύνουν περισσότερο τα έσοδα και δεν
αναγνωρίζουν τόσο έγκαιρα τις ζηµιές ακόµα και µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π..
Γενικά όµως η ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών έχει οριακά βελτιωθεί για το
δείγµα.
Οι Christensen et al. (2008) στη µελέτη τους συγκρίνουν πώς η ποιότητα των
λογιστικών πληροφοριών επηρεάστηκε από την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. για δύο
κατηγορίες επιχειρήσεων. Η πρώτη κατηγορία περιελάµβανε εκείνες τις επιχειρήσεις
που πίστευαν ότι θα υπάρξουν καθαρά οφέλη από την υιοθέτηση των προτύπων και η
δεύτερη εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν είχαν καθόλου κίνητρα για να τα
υιοθετήσουν αλλά τους επιβλήθηκε να συµµορφωθούν. Σκοπός της µελέτης τους
είναι να δουν αν τα ∆.Λ.Π. καθαυτά οδήγησαν σε βελτιώσεις της ποιότητας των
λογιστικών πληροφοριών. Η έρευνα τους επικεντρώθηκε στη Γερµανία, όπου είχε
δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εφαρµόσουν οικειοθελώς τα ∆.Λ.Π. αντί των
εθνικών προτύπων από το 1998, µέχρις ότου να γίνει υποχρεωτικό το 2005. Το δείγµα
περιελάµβανε 177 επιχειρήσεις που δεν εφάρµοσαν τα ∆.Λ.Π. µέχρι το 2005 και 133
επιχειρήσεις που τα υιοθέτησαν οικειοθελώς. Επίσης παίρνουν δείγµα από 123
επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα ∆.Λ.Π. πριν από το 2004, για τις οποίες δεν µπορεί
να καθοριστεί σε ποιο έτος έγινε η µετάβαση. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο
πραγµατοποίησαν την έρευνα ήταν από το 1993 έως το 2006. Οι επιχειρήσεις που
έκαναν τη µετάβαση πριν ακόµα γίνει υποχρεωτική το έκαναν γιατί θεώρησαν πως θα
έχουν οφέλη από τη συµµόρφωση. Αντιθέτως οι χώρες που το ανέβαλλαν το έκαναν
γιατί θεώρησαν πως δεν έχουν απολύτως κανένα κίνητρο να το κάνουν. Τα ευρήµατα
της έρευνας τους ήταν πως δεν υπήρξε βελτίωση για τις επιχειρήσεις που
αντιστάθηκαν στην εφαρµογή των ∆.Λ.Π. µέχρι αυτά να γίνουν υποχρεωτικά.
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Αντίθετα οι επιχειρήσεις που οικειοθελώς υιοθέτησαν τα ∆.Λ.Π. έδειξαν βελτίωση ως
προς την ποιότητα των παρεχοµένων λογιστικών πληροφοριών. Το συµπέρασµα είναι
πως η διαφορά αυτή µεταξύ των δύο κατηγοριών επιχειρήσεων δεν οφείλεται στα
πρότυπα αυτά καθαυτά αλλά στα κίνητρα που έχουν κάθε φορά οι διοικήσεις των
επιχειρήσεων.
2.1.2 Υποχρεωτική
πληροφοριών

υιοθέτηση

των

∆.Λ.Π.

και

ποιότητα

λογιστικών

Οι Beuselinck et al. (2007) εξετάζουν τη συγκρισιµότητα των λογιστικών κερδών
χρησιµοποιώντας δείγµα από 14 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη από
το 1990 έως το 2005, µέχρι δηλαδή και όταν έγινε υποχρεωτική η εφαρµογή των
∆.Λ.Π.. Τη συγκρισιµότητα στη µελέτη τους την ορίζουν ως την ικανότητα των
κερδών να δίνουν µια οµοιόµορφη εικόνα για παρόµοιες συναλλαγές και µια
διαφορετική εικόνα για ανόµοιες συναλλαγές. Η µελέτη τους βασίζεται στη
συσχέτιση µεταξύ των δεδουλευµένων και των ταµιακών ροών ως αντιπροσωπευτικό
µέτρο της συγκρισιµότητας των κερδών και αυτό που αναµενόταν να διαπιστωθεί
είναι πως µετά τη σύγκλιση των προτύπων θα έπρεπε να υπάρχει µεγαλύτερη
οµοιότητα στη συσχέτιση δεδουλευµένων-ταµιακών ροών ανάµεσα στις χώρες.
Γενικά, η έρευνα τους δείχνει ότι η συγκρισιµότητα δεν έχει βελτιωθεί µετά την
υποχρεωτική εφαρµογή των ∆.Λ.Π.. Αυτό που συµβαίνει είναι πως η συγκρισιµότητα
είναι λιγότερο δυνατή όταν υπάρχουν θετικές ταµιακές ροές αλλά το αντίθετο όταν
αυτές είναι αρνητικές. Αναφορικά µε τις πρακτικές χειραγώγησης των κερδών
υποστηρίζουν πως ακόµα και µετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. µπορεί να
έχουν πολύ σηµαντικές αποκλίσεις λόγω διαφορετικών κινήτρων. Το στάδιο του
κύκλου ζωής της επιχείρησης και οι θεσµικές διαφορές ανάµεσα στις χώρες
επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τα κίνητρα για πληροφόρηση. Τα ∆.Λ.Π. καθαυτά δεν
οδηγούν

σε

υψηλότερης

ποιότητας

λογιστικές

πληροφορίες

όπως

αυτό

αντικατοπτρίζεται από την έγκαιρη αναγνώριση κερδών και ζηµιών.
H Paananen (2008) εξετάζει αν η ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών έχει
βελτιωθεί µετά την υποχρεωτική εφαρµογή των ∆.Λ.Π., χρησιµοποιώντας ως δείγµα
εισηγµένες εταιρείες της Σουηδίας για τα έτη 2003 έως 2006. Συγκεκριµένα
συγκρίνει για δύο χρόνια 376 εταιρείες που εφαρµόζουν τα Σουηδικά Πρότυπα
(2003-2004) µε 375 εταιρείες που χρησιµοποιούν τα ∆.Λ.Π. (2005-2006). Αυτό που
διαπίστωσε από τη µελέτη της είναι πως όχι µόνο δεν υπήρξε βελτίωση για τα δύο
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πρώτα χρόνια εφαρµογής των ∆.Λ.Π., αντιθέτως η ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών επιδεινώθηκε στη Σουηδία. Για να εξάγει το συµπέρασµα αυτό
χρησιµοποίησε µέτρα όπως η εξοµάλυνση των κερδών, η χειραγώγηση των κερδών
για την επίτευξη των στόχων, η έγκαιρη αναγνώριση των ζηµιών και η συσχέτιση των
τιµών των µετοχών µε τους λογιστικούς αριθµούς (value relevance). Επιπλέον, για να
επιβεβαιώσει πως τα καθόλου αναµενόµενα αποτελέσµατα δεν οφείλονταν σε
αδυναµία δέσµευσης ή έλλειψη ικανοτήτων των χρηστών, στην ανάλυση της
συµπεριέλαβε µόνο όσους είχαν ισχυρή δέσµευση απέναντι στην υιοθέτηση των
∆.Λ.Π..
Οι Paanamen και Lin (2008) εξετάζουν εάν τα λογιστικά ποσά για το δείγµα των
Γερµανικών εταιρειών που χρησιµοποιούν τα ∆.Λ.Π. για τα έτη 2000-2002 (δείγµα
187 παρατηρήσεις για 107 εταιρείες), τα ∆.Λ.Π. για τα έτη 2003-2004 (προαιρετική
εφαρµογή, δείγµα 204 εταιρειών-παρατηρήσεων) και 2005-2006 (υποχρεωτική
εφαρµογή, δείγµα 448 εταιρειών-παρατηρήσεων). Το αποτέλεσµα της έρευνας τους
είναι πως η ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών µειώθηκε µετά την επιβολή της
υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. µετά το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οφείλεται κυρίως
στις αλλαγές των λογιστικών προτύπων και όχι σε όσους για πρώτη φορά υιοθέτησαν
τα ∆.Λ.Π..
Οι Jeanjean και Stolowy (2008) αναλύουν την επίδραση της υποχρεωτικής
εφαρµογής των ∆.Λ.Π. στην ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών και πιο
συγκεκριµένα στη χειραγώγηση των κερδών. Η έρευνα τους επικεντρώνεται σε τρείς
χώρες που για πρώτη φορά εφάρµοσαν τα ∆.Λ.Π. – η νωρίτερη εφαρµογή των ∆.Λ.Π.
δεν ήταν δυνατή για αυτές τις χώρες – την Αυστραλία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο
Βασίλειο. Αυτό που βρίσκουν είναι ότι ο βαθµός χειραγώγησης των κερδών δε
µειώθηκε µετά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π.. Συγκεκριµένα, για το Ηνωµένο Βασίλειο
και την Αυστραλία παρέµεινε σταθερός, ενώ στη Γαλλία αυξήθηκε. Εποµένως, η
εισαγωγή των ∆.Λ.Π. δεν ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση σε όρους
ποιότητας λογιστικών πληροφοριών.
Οι Ahmed et al. (2012) στην έρευνα τους για την υποχρεωτική εφαρµογή των
∆.Λ.Π., παίρνουν δεδοµένα από 1.600 επιχειρήσεις 20 χωρών και τα συγκρίνουν µε
µια οµάδα άλλων επιχειρήσεων από 15 χώρες που δεν τα εφάρµοσαν. Τα
συµπεράσµατα τους είναι πως υπήρξαν ενδείξεις ότι µε τα ∆.Λ.Π. υπήρξε
περισσότερη εξοµάλυνση των κερδών, λιγότερο έγκαιρη αναγνώριση ζηµιών και πιο
επιθετική αναγνώριση δεδουλευµένων, ενώ δε βρίσκουν ενδείξεις για µεγαλύτερο
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βαθµό χειραγώγησης των κερδών µε σκοπό την επίτευξη κάποιων στόχων. ∆ηλαδή,
γενικά, το συµπέρασµα τους είναι πως υπήρξε µείωση της ποιότητας των λογιστικών
πληροφοριών. Αυτό που διερωτώνται είναι, γιατί υπήρξε αυτή η µείωση της
ποιότητας δεδοµένου ότι στις χώρες που τους επιβλήθηκε η υιοθέτηση των ∆.Λ.Π.
δεν υπήρχε κάποια αλλαγή στα κίνητρα πληροφόρησης (reporting incentives) που να
προκύπτει από την εφαρµογή των προτύπων. Εικάζουν, σύµφωνα και µε τους Ball
(2006) και Nobes (2006), πως αυτό συµβαίνει επειδή η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. απαιτεί
περισσότερη κρίση της διοίκησης από ότι η εφαρµογή των εθνικών προτύπων και ότι
η ευελιξία που τους παρέχει αποδυναµώνει την περιοριστική επίδραση των
µηχανισµών επιβολής.
Οι Nurul Houqe et al. (2011) ερευνούν ένα µεγάλο δείγµα ετήσιων παρατηρήσεων
από 46 χώρες για τα έτη 1998-2007, µε τις υποθέσεις πως τα δεδουλευµένα έσοδα και
έξοδα είναι ένα επαρκές µέτρο για την ποιότητα των κερδών και πως η προστασία
των επενδυτών δε µεταβάλλεται για ένα σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Μέσα στις
χώρες που αποτελούν το δείγµα τους περιλαµβάνονται τόσο χώρες αναπτυγµένων
οικονοµιών όσο και αναδυόµενων οικονοµιών. Στη µελέτη τους ερευνώνται δύο
ερωτήµατα. Πρώτον, η επίδραση της υιοθέτησης των ∆.Λ.Π., πάνω στην ποιότητα
των λογιστικών κερδών παγκοσµίως (ανάµεσα σε χώρες), και δεύτερον η επίδραση
της υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. σε επίπεδο επιχείρησης. Τα αποτελέσµατα τους
υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των λογιστικών κερδών έχει αυξηθεί µε την
υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. όταν στις χώρες αυτές προσφέρεται ισχυρότερη
προστασία για τους επενδυτές, και δεν οφείλεται στην υιοθέτηση των προτύπων
καθαυτών. Τα ευρήµατα τους είναι συνεπή και µε τα συµπεράσµατα των Soderstrom
& Sun (2007) και Daske et al. (2008) πως οι διαφορές στην ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών ανάµεσα στις χώρες είναι πιθανόν να παραµείνουν µετά την
υποχρεωτική εφαρµογή των ∆.Λ.Π., όταν και όπου είναι φτωχή η προστασία των
επενδυτών.
Εν γένει, τα ευρήµατα από την επίδραση της υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. στην
ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών είναι ανάµικτη. Σύµφωνα µε τους Soderstrom
& Sun (2007) η ποιότητα επαφίεται σε τρεις παράγοντες: 1) την ποιότητα των
προτύπων, 2) το νοµικό και πολιτικό σύστηµα της χώρας και 3) τα κίνητρα της
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Παρόλο που η µεταστροφή από τα εθνικά
πρότυπα στα ∆.Λ.Π. είναι ένας από τους σηµαντικούς παράγοντες που επιδρούν στη
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, δεν είναι ο µοναδικός καθοριστικός παράγοντας
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για την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών συνολικά. Επειδή αυτοί οι
παράγοντες θα συνεχίσουν να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, είναι πολύ πιθανό ότι η
ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών θα συνεχίσει να διαφέρει µεταξύ των χωρών
που ακολουθούν την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π.. Επιπρόσθετα, ένας άλλος σηµαντικός
παράγοντας

είναι

και

η επιλογή µεταξύ

οικειοθελούς

και υποχρεωτικής

συµµόρφωσης. Πιο συγκεκριµένα, και στηριζόµενοι στις προηγούµενες εµπειρικές
µελέτες, προκύπτει το συµπέρασµα πως, οι επιχειρήσεις στις χώρες που υιοθετούν
οικειοθελώς τα ∆.Λ.Π. εµφανίζουν βελτιωµένα τα µέτρα της ποιότητας των
λογιστικών πληροφοριών αφού είναι πιθανόν να έχουν ισχυρότερα κίνητρα να το
κάνουν. Για τις χώρες που τα υιοθέτησαν υποχρεωτικά, τα ευρήµατα τείνουν προς µία
κατεύθυνση, δηλαδή στο ότι δεν υπήρξε βελτίωση ως προς την ποιότητα, αντιθέτως
σε κάποιες χώρες υπήρξε επιδείνωση.
2.1.3 Αναδυόµενες οικονοµίες και ποιότητα λογιστικών πληροφοριών µετά την
εφαρµογή των ∆.Λ.Π.
Ο Outa (2011) µελετά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. για την Κένυα. Το δείγµα του
περιλαµβάνει 320 παρατηρήσεις από 32 εταιρείες για τα έτη 1995 έως 2004. ∆ηλαδή
συγκρίνει τις ίδιες εταιρείες για δύο διαφορετικές περιόδους, αυτή πριν την
εφαρµογή, και αυτή µετά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π.. Τα συµπεράσµατα που
προκύπτουν είναι ανάµικτα για τα µέτρα που χρησιµοποίησε για να διαπιστώσει αν
βελτιώθηκε ή όχι η ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών. Τρία από τα οχτώ µέτρα
έδειξαν ότι η ποιότητα οριακά βελτιώθηκε, ενώ τα υπόλοιπα πέντε έδειξαν ότι η
ποιότητα οριακά χειροτέρευσε, εποµένως το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως
τελικά η ποιότητα παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα.
Οι Ismail et al. (2010) µελετούν την επίδραση της µετάβασης στα ∆.Λ.Π. στις
εταιρείες της Μαλαισίας. Το δείγµα τους περιελάµβανε 4010 παρατηρήσεις για µία
περίοδο τριών ετών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας τους υπέδειξαν πως η ποιότητα
των λογιστικών πληροφοριών είναι υψηλότερη µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. Τα
µη κανονικά δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα (abnormal accruals) είναι µικρότερα και
τα κέρδη είναι περισσότερο σχετικά µε τις τιµές των µετοχών (value relevant).
Εποµένως, υποστηρίζει πως ήταν σωστή η απόφαση του φορέα θέσπισης των
λογιστικών προτύπων της Μαλαισίας να υιοθετήσει τα ∆.Λ.Π. αφού αυτό οδήγησε σε
σηµαντικά οφέλη για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, αφού µειώθηκε ο βαθµός
χειραγώγησης κερδών.
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Από τα παραπάνω προκύπτει πως στις χώρες των αναδυόµενων οικονοµιών η
εφαρµογή των ∆.Λ.Π. είχε πολύ θετικά αποτελέσµατα. Άρα, ίσως θα ήταν ένας καλός
λόγος για τους φορείς που θεσπίζουν τα λογιστικά πρότυπα και των άλλων χωρών
τέτοιων οικονοµιών να κινηθούν προς αυτή τη κατεύθυνση.
2.1.4 Κίνητρα για χειραγώγηση κερδών
Στη µελέτη τους οι Healy & Wahlen (1998) αναφέρουν ότι είναι πολλά τα κίνητρα
που οδηγούν στη χειραγώγηση των κερδών. Μέσα σε αυτά περιλαµβάνονται κίνητρα
τα οποία προκύπτουν από: 1) τις προσδοκίες της κεφαλαιαγοράς και την αποτίµηση,
2) τα συµβόλαια τα οποία θα πραγµατοποιηθούν µε τον όρο να επιτευχθούν
συγκεκριµένα αποτελέσµατα, και 3) τις αντιµονοπωλιακές ή άλλες ρυθµίσεις της
κυβέρνησης.
Πιο αναλυτικά, η διοίκηση γνωρίζοντας ότι οι λογιστικές πληροφορίες
χρησιµοποιούνται από επενδυτές και χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές έχει κίνητρο να
χειραγωγήσει τα κέρδη για να επηρεάσει τις βραχυχρόνιες αποδόσεις των τιµών των
µετοχών. Σε πολλές έρευνες πρόσφατα έχει εξεταστεί αν οι επιχειρήσεις που είναι
πολύ κοντά στο να κλείσουν ένα συµβόλαιο χειραγωγούν τα κέρδη τους. Για
παράδειγµα έχει µελετηθεί εάν οι επιχειρήσεις που είναι κοντά στο συµφωνηµένο
µέρισµα αλλάζουν λογιστικές µεθόδους, όπως για παράδειγµα τη µέθοδο της
απόσβεσης, και εκτιµήσεις για να µη χρειαστεί να µειώσουν το µέρισµα. Ένα άλλο
παράδειγµα είναι η επιταχυµένη αναγνώριση των κερδών ένα χρόνο πριν την
παραβίαση της συµφωνίας και η χειραγώγηση των κερδών για να επιτευχθεί τελικά
δανεισµός χωρίς να παραβιαστούν οι όροι της συµφωνίας. Τέλος, αναφορικά µε τα
ρυθµιστικά κίνητρα, τρεις είναι οι µορφές οι οποίες οδηγούν σε χειραγώγηση των
κερδών. Πρώτον η χειραγώγηση των κερδών για να παρακαµφθούν οι κανονισµοί του
κλάδου, δεύτερον η χειραγώγηση των κερδών µε σκοπό να µειωθεί ο κίνδυνος της
έρευνας και της παρέµβασης από τις αντιµονοπωλιακές ρυθµιστικές αρχές και τέλος
η χειραγώγηση των κερδών για σκοπούς φορολογικού σχεδιασµού.
2.1.5 Μέτρα αξιολόγησης των λογιστικών πληροφοριών
Τα µέτρα που υπάρχουν για να αξιολογηθεί η ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών είναι τρία. Αυτά είναι, ο βαθµός χειραγώγησης των κερδών (earnings
management), που µπορεί να εµφανιστεί µε δύο µορφές όπως είναι η εξοµάλυνση των
κερδών (earnings smoothing) και η χειραγώγηση µε στόχο να εµφανιστούν µικρά
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θετικά αποτελέσµατα κάτι το οποίο συµβαίνει διότι η διοίκηση προτιµάει να
εµφανίζει µικρά κέρδη παρά αρνητικά αποτελέσµατα, η έγκαιρη αναγνώριση των
ζηµιών (timeliness of loss recognition) καθώς και η συσχέτιση των τιµών των
µετοχών µε τους λογιστικούς αριθµούς (value relevance). Σύµφωνα µε αυτά τα µέτρα
και µε βάση τη βιβλιογραφία οι λογιστικές πληροφορίες θεωρούνται πως είναι
υψηλότερης ποιότητας όταν τα κέρδη παρουσιάζουν µικρότερο βαθµό χειραγώγησης,
όταν οι ζηµίες αναγνωρίζονται έγκαιρα και τέλος όταν υπάρχει µεγαλύτερη
συσχέτιση µε τις τιµές των µετοχών. Σύµφωνα µε τους Barth et al. (2007) η
εξοµάλυνση των κερδών µετριέται µε τρεις τρόπους: µε τη µεταβλητότητα των
µεταβολών των κερδών, µε τη µεταβλητότητα των µεταβολών των κερδών σε σχέση
µε τη µεταβλητότητα των µεταβολών των ταµειακών ροών και την αρνητική
συσχέτιση ανάµεσα στα δεδουλευµένα και στις ταµειακές ροές. Οι Lang et al. (2003)
και οι Leuz et al. (2003) υποθέτουν πως υψηλή µεταβλητότητα των κερδών έχει
σχέση µε µικρότερο βαθµό εξοµάλυνσης των κερδών.
2.1.6 Σηµαντικοί ορισµοί

2.1.6.1 Ποιότητα λογιστικών πληροφοριών
Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνουν οι Chen et al. (2010) ως ποιότητα λογιστικών
πληροφοριών ορίζεται ο βαθµός στον οποίο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
αντικατοπτρίζουν την υποκείµενη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης.
2.1.6.2 Εξοµάλυνση των κερδών (Earnings smoothing)
Η εξοµάλυνση των κερδών ορίζεται ως µια προσπάθεια από την πλευρά της
διοίκησης της επιχείρησης να µειώσει τις ασυνήθιστες διακυµάνσεις των κερδών στο
βαθµό που είναι δυνατό κάτω από λογικές λογιστικές αρχές και αρχές της διοίκησης
(Beidleman 1973, 653).
2.1.6.3 Value relevance
Με τον όρο «value relevance», γίνεται αναφορά στην ικανότητα των λογιστικών
µέτρων να αντικατοπτρίσουν την υποκείµενη οικονοµική αξία της επιχείρησης η
οποία µετράται µέσα από τις τιµές των µετοχών. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο
διαφορετικές γνώµες. Η µία υποστηρίζει τη συσχέτιση της οικονοµικής αξίας της
επιχείρησης µε τα λογιστικά κέρδη και η δεύτερη υποστηρίζει πως οι τιµές των
µετοχών συσχετίζονται µε τη λογιστική αξία των κεφαλαίων.
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2.1.6.4 Χειραγώγηση των κερδών (Earnings management)
Έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για την έννοια της χειραγώγησης των κερδών. Οι
ορισµοί που αναφέρονται στη βιβλιογραφία προέρχονται κυρίως από τους Shcipper,
Healy & Wahlen και Emoto.
Σύµφωνα µε την Schipper (1989) η χειραγώγηση των κερδών ορίζεται ως η
σκόπιµη παρέµβαση στη διαδικασία προετοιµασίας χρηµατοοικονοµικών αναφορών
για εξωτερικούς χρήστες, µε σκοπό τον προσπορισµό ιδίου οφέλους.
Ένας δεύτερος ορισµός, σύµφωνα µε τους Healy και Wahlen (1999) είναι πως η
χειραγώγηση των κερδών συµβαίνει όταν τα διοικητικά στελέχη χρησιµοποιούν την
κρίση τους κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών αναφορών και
διαρθρώνουν

µε

τέτοιο

τρόπο

τις

συναλλαγές

ώστε

να

αλλάξουν

τις

χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις είτε για να παραπλανήσουν τα ενδιαφερόµενα µέρη
(stakeholders10) για την υποκείµενη οικονοµική επίδοση της εταιρείας είτε για να
επηρεάσουν το αποτέλεσµα κάποιων συµβάσεων που στηρίζονται στους αριθµούς
που έχουν αναφερθεί στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι Emoto et al. (2012) ορίζουν τη χειραγώγηση των κερδών ακολουθώντας τον
ορισµό του Scott (2011) ως την επιλογή από τη διοίκηση των λογιστικών πολιτικών ή
των πραγµατικών ενεργειών προκειµένου να επηρεάσουν τα κέρδη ώστε να πετύχουν
ένα συγκεκριµένο στόχο.
Κύριο σηµείο των παραπάνω ορισµών είναι η σκόπιµη παρέµβαση από τη
διοίκηση της επιχείρησης στη διαδικασία κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών
αναφορών. Προκειµένου να µπορέσει να µεταδώσει η διοίκηση τις πληροφορίες που
γνωρίζει για την απόδοση της επιχείρησης, θα πρέπει τα πρότυπα να της επιτρέπουν
να ασκήσει την κρίση της. Η διοίκηση µπορεί να χρησιµοποιήσει τη γνώση που
κατέχει για την επιχείρηση και τις ευκαιρίες που της εµφανίζονται για να διαλέξει τις
λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις που ταιριάζουν καλύτερα στα οικονοµικά της
στοιχεία, και µε αυτόν τον τρόπο να αυξήσει την αξία που η λογιστική έχει ως µέσο
επικοινωνίας (Healy & Wahlen 1999). Παρ’ όλα αυτά, η άσκηση της κρίσης της
διοίκησης δηµιουργεί ευκαιρίες που οδηγούν στη χειραγώγηση των κερδών. Αυτό
συµβαίνει διότι η διοίκηση διαλέγει εκείνες τις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις
10

Ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) θεωρούνται τα άτοµα ή οι οµάδες ατόµων που έχουν
συµφέροντα σε µια επιχείρηση. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς είναι οι µελλοντικοί επενδυτές, οι
µέτοχοι, οι πελάτες, οι προµηθευτές, το Κράτος, οι Φορολογικές Αρχές, οι τράπεζες, οι εργαζόµενοι
κλπ. Οι λογιστικές πληροφορίες είναι σηµαντικές για τα µέρη αυτά καθώς πάνω στις πληροφορίες
αυτές στηρίζονται για τη λήψη των αποφάσεων τους.
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που δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς την υποκείµενη οικονοµική κατάσταση της
επιχείρησης, αντιθέτως, στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν τους χρήστες των
καταστάσεων προκειµένου να επωφεληθεί η ίδια η διοίκηση ή η επιχείρηση.
Είναι γεγονός πως τα ∆.Λ.Π. προσφέρουν ένα µεγάλο εύρος εναλλακτικών
λογιστικών επιλογών. Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα όπου η διοίκηση µπορεί να
ασκήσει την κρίσης της για να επηρεάσει τα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας αυτές
τις εναλλακτικές επιλογές που της παρέχουν τα πρότυπα. Η άσκηση της κρίσης
αφορά πολλά µελλοντικά γεγονότα που αντικατοπτρίζονται στις παρούσες λογιστικές
καταστάσεις, όπως είναι η εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή και η υπολειµµατική αξία των
παγίων, οι υποχρεώσεις από τα προγράµµατα των συνταξιοδοτικών παροχών, η
αποµείωση των στοιχείων του ενεργητικού, η επιλογή της µεθόδου αποτίµησης των
αποθεµάτων, η επιλογή της εµφάνισης ή όχι των µισθώσεων µέσα από την επιλογή
της λειτουργικής ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης κλπ..
Οι Ewert & Wagenhofer (2005) θέτουν σαν ερώτηµα εάν πιο σφιχτά πρότυπα
βελτιώνουν την ποιότητα των κερδών και αν µπορούν να µειώσουν το βαθµό
χειραγώγησης των κερδών. Αυτό στο οποίο καταλήγουν είναι πως µε πιο σφιχτά
πρότυπα η ποιότητα των κερδών αυξάνεται και προσφέρεται πιο σχετική
πληροφόρηση. Γίνεται µια διάκριση της χειραγώγησης σε δύο κατηγορίες, αυτή που
µπορεί να γίνει µέσω δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων (accrual based earnings
management) και αυτή που µπορεί να γίνει µε πραγµατικά µέσα (real earnings
management). Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους τρόπους µε τους οποίους
µπορούν να εφαρµοστούν τα λογιστικά πρότυπα για να καταγράψουν συναλλαγές και
γεγονότα ενώ η δεύτερη έχει να κάνει µε αλλαγές στο χρονισµό και στη διάρθρωση
των πραγµατικών συναλλαγών. Η οµάδα που θεσπίζει τα πρότυπα µπορεί να τα κάνει
πιο αυστηρά για να περιορίσει τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να επηρεάσει
την πρώτη κατηγορά αλλά δε µπορεί να κάνει πολλά για να επηρεάσει τη δεύτερη.
Σύµφωνα µε τους Emoto et al. (2012) στις χώρες µε πιο ισχυρή προστασία των
επενδυτών προτιµάται η χειραγώγηση των κερδών µέσα από τις πραγµατικές
συναλλαγές παρά µέσω των δεδουλευµένων.
Οι Aussenegg et al.(2008) στην έρευνα που έκαναν για 17 Ευρωπαϊκές χώρες για
πάνω από 18.000 ετήσιες παρατηρήσεις για κάθε επιχείρηση εισηγµένη στο
χρηµατιστήριο, παρατήρησαν ότι οι χώρες που εφάρµοσαν τα ∆.Λ.Π. συµβαίνει να
χειραγωγούν σε µικρότερο βαθµό τα κέρδη τους από ότι όταν εφάρµοζαν τα εθνικά
πρότυπα. Αυτό συνέβαινε για τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Οι χώρες του
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Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας καθώς και χώρες της Σκανδιναβίας έχουν άλλη
συµπεριφορά. Οι χώρες αυτές είχαν ήδη υιοθετήσει τα ∆.Λ.Π. και τώρα δεν
παρουσίασαν κάποια µεταβολή στο βαθµό χειραγώγησης των κερδών. Επιπλέον,
αυτό που αποκαλύπτει η έρευνα τους είναι πως υπάρχει µεγαλύτερη διακύµανση στη
χειραγώγηση των κερδών όταν οι εταιρείες εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. µε το πέρασµα του
χρόνου σε σχέση µε όταν εφάρµοζαν τα εθνικά τους πρότυπα. Ύστερα από τη
σύγκριση των µετρικών για τη χειραγώγηση των κερδών κατέληξαν σε διαφορετικά
αποτελέσµατα για κάθε µία από αυτές τις µετρικές.
Οι Cai et al. (2008) εξετάζουν στην έρευνα τους την επίδραση της επιβολής των
∆.Λ.Π. πάνω στη χειραγώγηση των κερδών χρησιµοποιώντας δείγµα 100 χιλιάδων
ετήσιων παρατηρήσεων, για τα έτη 2000 έως 2006 σε εταιρείες 32 χωρών. Αυτό που
βρίσκουν είναι πως η χειραγώγηση των κερδών για τις χώρες που υιοθέτησαν είτε
υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς τα ∆.Λ.Π. έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια κι επίσης
οι χώρες µε πιο ισχυρή επιβολή εµφανίζουν γενικά µικρότερο βαθµό χειραγώγησης
των κερδών. Τα αποτελέσµατα τους υποδεικνύουν πως υπάρχουν κι άλλοι
παράγοντες πέρα από την καθαυτή εφαρµογή των ∆.Λ.Π., συµπέρασµα που είναι
σύµφωνο και µε τη µελέτη του Christensen (2008), που είναι σχετικοί µε την
ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών και για αυτό το λόγο θα καθυστερήσουν να
φανούν τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Επίσης προκύπτει ως συµπέρασµα πως οι διαφορές στην ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών ανάµεσα στις χώρες θα συνεχίσουν να υπάρχουν ακόµα και µετά την
υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. λόγω των θεσµικών διαφορών που έχουν µεταξύ τους και
λόγω των κινήτρων της διοίκησης που διαµορφώνονται ανάλογα µε το θεσµικό
περιβάλλον της κάθε χώρας.
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Κεφάλαιο 3
3.1 Έρευνα και µεθοδολογία
3.1.1 Εισαγωγή
Οι Barth et al. (2007), οι Christensen et al. (2008) καθώς και άλλοι υποστηρίζουν
πως τα µέτρα για τη λογιστική ποιότητα αντικατοπτρίζουν τις επιδράσεις τόσο από το
σύστηµα δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικών αναφορών όσο και τις επιδράσεις που
οφείλονται από το οικονοµικό περιβάλλον και τα κίνητρα που σχετίζονται µε την
υιοθέτηση των προτύπων. Η µελέτη αυτή σκοπό έχει να ξεπεράσει αυτά τα εµπόδια
και να µετριάσει τους παράγοντες που προκαλούν σύγχυση για να διασφαλίσει ότι τα
αποτελέσµατα θα είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Στην περίπτωση των Barth et al.
(2007), το µεγαλύτερο πρόβληµα προέκυπτε από το γεγονός πως η έρευνα
πραγµατοποιήθηκε για 21 χώρες µε διαφορετικό οικονοµικό σύστηµα και
διαφορετικά κίνητρα ενώ στις έρευνες των Hung & Subramanyam, των Van
Tendeloo & Vanstraelen και του Christensen τα προβλήµατα αυτά ξεπεράστηκαν
καθώς και στις τρεις περιπτώσεις η έρευνα επικεντρώθηκε σε µια µόνο χώρα, τη
Γερµανία, κυρίως διότι µέσα σε µια και µόνο χώρα, το υποκείµενο οικονοµικό
περιβάλλον είναι το ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις. Σε αυτή τη διπλωµατική εργασία
πάρθηκε µια παρόµοια προσέγγιση µε αυτή των τελευταίων κάνοντας µια σύγκριση
µεταξύ των περιόδων πριν και µετά την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων. Οι Chen et al. (2010) υποστηρίζουν πως αντιστοιχίζοντας τις εταιρείες για
τις περιόδους πριν και µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. είναι ο καλύτερος τρόπος για
να διασφαλιστεί ότι µόνο µια µεταβλητή (τα ∆.Λ.Π.) ερευνάται. Εφόσον αυτή η
µελέτη επικεντρώνεται στις εισηγµένες εταιρείες της Ελλάδας, όπου η υιοθέτηση των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ήταν υποχρεωτική, καµία άλλη προσαρµογή δε
χρειάζεται να γίνει για να διασφαλιστεί η ποιότητα των αποτελεσµάτων, όπως για
παράδειγµα προσαρµογές µε οτιδήποτε έχει να κάνει µε τις δυνάµεις επιβολής των
προτύπων και φυσικά αφού η εφαρµογή κατέστη επιβεβληµένη διευθετείται και το
πρόβληµα των κινήτρων υιοθέτησης αυτών.
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Σε αυτή τη µελέτη, το δείγµα προέρχεται από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών για τα έτη 2001 έως 2008. Τα έτη 2001 έως 2004 είναι πριν την
εφαρµογή των ∆.Λ.Π. ενώ από το 2005 ως το 2008 είναι µετά την υιοθέτηση αυτών.
3.1.2 Μέθοδος έρευνας
Τα ποσοτικά δεδοµένα που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και
περιλαµβάνουν τα κέρδη, τις πωλήσεις, το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων, τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων, τα κέρδη ανά µετοχή, τον
αριθµό των µετοχών, τη χρηµατιστηριακή αξία, τις ταµιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες προέρχονται από τη βάση δεδοµένων Datastream, ενώ τα ποιοτικά
δεδοµένα όπως η κατηγορία της ελεγκτικής εταιρείας, εάν δηλαδή ανήκει στις
τέσσερις µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες (Big Four) ή όχι, πάρθηκαν από το δικτυακό
τόπο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και από τους δικτυακούς τόπους των
εταιρειών που αποτελούν το δείγµα. Τα δεδοµένα αυτά επεξεργάστηκαν στο
πρόγραµµα e-Views και τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 2 του
παραρτήµατος. Οι µετρικές που εφαρµόστηκαν για τη µελέτη αυτή είναι η
χειραγώγηση των κερδών, η έγκαιρη αναγνώριση των ζηµιών ενώ δεν εφαρµόστηκε η
συσχέτιση της τιµής της µετοχής µε τα λογιστικά µεγέθη.
3.1.2.1 Χειραγώγηση των κερδών (Earnings management)
Προηγούµενη βιβλιογραφία διαχωρίζει τη χειραγώγηση των κερδών σε δύο είδη,
την εξοµάλυνση των κερδών και τη χειραγώγηση των κερδών µε σκοπό την επίτευξη
µικρών θετικών αποτελεσµάτων (κερδών). Σύµφωνα µε τους Barth et al. (2007), η
χειραγώγηση των κερδών µετριέται µε τρεις τρόπους, τη διακύµανση των µεταβολών
των κερδών, τη διακύµανση των µεταβολών των κερδών σε σχέση µε τις µεταβολές
των ταµιακών ροών και την αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δεδουλευµένων και των
ταµιακών ροών. Οι Lang et al. (2003) και οι Leuz et al. (2003) επίσης υποθέτουν πως
υψηλή µεταβλητότητα των κερδών είναι συνεπής µε µικρότερο βαθµό εξοµάλυνσης
των κερδών. Ο δεύτερος τρόπος χειραγώγησης των κερδών που είναι µε στόχο την
επίτευξη µικρών θετικών αποτελεσµάτων συµβαίνει διότι η διοίκηση προτιµά να
αναφέρει µικρά θετικά αποτελέσµατα παρά αρνητικά αποτελέσµατα (ζηµίες).
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Μεταβλητότητα των κερδών (Εξίσωση 1)
Μικρή διακύµανση των µεταβολών των κερδών µεταφράζεται ως απόδειξη της
εξοµάλυνσης των κερδών και µπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες άσχετους µε την
εξοµάλυνση. Για να µετριαστούν οι επιδράσεις αυτών των παραγόντων, το µέτρο της
εξοµάλυνσης των κερδών είναι η διακύµανση των καταλοίπων από την
παλινδρόµηση των µεταβολών των κερδών µε τις µεταβλητές που έχουν παρατηρηθεί
σε προηγούµενες έρευνες.
Σύµφωνα µε τους Barth et al. (2007), τα κατάλοιπα προέρχονται από την
παλινδρόµηση της εξίσωσης:
∆ΝΙit = α0 + α1 SIZEit + α2 GROWTHit + α3 EISSUEit + α4 LEVit + α5 DISSUEit + α6
TURNit + α7 CFit + α8 AUDit + α9 NUMEXit + α10 XLISTit + εii (Εξίσωση 1)
Όπου:
∆NIit – Μεταβολή στα ετήσια κέρδη διαιρεµένα µε το σύνολο των στοιχείων του
ενεργητικού για κάθε εταιρεία i το έτος t
SIZE – Ο φυσικός λογάριθµος της χρηµατιστηριακής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου
σε εκατοµµύρια του νοµίσµατος, δηλαδή του ευρώ για το τέλος της χρήσης
GROWTH – Η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των πωλήσεων
EISSUE – Η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των κοινών µετοχών
LEV – Οι συνολικές υποχρεώσεις στο τέλος της χρήσης διαιρεµένες µε τη λογιστική
αξία του µετοχικού κεφαλαίου
DISSUE – Η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των συνολικών υποχρεώσεων
TURN – Οι πωλήσεις διαιρεµένες µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού στο
τέλος της χρήσης
CF – Οι ετήσιες καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
διαιρεµένες µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού
AUD – Ένας δείκτης που ισούται µε 1 εάν η ελεγκτική εταιρεία είναι µία από τις
µεγάλες τέσσερις ελεγκτικές εταιρίες (Big-Four) διαφορετικά ισούται µε 0
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NUMEX – Ο αριθµός των χρηµατιστηρίων που είναι εισηγµένες οι εταιρείες του
δείγµατος, για την πλειοψηφία του δείγµατος είναι 1
XLIST – Ένας δείκτης που ισούται µε 1 εάν η εταιρεία είναι εισηγµένη στο
χρηµατιστήριο της Αµερικής ή κάποιο άλλο, (για µόνο δύο εταιρείες του δείγµατος
ισχύει αυτό)
∆ιακύµανση των µεταβολών των κερδών ∆NI σε σχέση µε τις µεταβολές των
ταµιακών ροών ∆CF (Εξίσωση 2)
Γενικά, οι εταιρείες µε πιο ευµετάβλητες ταµιακές ροές τυπικά έχουν πιο
ευµετάβλητα καθαρά κέρδη. Η αρχή πίσω από αυτό το µέτρο είναι πως όταν οι
επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τα δεδουλευµένα για να χειραγωγήσουν τα κέρδη, η
µεταβολή στα κέρδη θα πρέπει να είναι χαµηλότερη από αυτή των ταµιακών ροών
από λειτουργικές δραστηριότητες.
∆CFit = α0 + α1 SIZEit + α2 GROWTHit + α3 EISSUEit + α4 LEVit + α5 DISSUEit + α6
TURNit + α7 CFit + α8 AUDit + α9 NUMEXit + α10 XLISTit + εii (Εξίσωση 2)
Όπου:
∆CFit – Η µεταβολή στις ετήσιες ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
διαιρεµένες µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού για την εταιρεία i τη χρήση
t.
Όπως το ∆NI έτσι και το ∆CF µπορεί να επηρεαστεί από άλλους παράγοντες εκτός
των ∆.Λ.Π. για αυτό και το ∆CF είναι η εξαρτηµένη µεταβλητή.
Συσχέτιση των δεδουλευµένων µε τις ταµιακές ροές (Εξισώσεις 3 και 4)
Μελέτες των Lang M., Raedy J. και Yetman M. (2003) κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις µε µικρότερο βαθµό εξοµάλυνσης των κερδών
εµφανίζουν αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δεδουλευµένων και των ταµιακών ροών
γιατί τα δεδουλευµένα αντιστρέφονται µε το χρόνο και είναι γενικά αρνητικά
συσχετισµένα µε τις ταµιακές ροές. Σε αυτή τη µετρική, γίνεται συσχέτιση ανάµεσα
στα δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα και στις ταµιακές ροές.
CFit = α0 + α1SIZEit + α2 GROWTHit + α3 EISSUEit + α4LEVit + α5 DISSUEit + α6 TURNit
+ α7 AUDit + α8 NUMEXit +α9 XLISTit + εii
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ACCit = α0 + α1 SIZEit + α2 GROWTHit + α3 EISSUEit + α4 LEVit + α5 DISSUEit + α6
TURNit + α7 AUDit + α8 NUMEXit + α9 XLISTit + εii
Όπου:
CFit – Οι ετήσιες ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαιρεµένες µε το
σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού για την εταιρεία i τη χρήση t.
ACCit – Τα κέρδη µείον τις ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και το
αποτέλεσµα διαιρεµένο µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού για την
επιχείρηση i τη χρήση t.
Όλες οι µετρικές για τις περιόδους πριν και µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π.
υπολογίζονται ξεχωριστά.
3.1.2.2 Χειραγώγηση των κερδών για την επίτευξη ενός στόχου (µικρά θετικά
αποτελέσµατα)
Αυτή είναι η δεύτερη µετρική για τη χειραγώγηση των κερδών. Η µελέτη αυτή
επικεντρώνεται στη χειραγώγηση µε στόχο την επίτευξη µικρών καθαρών κερδών
(net income) (SPOS). Άλλα µέτρα σχετικά µε το στόχο των θετικών αποτελεσµάτων
βασίζονται σε µελέτες των Leuz, Nanda και Wysocki (2003). Η µεγάλη συχνότητα
µικρών θετικών αποτελεσµάτων είναι µια ένδειξη για τη χειραγώγηση των κερδών µε
σκοπό την επίτευξη µικρών καθαρών κερδών. Το συµπέρασµα από τις µελέτες αυτές
ήταν πως οι επιχειρήσεις που εφάρµοσαν τα ∆.Λ.Π. αναφέρουν µικρά κέρδη µε
χαµηλότερη συχνότητα.
Μικρά θετικά αποτελέσµατα – (Εξισώσεις 5 και 6)
ΙAS(0,1)it = α0 + α1 SPOSit + α2 SIZEit + α3 GROWTHit + α4 EISSUEit + α5 LEVit + α6
DISSUEit + α7 TURNit + α8 CFit + α9 AUDit + α10 NUMEXit + α11 XLISTit + εii
(Εξίσωση 5)
Όπου:
IAS(0,1)it είναι µια µεταβλητή που ισούται µε 1 για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν
τα ∆.Λ.Π. ή µε 0 όταν δεν τα εφαρµόζουν και
SPOSit είναι µια µεταβλητή που ισούται µε 1 εάν τα καθαρά κέρδη διαιρεµένα µε το
σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού είναι µεταξύ 0 και 0,01.
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Ερµηνεία:
Ένας αρνητικός συντελεστής της µεταβλητής SPOS υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις
που δεν εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. (NIAS) χειραγωγούν τα κέρδη µε σκοπό την επίτευξη
µικρών θετικών αποτελεσµάτων πιο συχνά από ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν
τα ∆.Λ.Π. (IAS).
POST(0,1)it = α0 + α1 SPOSit + α2 SIZEit + α3 GROWTHit + α4 EISSUEit + α5 LEVit + α6
DISSUEit + α7 TURNit + α8 CFit + α9 AUDit + α10 NUMEXit + α11 XLISTit + εii
(Εξίσωση 6)
Όπου:
POST(0,1)it είναι µια µεταβλητή που ισούται µε 1 για τις παρατηρήσεις της περιόδου
µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π., διαφορετικά ισούται µε 0. Η SPOS είναι µια
µεταβλητή που ισούται µε 1 για τις παρατηρήσεις που τα καθαρά κέρδη διαιρεµένα
µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού είναι µεταξύ του 0 και του 0,01.
Ερµηνεία:
Ένας αρνητικός συντελεστής του SPOS υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που
εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. χειραγωγούν τα κέρδη τους για να επιτύχουν µικρά θετικά
αποτελέσµατα πιο συχνά για την περίοδο πριν την υιοθέτηση από ότι κάνουν για την
περίοδο µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π..
3.1.2.3 Έγκαιρη αναγνώριση ζηµιών
Η έγκαιρη αναγνώριση των ζηµιών όπως υποδηλώνει και το όνοµα, σχετίζεται µε
τη δυνατότητα της επιχείρησης να αναγνωρίζει ζηµιές όταν συµβαίνουν χωρίς να
συµµετέχει σε δραστηριότητες που µεταφέρουν τις ζηµίες σε άλλες περιόδους.
Μετριέται ως ο συντελεστής της µεταβλητής LNEG, για τα µεγάλα αρνητικά
αποτελέσµατα στην παλινδρόµηση των εξισώσεων 7 και 8. Οι µελέτες των Lang,
Raedy και Yetman (2003) προτείνουν ότι τα κέρδη υψηλότερης ποιότητας αναφέρουν
τις ζηµιές όταν συµβαίνουν αντί να τις µεταφέρουν σε µελλοντικές περιόδους. Από
τους Barth et al. (2007), το µέτρο βασίζεται στην παλινδρόµηση των εξισώσεων
Μεγάλα Αρνητικά Αποτελέσµατα (Large Negative Income) (Εξισώσεις 7 και 8).
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Εξίσωση 7 (Pre adoption)
IAS(0,1)it = α0 + α1 LNEGit + α2 SIZEit + α3 GROWTHit + α4 EISSUEit + α5 LEVit + α6
DISSUEit + α7 TURNit + α8 CFit + α9 AUDit + α10 NUMEXit + α11 XLISTit + εii
(Εξίσωση 7)
Όπου η LNEG είναι µια µεταβλητή που ισούται µε 1 για τις παρατηρήσεις για τις
οποίες τα ετήσια κέρδη διαιρεµένα µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού είναι
µικρότερο από -0,20 ενώ είναι 0 σε αντίθετη περίπτωση. Ένας θετικός συντελεστής
της µεταβλητής LNEG υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π.
(IAS firms) αναγνωρίζουν µεγάλες ζηµίες πιο συχνά από τις επιχειρήσεις που δε τις
εφαρµόζουν (NIAS firms).
Εξίσωση 8 (Post Adoption)
POST(0,1)it = α0 + α1 LNEGit + α2 SIZEit + α3 GROWTHit + α4 EISSUEit + α5 LEVit +
α6 DISSUEit + α7 TURNit + α8 CFit + α9 AUDit + α10 NUMEXit + α11 XLISTit + εii
(Εξίσωση 8)
Όπου:
Η LNEGit είναι µια µεταβλητή που ισούται µε 1 για τις παρατηρήσεις στις οποίες τα
ετήσια κέρδη διαιρεµένα µε το συνολικό ενεργητικό είναι µικρότερο από -0,20, ενώ
είναι 0 σε αντίθετη περίπτωση. Ένας θετικός συντελεστής της µεταβλητής LNEG
δείχνει ότι οι εταιρείες που εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. αναγνωρίζουν ζηµίες πιο συχνά τη
περίοδο µετά την υιοθέτηση από ότι πριν την υιοθέτηση.
Στην παρούσα έρευνα οι µεταβλητές IAS(0,1) και POST(0,1) συµπίπτουν, καθότι
οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. µόνο µετά την υιοθέτηση και όχι πριν, κι
εποµένως χρησιµοποιείται η µία από τις δύο κάθε φορά.
3.1.2.4 Value relevance
Ο όρος value relevance σύµφωνα µε τους Stergios et al. (2005) είναι η ικανότητα
των περιληπτικών λογιστικών µέτρων να αντικατοπτρίζουν την υποκείµενη
οικονοµική αξία της εταιρείας. Αυτό µετράται µέσω των τιµών των µετοχών, δηλαδή
γίνεται µια προσπάθεια να συσχετιστεί η αξία της εταιρείας εκφραζόµενη µέσα από
τις τιµές των µετοχών µε τα αναφερόµενα στις οικονοµικές καταστάσεις (Κατάσταση
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Αποτελεσµάτων Χρήσης και Ισολογισµός) ποσά. Το γεγονός είναι ότι τα ∆.Λ.Π.
πιθανόν να βελτιώνουν τις λογιστικές αξίες σε βάρος του καθαρού κέρδους.
Σε ευθυγράµµιση µε τους Barth et al. (2007), προτείνεται να γίνει παλινδρόµηση
σε πρώτο στάδιο της τιµής της µετοχής, P, µε κάποιους σταθερούς παράγοντες για τη
χώρα ή τον κλάδο, στην περίπτωση που έχουµε διαστρωµατικά δεδοµένα για
περισσότερες από µία χώρα, όπου η τιµή είναι αυτή για 6 µήνες µετά το τέλος της
χρήσης. Το δεύτερο στάδιο είναι η παλινδρόµηση των καταλοίπων της πρώτης
παλινδρόµησης, P*, µε τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή (BVEPS)
και των κερδών ανά µετοχή (NIPS).
Τιµή µετοχής (Εξίσωση 9)
P*it = β0 + β1 BVEPSit + β2 NIPSit + εii
Όπου:
Pit – Η τιµή 6 µήνες µετά το τέλος της χρήσης (για να διασφαλιστεί ότι οι λογιστικές
πληροφορίες είναι δηµοσιοποιηµένες)
BVEPS – Η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή
NIPS – Καθαρά κέρδη ανά µετοχή
Η παλινδρόµηση της τιµής βασίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, γίνεται
παλινδρόµηση των καθαρών κερδών ανά µετοχή προς την τιµή της µετοχής στην
αρχή της χρήσης, NI/P, µε κάποιους σταθερούς παράγοντες για τη χώρα ή τον κλάδο,
στην περίπτωση που έχουµε διαστρωµατικά δεδοµένα για περισσότερες από µία
χώρα. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται παλινδρόµηση των καταλοίπων της πρώτης
παλινδρόµησης, NI/P*, µε την ετήσια απόδοση, RETURN, που αναφέρεται στην
απόδοση της τιµής της µετοχής εννέα µήνες πριν τη λήξη της χρήσης και τρεις µήνες
µετά τη λήξη της χρήσης (Lang, Raedy, and Wilson, 2006).
Good or bad news (Εξίσωση 10)
[NI/P]*it = β0 + β1 RETURNit + εii
Όπου:
NI/P – Τα κέρδη ανά µετοχή διαιρεµένα µε την τιµή της µετοχής στην αρχή της
χρήσης
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RETURN – Η απόδοση της µετοχής από 9 µήνες πριν µέχρι 3 µήνες µετά το τέλος
της χρήσης
Στην περίπτωση µας δε θα εξεταστούν οι εξισώσεις 9 και 10 γιατί τα δεδοµένα
προέρχονται από µία χώρα, την Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, αναφέρθηκαν για λόγους
πληρότητας, ενώ εµφανίζονται τα περιγραφικά µέτρα της στατιστικής για τις
µεταβλητές των εξισώσεων 9 και 10 ώστε να προκύψουν κάποια συµπεράσµατα.

Κεφάλαιο 4
4.1 ∆εδοµένα
Τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στην έρευνα αποτελούνται από 848
παρατηρήσεις, από 106 εταιρείες για την περίοδο από το 2001 έως το 2008 (8 χρόνια)
τα οποία ήταν διαθέσιµα στη βάση δεδοµένων Datastream καθώς και στο δικτυακό
τόπο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και των επιµέρους δικτυακών τόπων των
εταιρειών. Κατά την περίοδο της µελέτης µόνο 2 από τις εταιρείες ήταν εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Τα δεδοµένα που αποκτήθηκαν διαιρούνται σε
τέσσερα χρόνια πριν την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (2001-2004)
και τέσσερα χρόνια µετά την υποχρεωτική εφαρµογή τους (2005-2008). Πριν την
εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων οι οικονοµικές καταστάσεις
καταρτίζονταν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δηλαδή το Ελληνικό
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, ενώ η 31η ∆εκεµβρίου 2005
ήταν η πρώτη χρήση που οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίστηκαν µε βάση τα
∆.Λ.Π. και έγινε αναδροµική εφαρµογή για δύο χρήσεις πριν ώστε να υπάρχει
συγκρισιµότητα. Το δείγµα περιλαµβάνει 106 εταιρείες από όλους τους κλάδους
εκτός από τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό.
Για να µετριαστούν οι επιδράσεις από τις διαφορετικές εταιρείες στις δύο
περιόδους, πάνω στις εκτιµήσεις της παλινδρόµησης, το δείγµα της πρώτης περιόδου
ταυτίζεται µε το δείγµα της επόµενης περιόδου.

4.2 Αποτελέσµατα περιγραφικής στατιστικής
Τα µέτρα της περιγραφικής στατιστικής φαίνονται στον Πίνακα 1 του
παραρτήµατος και προκύπτουν από τις µεταβλητές που έχουν περιληφθεί σε όλες τις
εξισώσεις που έχουν αναφερθεί προηγουµένως, στο κεφάλαιο 3.
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Όσον αφορά τη µεταβλητότητα (variability) των κερδών (∆NI), αυτή αυξήθηκε
από -0,00373 για την περίοδο πριν την εφαρµογή των ∆.Λ.Π σε 0,0035890 για την
περίοδο µετά την εφαρµογή τους. Αυτή η αλλαγή υποδεικνύει πως υπήρχε
µεγαλύτερη µεταβλητότητα µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. γεγονός που µε τη σειρά
του σηµαίνει πως υπήρξε βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών.
Όσον αφορά τη µεταβλητότητα των ταµιακών ροών (∆CF) υπήρξε µείωση από
0,019817 σε -0,000688, δηλαδή υπήρξε επιδείνωση, κάτι το οποίο είναι αντίθετο µε
τις προβλέψεις, η επιδείνωση αυτού του µεγέθους µπορεί να οφείλεται στην πορεία
της οικονοµίας. Οι ταµιακές ροές (CF) επίσης µειώθηκαν από 0,060698 σε 0,0256430
παρόµοια µε το προηγούµενο µέγεθος.
Επιπλέον, η ποσοστιαία µεταβολή των πωλήσεων (GROWTH) εµφανίζει µείωση,
από 0,329371 σε 0,18066, αυτό µπορεί να οφείλεται είτε σε επιβράδυνση της
οικονοµίας είτε στην επιβολή των ίδιων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η
µόχλευση (LEV) αυξήθηκε µετά τη µετάβαση από 0,919839 σε 1,817556 παρόλο που
η ποσοστιαία µεταβολή των υποχρεώσεων (DISSUE) µειώθηκε από 0,374978 σε
0,18675. Ο φυσικός λογάριθµος της αγοραίας αξίας του µετοχικού κεφαλαίου (SIZE)
αυξήθηκε από 4,462382 σε 4,85925, κάτι το οποίο µπορεί να επηρεάστηκε από
ακραίες τιµές, η διάµεσος µεταβλήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση από 4,313212
σε 4,11928. Επίσης, η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού (TURN) αυξήθηκε
λίγο από 0,708703 σε 0,7343520, κάτι που όµως δε συνάδει µε τη µείωση των
πωλήσεων. Η διάµεσος του προηγούµενου µεγέθους (TURN) µεταβλήθηκε από
0,646711 πριν την υιοθέτηση σε 0,611244 µετά την υιοθέτηση. Η ποσοστιαία
µεταβολή του αριθµού των µετοχών (EISSUE) δεν εµφανίζει ιδιαίτερη µεταβολή
(µικρή µείωση) πριν και µετά την υιοθέτηση, από 0,14958 σε 0,147381. Η λογιστική
αξία των ιδίων κεφαλαίων ανά µετοχή (BVEPS) µειώθηκε από 4,987536 σε 4,760806
και τα κέρδη ανά µετοχή (NIPS) αυξήθηκαν από 9,9109108 σε 16,3783929. Οι τιµές
των µετοχών αυξήθηκαν από 0,325983 σε 0,3675. Μπορεί να υπάρχουν ακραίες τιµές
στο δείγµα που παρασύρουν προς τα πάνω το µέσο όρο αφού το άλλο µέτρο που είναι
η διάµεσος µεταβάλλεται σε µικρότερο βαθµό από 0,14 σε 0,13. Οι αποδόσεις
(RETURN) αυξήθηκαν από -0,162393 σε 0,1448180. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι
άλλοι παράγοντες που να οδήγησαν στην αύξηση των αποδόσεων, παρόλο που η
πορεία των υπόλοιπων µέτρων είναι καθοδική και θα ερµηνευόταν από την καθοδική
πορεία της οικονοµίας. Τέλος, ο δείκτης SPOS µεταβάλλεται από 0,1605996 πριν την
υιοθέτηση σε 0,1581197 µετά την υιοθέτηση, που σηµαίνει πως οι εταιρείες δεν
35

εµφανίζουν πολύ µεγάλη τάση για επίτευξη µικρών θετικών αποτελεσµάτων ούτε
πριν αλλά ούτε και µετά την υιοθέτηση, ιδιαίτερα µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π η
τάση είναι ελάχιστα µικρότερη. Ο δείκτης LNEG µεταβάλλεται από 0,0107066 πριν
την υιοθέτηση σε 0,0064103 µετά την υιοθέτηση, δηλαδή οι εταιρείες δεν
αναγνωρίζουν ζηµίες έγκαιρα σε µεγάλο βαθµό, το µέγεθος επιδεινώθηκε µετά την
υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. κάτι το οποίο υποδεικνύει πως οι λογιστικές πληροφορίες είναι
χαµηλότερης ποιότητας.
Τα περιγραφικά µέτρα των ανεξάρτητων µεταβλητών δε δίνουν σαφή εικόνα για
τη µεταβολή στην ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών. Κάποια από τα µέτρα
δείχνουν πως υπάρχει βελτίωση ενώ κάποια άλλα υποδεικνύουν το αντίθετο.
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Κεφάλαιο 5
5.1 Αποτελέσµατα και ευρήµατα οικονοµετρικής ανάλυσης
Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγκεκριµένη έρευνα είναι τα εξής:
•

∆ΝΙit = α0 + α1 SIZEit + α2 GROWTHit + α3 EISSUEit + α4 LEVit + α5 DISSUEit +
α6 TURNit + α7 CFit + α8 AUDit + α9 NUMEXit + α10 XLISTit + εii (Εξίσωση 1)

Η διακύµανση των καταλοίπων της παλινδρόµησης, ∆NI*, της εξαρτηµένης
µεταβλητής, που είναι η µεταβλητότητα των κερδών, πάνω στις ανεξάρτητες
µεταβλητές δίνουν το πρώτο µέτρο για τη χειραγώγηση των κερδών το οποίο
µεταβάλλεται από 0,039465 σε 0,065208, δηλαδή εµφανίζει βελτίωση και είναι σύµφωνο
µε τις προβλέψεις.

•

Measure

Prediction

POST

PRE

Variability of ∆NI*

POST>PRE

0,065208

0,039465

∆CFit = α0 + α1 SIZEit + α2 GROWTHit + α3 EISSUEit + α4 LEVit + α5 DISSUEit +
α6 TURNit + α7 CFit + α8 AUDit + α9 NUMEXit + α10 XLISTit + εii (Εξίσωση 2)

Σε συνδυασµό µε την πρώτη εξίσωση υπολογίζεται το δεύτερο µέτρο για τη
χειραγώγηση των κερδών που είναι ο λόγος της διακύµανσης των καταλοίπων της
πρώτης εξίσωσης, ∆NI*, µε τη διακύµανση των καταλοίπων της δεύτερης, ∆CF*. Το
µέγεθος αυτό µεταβάλλεται από 0,481803 σε 0,818456, δηλαδή και αυτό το µέτρο
εµφανίζει βελτίωση και είναι σύµφωνο µε τις προβλέψεις.

•

Measure

Prediction

POST

PRE

Variability of ∆NI* over ∆CF*

POST>PRE

0,818456

0,481803

CFit = α0 + α1SIZEit + α2 GROWTHit + α3 EISSUEit + α4LEVit + α5 DISSUEit + α6
TURNit + α7 AUDit + α8 NUMEXit +α9 XLISTit + εii (Εξίσωση 3)

•

ACCit = α0 + α1 SIZEit + α2 GROWTHit + α3 EISSUEit + α4 LEVit + α5 DISSUEit +
α6 TURNit + α7 AUDit + α8 NUMEXit + α9 XLISTit + εii (Εξίσωση 4)

Η παλινδρόµηση των δύο παραπάνω εξισώσεων θα δώσουν το τρίτο µέτρο που είναι
η εξοµάλυνση των κερδών και το οποίο προκύπτει από τη συσχέτιση των καταλοίπων
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της πρώτης εξίσωσης που αφορά τα δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα, ACC, µε τα
υπολείµµατα της δεύτερης που αφορά τις ταµιακές ροές, CF. Το µέγεθος
µεταβάλλεται από -0,865945 σε -0,777503, δηλαδή η αρνητική συσχέτιση µειώνεται,
κάτι το οποίο δε σηµαίνει βελτίωση και είναι αντίθετο µε τις προβλέψεις.
Measure
Correlation of ACC* and CF*

•

Prediction

POST

PRE

|POST|>|PRE|

-0,777503

-0,865945

ΙAS(0,1)it = α0 + α1 SPOSit + α2 SIZEit + α3 GROWTHit + α4 EISSUEit + α5 LEVit
+ α6 DISSUEit + α7 TURNit + α8 CFit + α9 AUDit + α10 NUMEXit + α11 XLISTit
+ εii (Εξίσωση 5)

•

IAS(0,1)it = α0 + α1 LNEGit + α2 SIZEit + α3 GROWTHit + α4 EISSUEit + α5
LEVit + α6 DISSUEit + α7 TURNit + α8 CFit + α9 AUDit + α10 NUMEXit + α11
XLISTit + εii (Εξίσωση 7)

Οι δύο τελευταίες εξισώσεις που χρησιµοποιούνται αφορούν στη χειραγώγηση των
κερδών µε στόχο την επίτευξη µικρών θετικών αποτελεσµάτων και την έγκαιρη
αναγνώριση των ζηµιών. Οι συντελεστές (coefficients) των µεταβλητών SPOS και
LNEG που προκύπτουν από την παλινδρόµηση είναι -0,121546 και -0,313506
αντίστοιχα. Το πρώτο µέτρο είναι σύµφωνο µε τις προβλέψεις ενώ το δεύτερο είναι αντίθετο.
Ο αρνητικός συντελεστής της µεταβλητής SPOS υποδηλώνει ότι οι εταιρείες αναγνωρίζουν
σε µικρότερο βαθµό µικρά θετικά αποτελέσµατα µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π., κάτι το
οποίο σηµαίνει µικρότερο βαθµό χειραγώγησης των κερδών ενώ ο αρνητικός συντελεστής
της µεταβλητής LNEG σηµαίνει πως οι εταιρείες µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. δεν
αναγνωρίζουν εγκαιρότερα τις ζηµίες, κάτι το οποίο αναµενόταν ότι θα συµβαίνει.
Measure
Small Positive NI (SPOS)
Large Negative NI (LNEG)

Prediction

Coefficient

+

-0,121546
-0,313506

Στον Πίνακα 2 του παραρτήµατος εµφανίζονται συγκεντρωµένα τα αποτελέσµατα
από την παλινδρόµηση. Σύµφωνα µε αυτόν, τα τρία από τα πέντε µέτρα που
χρησιµοποιήθηκαν δείχνουν ότι υπήρξε βελτίωση µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. ως
προς την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών. Οι εισηγµένες εταιρείες µετά την
υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. εµφανίζουν µικρότερο βαθµό χειραγώγησης κερδών αλλά
λιγότερο έγκαιρη αναγνώριση ζηµιών.
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Συνοπτικά τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων και τα συµπεράσµατα που
προκύπτουν µε βάση αυτά έχουν ως εξής: Η µεταβλητότητα των κερδών αυξήθηκε
µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π.. Η χρήση αυτού του µέτρου βασίζεται στο γεγονός
ότι τα κέρδη µε µικρότερο βαθµό χειραγώγησης εµφανίζουν µεγαλύτερη
µεταβλητότητα, σε αντίθεση µε χειραγωγηµένα κέρδη που έχουν την τάση να
απεικονίζουν προκαθορισµένα λογιστικά ποσά. Τα ίδια τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα µειώνουν σε κάποιο βαθµό την ευχέρεια της διοίκησης να καθορίζουν τον
τρόπο αναγνώρισης και άρα τα κέρδη έχουν την τάση να έχουν µεγαλύτερη
µεταβλητότητα. Η µεταβλητότητα των κερδών ως προς τη µεταβλητότητα των
ταµιακών ροών αυξήθηκε σηµαντικά ενώ η συσχέτιση µεταξύ των δεδουλευµένων
και των ταµιακών ροών είναι λιγότερο συσχετισµένη αρνητικά πριν και µετά την
υιοθέτηση, αλλά η µεταβολή δεν είναι πολύ σηµαντική.
Οι συντελεστής της ανεξάρτητης µεταβλητής SPOS είναι αρνητικός και
στατιστικά µη σηµαντικός. Σύµφωνα τους Barth et al. (2007) ο αρνητικός
συντελεστής του SPOS όταν γίνεται σύγκριση µεταξύ των επιχειρήσεων που
εφάρµοσαν τα ∆.Λ.Π. πριν και µετά την υιοθέτηση υποδηλώνει πως οι επιχειρήσεις
πριν την υιοθέτηση χειραγωγούν τα κέρδη µε σκοπό την επίτευξη µικρών θετικών
αποτελεσµάτων πιο συχνά από ότι κάνουν µετά την υιοθέτηση. Το εύρηµα αυτό είναι
σύµφωνο µε τις προβλέψεις ότι τα κέρδη χειραγωγούνταν περισσότερο πριν την
υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. µε στόχο την επίτευξη µικρών θετικών αποτελεσµάτων.
Η έγκαιρη αναγνώριση των ζηµιών µετρά το κατά πόσο µια επιχείρηση
αναγνωρίζει έγκαιρα µεγάλες ζηµίες µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π.. Ο συντελεστής
του LNEG είναι αρνητικός και στατιστικά µη σηµαντικός. Σύµφωνα µε τους Barth et
al. (2007) ένας θετικός συντελεστής του LNEG σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις
αναγνωρίζουν µεγάλες ζηµιές πιο συχνά την περίοδο µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π.
από ότι κάνουν για την περίοδο πριν την υιοθέτηση ενώ ένας αρνητικός συντελεστής
το αντίθετο. Αυτό το εύρηµα υποδηλώνει, αντίθετα µε τις προσδοκίες, ότι η
υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. δεν οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών
πληροφοριών.
Τρία από τα πέντε µέτρα ήταν σύµφωνα µε τις προβλέψεις πως η επιβολή των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων βελτίωσαν την ποιότητα των λογιστικών
πληροφοριών. Άρα, σύµφωνα µε τα ευρήµατα δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι πως
υπήρξε βελτίωση στην ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών. Οι Barth et al. (2007)
στη δική τους έρευνα εξηγούν πως παρ’ όλες τις προσπάθειες να µετριάσουν τις
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επιδράσεις των κινήτρων και του οικονοµικού περιβάλλοντος, είναι δύσκολο να είναι
απόλυτα σίγουροι ότι τα ευρήµατα οφείλονται αποκλειστικά στην αλλαγή του
συστήµατος προετοιµασίας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών.
Σε προηγούµενες έρευνες, υπήρχαν ανησυχίες αναφορικά µε την ενσωµάτωση
τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών στο δείγµα, γιατί αυτή ίσως να προκαλούσε
διαταραχές στα αποτελέσµατα λόγω των ειδικών ρυθµίσεων και κανονισµών κάτω
από τους οποίους λειτουργούν αυτές οι εταιρείες. Παρ’ όλες αυτές τις ανησυχίες
βέβαια, προηγούµενες έρευνες στις οποίες συµπεριλήφθηκαν στο δείγµα εταιρείες
αυτών των κλάδων έδειξαν πως δεν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές. Για παράδειγµα
στην έρευνα του η Paananen (2009), εξέτασε για το παραπάνω συµπέρασµα
διεξάγοντας δύο διαφορετικούς ελέγχους. Στον πρώτο έλεγχο συνδύασε τα δεδοµένα
από εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού κλάδου και στο δεύτερο τις άφησε εκτός
δείγµατος.
Τέλος, να επισηµανθεί πως η βιβλιογραφία έχει δείξει πως η οικειοθελής
υιοθέτηση οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών, σε
αντίθεση µε την επιβεβληµένη υιοθέτηση, όπου οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να
δηµοσιεύουν κάποια ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών. Η Ελλάδα είναι µία από τις
χώρες που δεν εφάρµοσε τα ∆.Λ.Π. πριν αυτά καταστούν υποχρεωτικά και άρα τα
ευρήµατα της έρευνας έρχονται σε ευθυγράµµιση µε κάποιες προηγούµενες µελέτες
αναφορικά µε την επιβεβληµένη µετάβαση στα ∆.Λ.Π..
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Κεφάλαιο 6
6.1 Επίλογος – Συµπεράσµατα
Σε αυτή τη µελέτη, ερευνήθηκε πώς επέδρασε η επιβολή των ∆.Λ.Π. από τον
Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1606/2002 στην ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών.
Θετικό στοιχείο της έρευνας είναι πως αυτή επικεντρώνεται σε δεδοµένα από µία
χώρα µόνο, την Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να µην επηρεάζεται από παράγοντες που
µεταβάλλονται µεταξύ των χωρών, όπως το θεσµικό πλαίσιο.
Η Ελλάδα είναι µια χώρα της οποίας

το λογιστικό σύστηµα είναι

προσανατολισµένο προς τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholder-oriented) και
κατευθυνόµενο από τη φορολογική νοµοθεσία. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται
είναι αυτή της σύγκρισης των εταιρειών πριν την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π., όπου οι
καταστάσεις προετοιµάζονταν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(Ε.Γ.Λ.Σ.), και των ίδιων εταιρειών µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. έτσι ώστε να
εξαχθεί το συµπέρασµα για την επίδραση που είχε αυτή η µετάβαση στην ποιότητα
των λογιστικών πληροφοριών χρησιµοποιώντας ως µέτρα τη χειραγώγηση των
κερδών και την έγκαιρη αναγνώριση των ζηµιών.
Γενικά, η ανάλυση δε δίνει σαφή συµπεράσµατα για το αν υπήρξε ή όχι βελτίωση
της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η
τελευταία µετρική που είναι αυτή της συσχέτισης των τιµών των µετοχών µε τα
λογιστικά µεγέθη δε χρησιµοποιείται µε αποτέλεσµα να υπόκειται σε σηµαντικό
περιορισµό η διεξαγωγή του συµπεράσµατος. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα
αποτελέσµατα από τις µετρικές που χρησιµοποιήθηκαν διαφαίνεται πως υπήρξε
βελτίωση ως προς τη χειραγώγηση των κερδών ενώ το αντίθετο συµπέρασµα
προκύπτει για τη µετρική της έγκαιρης αναγνώρισης των ζηµιών. Μία από τις αρχές
µε βάση τις οποίες καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις βασισµένες στο
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο είναι η αρχή της συντηρητικότητας, δηλαδή
αναγνωρίζονται όλα τα έξοδα άλλα τα έσοδα δε θα πρέπει να εµφανίζονται
διογκωµένα. Ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος που η µετρική της έγκαιρης
αναγνώρισης των ζηµιών να µην έδειξε βελτίωση αλλά επιδείνωση.
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Επίσης, ένας άλλος περιορισµός είναι πως το συµπέρασµα στηρίζεται σε δείγµα
που πάρθηκε από την Ελλάδα και όχι από περισσότερες χώρες µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να γενικευθεί.
Τέλος, σηµαντικός περιορισµός θεωρείται το εύρος του χρόνου στο οποίο γίνεται
η έρευνα, αφού αυτό καλύπτει µόνο τέσσερα χρόνια πριν και τέσσερα χρόνια µετά
την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. (συνολικά οχτώ χρόνια).
Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της έρευνας έρχονται σε ευθυγράµµιση µε
αρκετές άλλες έρευνες, παρ’ όλα αυτά υπάρχει δυνατότητα να γίνει πιο
εµπεριστατωµένη έρευνα για να διαπιστωθεί η εξέλιξη της ποιότητας των λογιστικών
πληροφοριών στην Ελλάδα µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. για τα έτη από το 2005
έως και σήµερα.
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Παράρτηµα
Πίνακας 1
Μέτρα περιγραφικής στατιστικής των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται στην
ανάλυση
PRE

POST

PRE

Mean

Median

Std. Dev.

POST

Mean

Median

Std. Dev.

DNI

-0,0037300

-0,0009840

0,0528520

DNI

0,0035890

0,002519

0,066014

SIZE

4,4623820

4,3132120

1,3740140

SIZE

4,8592500

4,11928

1,671431

GROWTH

0,3293710

0,1086080

1,7391350

GROWTH

0,1806600

0,077545

1,191389

EISSUE

0,1495800

0

0,4380990

EISSUE

0,1473810

0

1,53763

LEV

0,9198390

1,2931350

11,1637300

LEV

1,8175560

1,515116

10,39359

DISSUE

0,3749780

0,0896430

3,1596120

DISSUE

0,1867500

0,084376

0,521701

TURN

0,7087030

0,6467110

0,4275480

TURN

0,7343520

0,611244

0,532938

CF

0,0606980

0,0533730

0,1032090

CF

0,0256430

0,019955

0,115436

DCF

0,0198170

0,0174380

0,0924550

DCF

-0,0006880

-0,006118

0,093928

ACC

-0,0218160

-0,0323160

0,0891820

ACC

-0,0056980

-0,005313

0,099803

BVEPS

4,9875360

2,1200000

14,9554100

BVEPS

4,7608060

2,498

8,927892

NIPS

0,3259830

0,1400000

0,6489110

NIPS

0,3675000

0,13

0,970959

P

5,7879760

2,6575000

11,1224000

P

6,9801520

2,82

14,35597

NI/P

0,0491140

0,0372340

0,0503440

NI/P

0,0540310

0,040572

0,072332

RETURN

-0,1623930

-0,3498240

0,5576620

RETURN

0,1448180

-0,009484

0,638481

SPOS

0,1605996

0

0,367554942

SPOS

0,1581197

0

0,365243591

LNEG

0,0107066

0

0,103027839

LNEG

0,0064103

0

0,07989245

∆NI – Μεταβολή στα ετήσια κέρδη διαιρεµένα µε το σύνολο των στοιχείων του
ενεργητικού για κάθε εταιρεία i το έτος t
SIZE – Ο φυσικός λογάριθµος της χρηµατιστηριακής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου
σε εκατοµµύρια του νοµίσµατος δηλαδή του ευρώ για το τέλος της χρήσης
GROWTH – Η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των πωλήσεων
EISSUE – Η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των κοινών µετοχών
LEV – Οι συνολικές υποχρεώσεις στο τέλος της χρήσης διαιρεµένες µε τη λογιστική
αξία του µετοχικού κεφαλαίου
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DISSUE – Η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των συνολικών υποχρεώσεων
TURN – Οι πωλήσεις διαιρεµένες µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού στο
τέλος της χρήσης
CF – Οι ετήσιες καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
διαιρεµένες µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού
ACC – Τα κέρδη µείον τις ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και το
αποτέλεσµα διαιρεµένο µε το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού για την
επιχείρηση i τη χρήση t

Πίνακας 2
Σύγκριση της ποιότητας των λογιστικών πληροφοριών πριν και µετά την υιοθέτηση
των ∆.Λ.Π.
Earnings management
Measure
Variability of ∆NI*
Variability of ∆NI* over ∆CF*
Correlation of ACC* and CF*
Small Positive NI (SPOS)

Prediction
POST>PRE
POST>PRE
POST>PRE
-

POST
0,065208
0,818456
-0,777503

Prediction
+

POST

PRE
0,039465
0,481803
-0,865945
-0,121546

Timely loss Recognition
Measure
Large Negative NI (LNEG)

PRE
-0,313506

Μεταβλητότητα (variability) του ∆ΝΙ* (∆CF*) ορίζεται ως η διακύµανση των
καταλοίπων από την παλινδρόµηση του ∆ΝΙ (∆CF) µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές,
και τη µεταβλητότητα (variability) του ∆NI* ως προς ∆CF* ως το λόγο της
µεταβλητότητας του ∆ΝΙ* διαιρούµενο µε τη µεταβλητότητα (variability) του ∆CF*.
Συσχέτιση (correlation) του ACC και του CF είναι η συσχέτιση µεταξύ των
καταλοίπων που προκύπτουν από τις παλινδροµήσεις µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές.
Γίνεται παλινδρόµηση µιας ψευδοµεταβλητής IAS που ισούται µε 1 για τις εταιρείες
που εφαρµόζουν ∆.Λ.Π. και 0 για αυτές που δεν εφαρµόζουν, δηλαδή 1 για την
περίοδο µετά την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. και 0 για την περίοδο πριν την υιοθέτηση
πάνω στις ανεξάρτητες µεταβλητές SPOS (LNEG). Η µεταβλητή SPOS (LNEG) είναι
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ένας δείκτης που ισούται µε 1 όταν τα κέρδη διαιρεµένα µε τα στοιχεία του
ενεργητικού είναι µεταξύ 0 και 0,01 (µικρότερο από -0,20) και 0 διαφορετικά.
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