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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ωραιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων από τα στελέχη των οικονομικών διευθύνσεων 

συνιστά την κύρια πηγή λογιστικής στρέβλωσης η οποία είναι γνωστή και ως διαχείριση 

κερδών (Earnings management).  Η διαχείριση των κερδών έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 

της ποιότητας τους. Η ποιότητα κερδών (Earnings quality) είναι ένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Προκειμένου να 

προσδιοριστεί, εξετάζονται τέσσερα μέτρα υπολογισμού της ποιότητας κερδών. Τα μέτρα 

αυτά αποτελούνται από την απόλυτη τιμή των συνολικών δεδουλευμένων και των ταμειακών 

ροών, την τυπική απόκλιση καθαρών κερδών προς τυπική απόκλιση των λειτουργικών 

ταμειακών ροών, το συντελεστή συσχέτισης κατά Pearson μεταξύ της μεταβολής των 

συνολικών δεδουλευμένων και της μεταβολής των λειτουργικών ταμειακών ροών καθώς και 

το λόγο των μικρών κερδών προς τις μικρές απώλειες προκειμένου παράλληλα να εξεταστεί 

και η εξομάλυνση των κερδών. 

Συγκεκριμένα, μελετάται ένα δείγμα 18 χωρών της Ευρωζώνης κατά την χρονολογική 

περίοδο 2005-2015 προκειμένου να ελεγχθεί αν προβαίνουν σε χειραγώγηση κερδών κατά τα 

έτη που προηγούνται και έπονται της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια 

χωρίζεται το δείγμα σε δύο κατηγορίες προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει διαφορά 

ανάμεσα στις χώρες που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την χρηματοοικονομική κρίση και 

τις χώρες που δεν επηρεάστηκαν αισθητά από την κρίση. Η εμπειρική έρευνα βασίστηκε στο 

υπόδειγμα των Dechow and Dichev (2002) και συγκεκριμένα στο τροποποιημένο υπόδειγμα 

των Dechow and Dichev όπως παρουσιάστηκε από τους Francis et al. (2006) καθώς και στο 

άρθρο των Leuz et al. (2003). 

Τα αποτελέσματα της εν λόγω εργασίας, προτείνουν μια αύξηση της εξομάλυνσης 

κερδών και κατ’ επέκταση χειροτέρευση της ποιότητας των κερδών την περίοδο 2005-2015.  

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι το τρίτο μέτρο χειραγώγησης των δεδουλευμένων, το οποίο 

αφορά την απόλυτη τιμή των δεδουλευμένων και την απόλυτη τιμή των ταμειακών ροών, 

λαμβάνει μόνο θετικές τιμές. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη μεγαλύτερης χειραγώγησης των 

κερδών στις χώρες που ανήκουν στην ομάδα “Crisis” όπως είναι οι Κύπρος, Ελλάδα, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία και οι οποίες επηρεάστηκαν αισθητά από την 

χρηματοοικονομική κρίση, και αντίστοιχα τον περιορισμό του φαινομένου αυτού στις χώρες 

που δεν υφίσταται έντονη οικονομική κρίση (Non Crisis). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε εκείνο τον κλάδο της λογιστικής επιστήμης ο οποίος 

είναι γνωστός με τον όρο «δημιουργική λογιστική».  Σύμφωνα με τον Naser (1993) 

«δημιουργική λογιστική» νοείται η διαδικασία χρησιμοποίησης των κανόνων της νομοθεσίας 

και των λογιστικών προτύπων προκειμένου να καταρτισθούν οι λογιστικές καταστάσεις, έτσι 

ώστε να φαίνονται διαφορετικές από αυτό που προτίθενται οι κανόνες. Η ωραιοποίηση των 

λογιστικών καταστάσεων από τα στελέχη των οικονομικών διευθύνσεων και συγκεκριμένα η 

ωραιοποίηση στον λογαριασμό αποτελεσμάτων (εκμεταλλεύσεως και χρήσεως) συνιστά µια 

κύρια πηγή λογιστικής στρέβλωσης. Ταυτόχρονα, η ωραιοποίηση στον λογαριασμό 

αποτελεσμάτων είναι γνωστή και ως διαχείριση κερδών (Earnings management). Η 

διαχείριση των κερδών όμως έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της ποιότητας τους. 

 Η ποιότητα κερδών (Earnings quality) είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Υψηλή ποιότητα κερδών συνεπάγεται 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς, και ως εκ τούτου, οι επενδυτές και 

οι άλλοι χρήστες θα πρέπει να επιδιώκουν υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομική λογιστική 

πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό, φορείς καθορισμού των προτύπων  αναπτύσσουν  τα 

λογιστικά πρότυπα προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα των κερδών. Παρόμοιο στόχο 

έχουν και πολλές πρόσφατες αλλαγές στον έλεγχο, την εταιρική διακυβέρνηση και το 

νομοθετικό πλαίσιο. Η ποιότητα των κερδών χρησιμοποιείται σε πολλές εμπειρικές μελέτες 

για να δείξει τις τάσεις ανά χρονικές περιόδους, να αξιολογήσει τις αλλαγές στα 

χρηματοοικονομικά λογιστικά πρότυπα και σε άλλα όργανα, να συγκρίνει τα συστήματα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στις διάφορες χώρες, και να εξετάσει την επίδραση της 

ποιότητας κερδών σε σχέση με το κόστος κεφαλαίου. 

  Διεθνείς έρευνες συνδέουν την «ποιότητα των κερδών» με την ακρίβεια των 

πληροφοριών που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις αλλά και την 

χρηματοοικονομική επίδοση μίας επιχείρησης, βοηθώντας έτσι τους επενδυτές, πιστωτές, 

εργαζομένους και τους λοιπούς ενδιαφερομένους να εκτιμήσουν τις μελλοντικές ταμειακές 

ροές της επιχείρησης προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες οικονομικές αποφάσεις. 

Εξάλλου, η ανάλυση της ποιότητας των κερδών αφορά άμεσα όλους τους συμμετέχοντες 
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στην αγορά (επενδυτές, μετόχους, μάνατζερ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ρυθμιστικές αρχές, 

ελεγκτές, κτλ.) καθώς και τους ερευνητές του λογιστικού & χρηματοοικονομικού κλάδου.  

Η κρίση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξακολουθεί να εκτυλίσσεται μέχρι 

και σήμερα, προσφέρει τη δυνατότητα στους ερευνητές να μελετήσουν τις πιθανές επιπτώσεις 

της στην ποιότητα των κερδών των επιχειρήσεων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόκειται για την πρώτη κρίση που συμβαίνει από την ίδρυση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης ( ΟΝΕ ) στην Ευρώπη. Παρατηρείται ότι η κρίση επηρέασε τα κράτη 

μέλη της ευρωζώνης με ασύμμετρο τρόπο, υποχρεώνοντας τις χώρες με αδύναμη 

δημοσιονομική βιωσιμότητα (Κύπρο, Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Πορτογαλία) να 

ζητήσουν οικονομική στήριξη, ενώ άλλες χώρες με ισχυρή οικονομική βιωσιμότητα, φαίνεται 

ότι επηρεάστηκαν λιγότερο. Οι επιχειρήσεις με βιώσιμη δραστηριότητα έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να χρηματοδοτηθούν είτε από τις τράπεζες ή από την αγορά. Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις με μεγάλες ανάγκες σε εξωτερική χρηματοδότηση έχουν αυξημένο επίπεδο 

γνωστοποίησης (Francis et al. 2004). Προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο η κρίση έχει 

οδηγήσει σε αύξηση της ποιότητας των κερδών των επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες, 

ελέγχονται οι επιπτώσεις της ύπαρξης κινήτρων για τη χειραγώγηση των κερδών σχετικά με 

την ποιότητα των κερδών κατά την περίοδο της κρίσης.  

Πιο αναλυτικά, εξετάζεται το φαινόμενο της ποιότητας κερδών (earnings quality) 

κατά τις περιόδους πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των επιχειρήσεων των 

χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της μεθόδου των λογιστικών δεδουλευμένων. 

Συγκεκριμένα, μελετάται ένα δείγμα 18 χωρών της Ευρωζώνης κατά την χρονολογική 

περίοδο 2005-2015 προκειμένου να ελεγχθεί αν προβαίνουν σε χειραγώγηση κερδών κατά τα 

έτη που προηγούνται και έπονται της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται ο τρόπος επιλογής του δείγματος και παρουσιάζονται τα ευρήματα όπως 

προέκυψαν από το υπόδειγμα των Dechow and Dichev (2002) και το τροποποιημένο 

υπόδειγμα των Dechow and Dichev όπως παρουσιάστηκε από τους Francis et al. (2006) 

καθώς και από την επιστημονική έρευνα των Leuz et al. (2003). 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετασθεί αν και σε τι έκταση 

η πρόσφατη κρίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχε αντίκτυπο στην ποιότητα των αναφερόμενων 

κερδών των 18 εξεταζόμενων χωρών. Επίσης, ελέγχεται εάν τα κίνητρα για τη χειραγώγηση 

των κερδών, επηρεασμένα από την οικονομική κρίση έχουν οδηγήσει σε διαφορετικά 

αποτελέσματα στην ποιότητα των κερδών με βάσει τα τέσσερα μέτρα ποιότητας κερδών, 

όπως προσδιορίστηκαν από τους Leuz et al. (2003). 
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Πιο συγκεκριμένα, η διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι μέρη. Το πρώτο 

κεφάλαιο αποτελεί το εισαγωγικό κομμάτι όλης της εργασίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση όλων των 

συναφών μελετών και δημοσιευμένων εργασιών πάνω στα οποία βασίστηκε η παρούσα 

διπλωματική εργασία.  

Στο τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας επιδιώκεται η παρουσίαση του θεσμικού 

πλαισίου γύρω από την χειραγώγηση των κερδών.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην θεωρητική ανάλυση της ποιότητας κερδών. 

Συγκεκριμένα αναλύεται η βασική μεθοδολογία χειραγώγησης του λογιστικού 

αποτελέσματος και γίνεται αναφορά στην μέθοδο των δεδουλευμένων (accrual-based 

earnings management).  

Στο πέμπτο μέρος της διπλωματικής εργασίας αναπτύσσεται η εμπειρική ανάλυση 

μέσω του υποδείγματος των Leuz et al (2003), προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός 

χειραγώγησης κερδών στις χώρες που επηρεάστηκαν αισθητά από την κρίση και αυτών που 

δεν επηρεάστηκαν πολύ από την κρίση.  

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που συνήχθησαν, οι 

περιορισμοί της παρούσας έρευνας καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Κατά την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB – Financial 

Accounting Standards Board), «ο θεμελιώδης σκοπός των χρηματοοικονομικών αναφορών 

είναι η παροχή πληροφόρησης επί της απόδοσης μιας επιχείρησης μέσω οικονομικών 

μεγεθών, όπως τα κέρδη και τα συστατικά αυτών». Σύμφωνα με το FASB η μέτρηση των 

κερδών προτιμάται να γίνεται κυρίως με βάση την λογιστική των δεδουλευμένων (accrual 

accounting)  παρά με βάση την ταμειακή λογιστική (cash accounting). Επιπλέον βάσει FASB, 

η αποτίμηση για την ποιότητα των λογιστικών κερδών (earnings quality) θα πρέπει να είναι 

μετρήσιμη προκειμένου οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να την χρησιμοποιήσουν 

στη λήψη αποφάσεων. 

 

2.2 Έννοια της Ποιότητας Κερδών 

 

Η ποιότητα των λογιστικών κερδών εξαρτάται κάθε φορά από την ιδιότητα  του χρήστη των 

οικονομικών καταστάσεων (οικονομικοί αναλυτές, ελεγκτές, επενδυτές κτλ). Συνεπάγεται 

επομένως ότι η ποιότητα των λογιστικών κερδών περικλείει το στοιχείο της 

υποκειμενικότητας. Κατά το FASB οι ποικίλοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

μελετούν τα εμφανιζόμενα κέρδη με σκοπό:  

• την αξιολόγηση του κινδύνου (risk) που υφίσταται μια επιχείρηση από επενδύσεις ή 

δανεισμό 

• την αξιολόγηση της απόδοσης της διοίκησης  

• την εκτίμηση της δυναμικής των λογιστικών κερδών ως μέγεθος της μακροπρόθεσμης 

κερδοφορίας τη επιχείρησης 

• την πρόβλεψη για μελλοντικά κέρδη. 
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Επομένως οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα κέρδη είναι ποιοτικά όταν 

αντιπροσωπεύουν την μακροπρόθεσμη δυνατότητα κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Σύμφωνα 

με τους Dechov and Dichev (2002) η ποιότητα των κερδών καθορίζεται από:  

 τη συντηρητικότητα (conservatism) : όσο πιο συντηρητικά είναι τα κέρδη, τόσο πιο 

ποιοτικά κέρδη θα έχει η επιχείρηση καθώς αποφεύγεται η υπερεκτίμηση τους. 

 τα οικονομικά κέρδη (economic earnings) : όσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια στην 

μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης βάσει των 

δραστηριοτήτων της, τόσο πιο ποιοτικά θεωρούνται τα κέρδη.   

 την ανθεκτικότητα, διατηρησιμότητα, προβλεπτικότητα (persistence, sustainability, 

predictability) : τα κέρδη είναι ποιοτικά όταν τα μελλοντικά κέρδη αναμένεται να 

επαναληφθούν με βεβαιότητα.  

 την σταθερότητα (stability) : όσο πιο μικρή είναι η μεταβλητότητα στα κέρδη, τόσο 

πιο ποιοτικά θεωρούνται τα κέρδη. 

 τα ενδεικτικά των ταμιακών ροών (relation to cash flows) : όσο πιο χαμηλό είναι το 

ύψος των δεδουλευμένων, τόσο πιο ποιοτικά είναι τα κέρδη καθώς προσεγγίζουν το 

ποσό των ταμιακών ροών όπως υποστήριξε και ο (Sloan,1996). 

Η ποιότητα κερδών είναι ένα αντικείμενο με το οποίο έχουν ασχοληθεί πολλοί ερευνητές. 

Παρόλα αυτά σύμφωνα με τους Revsine et al. (2001) και τους Penman and  Zhang (2002), 

δεν υπάρχει ενιαίο συμπέρασμα σχετικά με τον ορισμό και την μέτρηση της. 

 

2.3 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Ποιότητας Κερδών 

 

 Όσον τώρα αφορά τον εμπειρικό τομέα, οι έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άμεση επίδραση της ποιότητας των κερδών στις 

αναμενόμενες αποδόσεις.  

Οι Bhattacharya et al. (2003) υποστήριξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μέτρων 

υπολογισμού του μέσου κόστους των μετοχών και της αδιαφάνειας των κερδών, 

υπολογισμένο ως συνδυασμό της επιθετικότητας των κερδών, της αποφυγή της ζημίας και 

της εξομάλυνσης των κερδών.  

Οι Schipper and Vincent (2003) εξέτασαν τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την 

ποιότητα κερδών, όπως χρονοσειρές με τις ιδιότητες των κερδών, τα ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά του εννοιολογικού πλαισίου και τη σχέση ανάμεσα στο εισόδημα, τα 

μετρητά, τα δεδουλευμένα και την εφαρμογή των αποφάσεων.    

Σε επίπεδο επιχείρησης, οι Francis et al. (2004), υποστήριξαν ότι υπάρχουν εφτά 

χαρακτηριστικά της ποιότητας κερδών και επιδίωξαν να εξετάσουν τη σχέση τους με το 

κόστος των ίδιων κεφαλαίων. Διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες με χαμηλότερες τιμές για κάθε 

χαρακτηριστικό των κερδών (όπως ποιότητα των δεδουλευμένων, ανθεκτικότητα, 

προβλεπτικότητα, ομαλότητα, συνάφεια προς την αξία, επικαιρότητα, σταθερότητα), 

παρουσίασαν λιγότερα ποιοτικά κέρδη και αντίστοιχα εμφάνισαν υψηλότερες αναμενόμενες 

αποδόσεις. Συγκεκριμένα, κατηγοριοποίησαν τα μέτρα ποιότητας των κερδών σε δύο ομάδες, 

τα κέρδη που βασίζονται στην αγορά κεφαλαίου (capital market based) και στα λογιστικά 

κέρδη (accounting based). Ειδικότερα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ανήκουν στην πρώτη 

ομάδα είναι η επικαιρότητα, ανθεκτικότητα και  η συνάφεια προς την αξία και στηρίζονται 

στην παραδοχή ότι τα κέρδη θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μεταβολές στα οικονομικά 

αποτελέσματα της εταιρίας. Αντίστοιχα στη δεύτερη ομάδα ανήκουν η ομαλότητα, η 

διαχείριση κερδών, η σταθερότητα και η προβλεπτικότητα και στηρίζονται στην παραδοχή 

ότι τα κέρδη λειτουργούν ως ένας μηχανισμός κατανομής ταμειακών ροών μέσω των 

δεδουλευμένων κερδών. Και στις δύο ομάδες παρατήρησαν ότι τόσο το οικονομικό 

αποτέλεσμα όσο και ταμειακές ροές επηρεάζονται από την οικονομική κρίση.    

Οι Dechow et al. (2010) ήλεγξαν την εγκυρότητα και την χρησιμότητα των καθοριστικών 

παραγόντων της ποιότητας κερδών. Υποστήριξαν ότι η ανθεκτικότητα των κερδών (earnings 

persistence) αποτελεί ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό των κερδών για την αποτίμηση των 

μετοχών. Η ανθεκτικότητα αυτή θεωρούν ότι οφείλεται περισσότερο στα δεδουλευμένα 

κέρδη και λιγότερο στα μη δεδουλευμένα (abnormal acrruals). Συγκεκριμένα διαπίστωσαν ότι 

η ανθεκτικότητα των κερδών οφείλεται περισσότερο στις ταμειακές ροές και λιγότερο στα 

δεδουλευμένα κέρδη.  

Επιπρόσθετα, η διάκριση ανάμεσα στα έμφυτα (innate) και στα διαφοροποιήσιμα 

(discretionary) δεδουλευμένα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό της 

ποιότητας κερδών. Έτσι οι Francis et al. (2008) δημιούργησαν ένα μοντέλο που αναπαριστά 

τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της επιχείρησης με στόχο να επισημαίνουν τη σπουδαιότητα 

της διάκρισης αυτής. 

Οι Francis et al. (2005) εξέτασαν τον βαθμό επίδρασης στις αναμενόμενες αποδόσεις δύο 

υποκατάστατων της ποιότητας των κερδών: α) το μέτρο της ποιότητας των δεδουλευμένων 

και β) το μέτρο των μη κανονικών δεδουλευμένων. Ειδικότερα οι Dechov and Dichev (2002)  
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στηρίζονται στην ποιότητα των δεδουλευμένων (accrual quality) τα οποία προκύπτουν και 

από έμφυτες (innate) και από διαφοροποιήσιμες (discretionary) πηγές. Αντιθέτως το μοντέλο 

μέτρησης της ποιότητας των κερδών που χρησιμοποιούν οι Francis et al. (2005) 

αντικατοπτρίζει το κομμάτι των δεδουλευμένων που δε συντελούν στη διαφοροποίηση των 

λογιστικών θεμελιωδών αρχών (abnormal accruals). Τα ευρήματα ήταν σημαντικά καθώς και 

για τα δύο υποκατάστατα, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη της επίδρασης των αναμενόμενων 

αποδόσεων καθώς και του κόστους του χρέους στη ποιότητα των κερδών. Επιπρόσθετα, οι 

Francis et al. (2008) ήλεγξαν αν το ποσοστό τη επίδρασης των αναμενόμενων αποδόσεων 

οφείλεται σε φυσικό-εγγενή (innate) ποσοστό της ποιότητας των κερδών, σε προαιρετικό 

(discretionary) ή και στα δύο. Τα ευρήματα απέδειξαν ότι η επίδραση των αναμενόμενων 

αποδόσεων από εγγενή ποιοτικά κέρδη ήταν αισθητά μεγαλύτερη, περίπου δύο με πέντε 

φορές περισσότερο, από τις επιδράσεις των προαιρετικών ποιοτικών κερδών. 

Παρόμοιες έρευνες με αυτή των Francis et al. (2005) και συγκεκριμένα οι μελέτες των  

Gray et al. (2007), Cohen (2006), Liu and Wysocki (2007), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

επίδραση του ποσοστού των προαιρετικών ποιοτικών κερδών στο κόστος κεφαλαίου είναι 

συγκριτικά μεγαλύτερη σε σχέση με την επίδραση των εγγενών ποιοτικών κερδών.  

Συγκεκριμένα οι Francis et al. (2005) τροποποίησαν τα εγγενή- έμφυτα στοιχεία (innate), 

στο μοντέλο μέτρησης των δεδουλευμένων, με τα διακριτικά στοιχεία (discretionary 

characteristics). Διαπίστωσαν ότι τα εγγενή στοιχεία αντικατοπτρίζουν το επιχειρηματικό 

μοντέλο και το λειτουργικό περιβάλλον της επιχείρησης ενώ τα διακριτικά στοιχεία 

αντικατοπτρίζουν τις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών της επιχείρησης. Επιπρόσθετα 

ήλεγξαν αν οι επενδυτές εκτιμούν την ποιότητα των δεδουλευμένων (accruals quality), την 

οποία χρησιμοποιούν ως μέτρο του κινδύνου πληροφόρησης (information risk) που 

συσχετίζεται με τα κέρδη. Ο κίνδυνος πληροφόρησης είναι ουσιαστικά το ενδεχόμενο οι 

πληροφορίες της εταιρείας που επηρεάζουν τις αποφάσεις τιμολόγησης των επενδυτών να 

είναι χαμηλής ποιότητας. Θεώρησαν τις ταμειακές ροές ως το κυριότερο στοιχείο βάσει του 

οποίου αξιολογούν οι επενδυτές και υπολογίζουν την ποιότητα των δεδουλευμένων. 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα των δεδουλευμένων πληροφορεί τους επενδυτές 

σχετικά με τη σύγκλιση ανάμεσα στα λογιστικά κέρδη και στις ταμειακές ροές. Κατ’ 

επέκταση η χαμηλή ποιότητα δεδουλευμένων μειώνει τη σύγκλιση αυτή και ενισχύει τον 

κίνδυνο πληροφόρησης περιορίζοντας έτσι την ποιότητα κερδών. Ως μέγεθος προσδιορισμού 

της ποιότητας των δεδουλευμένων είναι η τυπική απόκλιση των καταλοίπων παλινδρόμησης 

που συνδέει τα τρέχοντα δεδουλευμένα με τις ταμειακές ροές.  
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Οι Bhattacharya et al. (2007) βασισμένοι στις μελέτες πολλών ερευνητών σχετικά με την 

ύπαρξη μίας άμεσης σχέσης μεταξύ του κόστους των ίδιων κεφαλαίων και της ποιότητας των 

κερδών ή μίας άμεσης σχέσης μεταξύ αυτών των δύο μέσω της ασυμμετρίας της 

πληροφόρησης, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με όποιο μοντέλο και αν πραγματοποιηθεί 

η έρευνα (εγγενή ή προαιρετικά ποιοτικά κέρδη, CAPM ή το μοντέλο των τριών 

συντελεστών των Fama and French (1993) ), η άμεση σύνδεση μεταξύ της ποιότητας των 

κερδών με το κόστος κεφαλαίου θα υπερισχύει της άμεσης σχέσης μέσω της ασυμμετρίας της 

πληροφόρησης.  

Σύμφωνα με τους Holthausen and Leftwich (1983), Watts and Zimmerman (1986), 

Holthausen (1990), Healy and Palepu (1993) και Subramanyam (1996), διαπιστώθηκε ότι η 

μετάδοση ιδιωτικών πληροφοριών επιτυγχάνει να μειώσει την ασύμμετρη πληροφόρηση και 

βελτιώσει τα κέρδη καθώς τα διοικητικά στελέχη αποκτούν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιήσει θετικές καθαρές ταμειακές 

ροές.     

Όσον αφορά τα κίνητρα που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά, διατυπώθηκαν ποικίλες 

απόψεις. Ο De Angelo (1988) ισχυρίστηκε ότι οι διοικήσεις των εταιρειών έχουν όφελος να 

μειώσουν τα κέρδη των εταιρειών προκείμενου να πετύχουν χαμηλότερη τιμή στην απόκτηση 

μετοχών. Οι Burgstahler and Eames (1998) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διοικήσεις των 

εταιρειών προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες αύξησης των κερδών έτσι ώστε να 

προσαρμοστούν με τις προσδοκίες των αναλυτών. Συγκεκριμένα οι Abarnell and Lehavy 

(2003) παρατήρησαν ότι για τις εταιρείες, τις οποίες οι αναλυτές αξιολόγησαν, με σύσταση 

αγοράς είναι πιθανότερο να επιδιώξουν να επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις των αναλυτών, 

αντίθετα με αυτές που έχουν τη σύσταση πώλησης που παρουσιάζουν μη αναμενόμενα 

αρνητικά δεδουλευμένα.  

Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην μελέτη της ύπαρξης χειραγώγησης κερδών 

πριν και μετά την αρχική δημόσια εγγραφή μιας επιχείρησης (IPO). Πιο συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τους Aharony et al. (1993), Friedlan (1994), Rangan (1998), Teoh et al. (1998 & 

1998), DuCharme et al. (2001), Elder and Zhou (2002), Roosenboom et al. (2003), Gramlich 

and Sorensen (2004), Chen et al. (2005), Morsfield and Tan (2006), Chang et al. (2010) και 

Lee and Masulis (2011), οι εταιρείες εμφανίζουν μια αύξηση στα μη αναμενόμενα 

δεδουλευμένα τους πράγμα που οδηγεί σε αύξηση των κερδών τους τη χρονιά πριν  και κατά 

τη διάρκεια της αρχικής δημόσιας εγγραφής τους, ενώ παρατηρείται και μια αντιστροφή 

αυτών των δεδουλευμένων τη χρονιά μετά την αρχική δημόσια εγγραφή. Αυτό όμως έρχεται 
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σε αντίθεση με την έρευνα των Ball and Shivakumar (2008) οι οποίοι υποστήριξαν ότι, πριν 

την αρχική δημόσια εγγραφή, οι διοικήσεις των εταιρειών συνήθως είναι πιο συντηρητικές 

στις εκτιμήσεις τους προκειμένου να πετύχουν μεγαλύτερη αύξηση στην ποιότητα της 

λογιστικής πληροφόρησης. Εξαιτίας αυτών των παραβιάσεων στη σύνταξη των 

δημοσιευμένων καταστάσεων, κατά την περίοδο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο, 

παρατηρήθηκε από τους Dechow et al.(1996) ότι επιβλήθηκαν πολλά πρόστιμα από τη 

Securities and Exchange Commission (SEC).  

Αρκετές εμπειρικές μελέτες όπως αυτές των O’Ηara, (2003), Easley και O’Ηara (2004), 

Hughes et al. (2007) και των Lambert et al. (2006 και 2007), έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες η υψηλότερη ποιότητα στην λογιστική 

πληροφόρηση οδηγεί σε αύξηση των κερδών της εταιρίας και σε μείωση του κόστους 

κεφαλαίου. Αντιθέτως, ο Gu (2007) διαπίστωσε ότι η περισσότερη λογιστική πληροφόρηση 

και συγκεκριμένα η μη παραπλανητική οδηγεί σε αύξηση του κόστους κεφαλαίου και κατ 

επέκταση σε μείωση των κερδών.  

Αντίστοιχα, οι Francis et al. (2004, 2005) εντόπισαν μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση 

μεταξύ του κόστους κεφαλαίου με τις τέσσερις διαστάσεις μέτρησης της ποιότητας των 

κερδών, ενώ οι Nikoomaram et al. (2011) διαπίστωσαν ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ 

του κόστους κεφαλαίου και των έξι διαστάσεων μέτρησης της ποιότητας των κερδών. 

Σε επόμενη μελέτη, οι Bhattacharya et al. (2009) ερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στην 

ποιότητα κερδών και το κόστος κεφαλαίου. Συγκεκριμένα η ποιότητα κερδών επιδρώντας 

μέσω του κόστους της ασυμμετρίας της πληροφόρησης, δύναται να επηρεάσει το κόστος 

κεφαλαίου.  

Οι Kim και Qi (2010) διαπίστωσαν ότι όσο πιο χαμηλή είναι η ποιότητα δεδουλευμένων 

στοιχείων τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να επηρεαστεί η ποιότητα των κερδών από 

μακροοικονομικές συνθήκες και επιχειρηματικούς κύκλους και να οδηγήσει σε αύξηση του 

κόστους κεφαλαίου.   

Ο Ohlson (1995), προκειμένου να αξιολογήσει το ρόλο της λογιστικής πληροφόρησης 

στην αξία της επιχείρησης, άντλησε πληροφορίες και από το ενεργητικό και από το παθητικό 

μέρος του ισολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι Baiman και Verrecchia (1996) καθώς και οι 

Easley και O’Hara (2004)  πρότειναν την παρουσία ενός έμμεσου συνδέσμου ανάμεσα στη 

λογιστική πληροφόρηση και στο κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης το οποίο βασίστηκε 

στην παρουσία ρευστότητας στην αγορά και στην παρουσία αντίθετης επιλογής (adverse 

selection). Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος δημοσίευσης των λογιστικών 
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πληροφοριών δύναται να μειώσει την ασύμμετρη πληροφόρηση και κατ’ επέκταση να 

μειώσει το κόστος κεφαλαίου και να αυξήσει την αξία της εταιρίας. 

Ο Verrecchia (1983) υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις με χαμηλή ποιότητα 

δημοσιοποιημένων κερδών παρουσιάζουν έντονη ασύμμετρη πληροφόρηση. Εν συνεχεία, ο 

Verrecchia (1990), σε επόμενη του έρευνα παρατήρησε ότι οι ανακοινώσεις υψηλής 

ποιότητας κερδών σχετίζονται άμεσα με υψηλότερη πιθανότητα να ανακοινώνουν, τα 

διευθυντικά στελέχη των εταιρειών, πιο ποιοτικές πληροφορίες. Κατέληξε έτσι στο 

συμπέρασμα ότι η υψηλής ποιότητας πληροφόρηση περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την 

αβεβαιότητα στην αγορά.  

Όσον αφορά τα κέρδη που τα διευθυντικά στελέχη μιας εταιρίας δημοσιοποιούν, 

παρατηρήθηκε από τους  Demers and Vega (2009) ότι όσο πιο χαμηλή είναι η ποιότητα των 

λογιστικών στοιχείων μιας εταιρίας, τόσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός αισιοδοξίας που 

περιέχεται σε ήπιες μορφές πληροφόρησης για τα δημοσιευμένα κέρδη.    

Κατόπιν εκτενών μελετών, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι λογιστικές 

καταστάσεις κάθε εταιρίας αποτελούν την σημαντικότερη πηγή άντλησης πληροφοριών 

σχετικά με την πορεία των χρηματοοικονομικών της ροών που πρόκειται να ακολουθηθεί. 

Μέσω του τρόπου αυτού, η λογιστική πληροφόρηση έχει την ικανότητα να επηρεάζει το 

κόστος κεφαλαίου κάθε εταιρίας. Συγκεκριμένα, οι Gietzmann and Ireland (2005) καθώς και 

οι Espinosa and Trombetta (2007), λαμβάνοντας δείγμα από λιγότερο συντηρητικές εταιρίες 

(ισπανικές και αντίστοιχα βρετανικές) κατέληξαν στα ίδια συμπεράσματα.  

Επιπλέον, αρκετές έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσο καλύτερη είναι η 

ποιότητα λογιστικής πληροφόρησης, τόσο πιο υψηλή είναι και η λογιστική αξία της εταιρίας. 

Ειδικότερα σύμφωνα με την υπόθεση σύνθεσης (Bonding Hypothesis) που προτάθηκε από 

τους Doidge et al. (2004), η υψηλή λογιστική πληροφόρηση και ο αυξημένος θεσμικός 

έλεγχος περιορίζουν τη ικανότητα των μετόχων της εταιρίας να εκμεταλλεύονται τους πόρους 

της.    

Σχετικά με το κόστος κεφαλαίου και την ποιότητα των δημοσιευμένων κερδών, ο Sloan 

(1996) παρατήρησε μια αρνητική σχέση ανάμεσα στα χρηματοοικονομικά μεγέθη και στις 

δεδουλευμένες υποχρεώσεις (accruals).  

Οι Lee et al. (2003) αντίστοιχα παρέχουν σαφείς ενδείξεις υπέρ μιας ανάμεσα στην 

ποιότητα ανακοινώσεων και στα αναμενόμενα κέρδη. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο υψηλά 

είναι τα επίπεδα ποιότητας ανακοινώσεων λογιστικής πληροφόρησης τόσο περισσότερο 

επηρεάζονται τα αναμενόμενα κέρδη και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρίας.  
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Οι Drake et al. (2007) καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα με τα ευρήματα του Sloan 

(1996) καθώς παρατήρησαν ότι όσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα της λογιστική 

πληροφόρησης σχετικά με τα κέρδη και τις δεδουλευμένες υποχρεώσεις (accruals) τόσο 

περιορίζονται οι πιθανότητες να είναι έγκυρη η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών.   

Όσον αφορά τα υψηλά επίπεδα ποιότητας των ανακοινώσεων των κερδών σε σχέση με τις 

δεδουλευμένες υποχρεώσεις (accruals), παρατηρήθηκε από τους Chan et al. (2009) ότι οι 

παρεμβάσεις των ελεγκτικών αρχών έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν και να ενισχύσουν 

το επίπεδο της λογιστικής πληροφόρησης.  

Πολλές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα της δημοσιοποίησης 

των κερδών μιας εταιρίας επηρεάζουν καθοριστικά την αξία των εταιριών. Συγκεκριμένα οι 

Botosan and Plumlee (2002) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του κόστους κεφαλαίου και της 

δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων μιας εταιρίας με χαμηλό επίπεδο αξιολόγησης. 

Αντίστοιχα οι Beneish and Vargus (2002) εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στη λογιστική 

πληροφόρηση και τις δεδουλευμένες υποχρεώσεις (accruals) μιας εταιρίας. Επιπρόσθετα οι 

Hussainey et al. (2003) προέβλεψαν την θετική σχέση μεταξύ του αριθμού των 

δημοσιοποιημένων καταστάσεων και της ικανότητας της αγοράς κεφαλαίου να προβλέπει την 

εξέλιξη των μελλοντικών κερδών μιας εταιρίας. 

Κατά τους Dye (1985) και Verrecchia (1990) οι εταιρίες με υψηλή ποιότητα εσωτερικής 

πληροφόρησης παρουσιάζουν υψηλότερη ποιότητα κερδών, και κατά συνέπεια παρέχονται 

πιο ακριβείς και αξιόπιστες δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.    

Αξιοσημείωτος είναι ο διαχωρισμός που κάνουν οι Easley and O’Hara (2004) μεταξύ της 

ιδιωτικής και δημόσιας πληροφόρησης. Συγκεκριμένα, διαπιστώνουν ότι η κατοχή ιδιωτικής 

πληροφόρησης αυξάνει τη πιθανότητα για ελλιπή πληροφόρηση για τους επενδυτές που 

έχουν στα χαρτοφυλάκια τους τη μετοχή της εταιρίας. Επιπρόσθετα επιδιώκουν να 

αποδείξουν ότι σε κατάσταση ισορροπίας η ποιότητα και η ποσότητα της πληροφόρησης 

επηρεάζουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.  

Ο Kothari (2001) παρατήρησε ότι η εταιρική αξιολόγηση από τους επενδυτές και η 

διακριτική διαχείριση (discretional management) σχετίζονται ως ένα μεγάλο βαθμό και τα 

κατηγοριοποίησε σχετικά με την ποιότητα κερδών.   

Τόσο η έρευνα του Sloan (1996) όσο και η μεταγενέστερη έρευνα των Collins and Hrivar 

(2000) απέδειξαν ότι οι πληροφορίες ανάμεσα στα μελλοντικά κέρδη και σε κάθε συστατικό 

στοιχείο των δημοσιοποιημένων κερδών, όπως τα δεδουλευμένα και οι ταμειακές ροές, δεν 

αντανακλώνται στην αγορά κεφαλαίου. Ειδικότερα επισήμαναν μια ανωμαλία στα 
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δεδουλευμένα, η οποία εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα δεδουλευμένα παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη συσχέτιση με τις αποδόσεις των μετοχών παρόλο που η ανθεκτικότητα των 

κερδών στα δεδουλευμένα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις λειτουργικές ταμειακές ροές 

(operating cash flow). Την ύπαρξη αυτής της ανωμαλίας έρχονται να επιβεβαιώσουν με την 

έρευνα τους οι Lev and Nissim (2006). Σχετικά με αυτά τα αποτελέσματα, ο Xie (2001) 

διαπιστώνει ότι η ανωμαλία στα δεδουλευμένα προέρχεται από τα μη κανονικά δεδουλευμένα 

και όχι από τα φυσιολογικά δεδουλευμένα. Επίσης, επισήμανε ότι τα ανώμαλα δεδουλευμένα 

είναι υπερεκτιμημένα στην αγορά κεφαλαίου παρόλο που έχουν το χαμηλότερο επίπεδο 

ανθεκτικότητας. 

Η ανθεκτικότητα των κερδών μπορεί να θεωρητικοποιηθεί σε σχέση με την αξιοπιστία 

των δεδουλευμένων. Οι Richardson et al. (2005) ταξινόμησαν τα δεδουλευμένα συνολικά και 

απέδειξαν ότι η μειωμένη αξιοπιστία των δεδουλευμένων  επιφέρει μείωση στην 

ανθεκτικότητα των κερδών. Από την άλλη πλευρά, οι Drake et al. (2007) επιβεβαιώνουν τη 

σχέση ανάμεσα στην ανθεκτικότητα των κερδών και δημοσίευση πληροφοριών. 

Αποδεικνύουν ότι η ανθεκτικότητα των ταμειακών ροών και των δεδουλευμένων 

αντανακλάται στην απόδοση των μετοχών μόνο όταν η δημοσίευση πληροφοριών είναι 

υψηλής ποιότητας.      

Όσον αφορά τη διαχρονική αναγνώρισης ζημίας, οι Ball and Shivakumar (2005, 2006), o 

Basu (1997), οι Schipper and Vincent (2003) και οι Bernstein and Siegel (1979) απέδειξαν ότι 

τα δεδουλευμένα και τα συστατικά της στοιχεία αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό για τον 

καθορισμό της ποιότητας κερδών το οποίο είναι ικανό να οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας 

κερδών.   

O Scholer (2004) έδειξε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στα δεδουλευμένα και στις 

ταμειακές ροές, καθώς και τη σύνδεση μεταξύ των δεδουλευμένων και της ποιότητας κερδών. 

Οι Francis et al. (2005) καθώς και οι Chan et al. (2006) απέδειξαν ότι η χαμηλή ποιότητα των 

δεδουλευμένων, υπολογίζοντας και τα κατάλοιπα, σχετίζεται με την αύξηση του κόστους 

κεφαλαίου και του χρέους. 

Σύμφωνα με τον Jones (1991) τα μη κανονικά δεδουλευμένα (abnormal accruals) 

αποτελούν ένα μέτρο της ποιότητας κερδών. Συγκεκριμένα, όταν τα θεμελιώδη στοιχεία της 

λογιστικής αδυνατούν να ερμηνεύσουν τα δεδουλευμένα στοιχεία, τότε είναι αντιστρόφως 

ανάλογα της ποιότητας κερδών.  

Όσον αφορά τις διακυμάνσεις στις αποδόσεις, όσο πιο επεξηγηματική ικανότητα έχουν τα 

κέρδη, τόσο πιο ποιοτικά είναι. Αντίστοιχα, όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στην ποιότητα 
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κερδών και των αναμενόμενων αποδόσεων, οι Diamond and Verrecchia (1991) ήλεγξαν την 

επιρροή που έχει η πληροφόρηση με την ρευστότητα. Αναλυτικότερα, η μείωση της 

ασύμμετρης πληροφόρησης οδηγεί σε μείωση του κινδύνου ρευστότητας ενός χρεογράφου το 

οποίο με τη σειρά του είναι ικανό να επηρεάσει την αναμενόμενη απόδοση. Καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στην ποιότητα κερδών και την 

αναμενόμενη απόδοση και ειδικότερα μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση. 

Στην περίπτωση των μη αναμενόμενων αποδόσεων οι Aboody et al. (2005), Ecker (2006) 

και οι Francis et al. (2007) διαπίστωσαν ότι μεταγενέστερες μη αναμενόμενες αποδόσεις, μιας 

εταιρίας, παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα στην ποιότητα των κερδών τα οποία όμως μπορούν 

να αξιοποιηθούν προς όφελος της εταιρίας. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι κοντά στην 

ημερομηνία αναγγελίας και αναφοράς των κερδών λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης, 

επηρεάζεται η ποιότητα των κερδών και κατά συνέπεια επέρχονται και οι αντίστοιχες 

συνέπειες.  

Οι Rajgopal and Venkatachalam (2006) χρησιμοποιώντας δύο συγκεκριμένες μεθόδους, 

την συγχρονική (cross- sectional) και τις χρονοσειρές (time- series), κατέληξαν στα ίδια 

αποτελέσματα με τις περισσότερες έρευνες. Αναλυτικότερα συμπέραιναν την αλληλεπίδραση 

που υπάρχει ανάμεσα στην ποιότητα κερδών και της μεταβλητότητας των αποδόσεων.    

Πολλές θεωρητικές μελέτες επισήμαναν την επίδραση της ποιότητας των κερδών όσον 

αφορά την προσέγγιση της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, ο Yee (2006) στην μελέτη του 

διαχωρίζει τον κίνδυνο σε δύο κατηγορίες: α) στον κίνδυνο της ποιότητας των κερδών και β) 

στον βασικό-θεμελιώδη κίνδυνο. Όσο  αυξάνεται ο βασικός κίνδυνος τόσο μεγαλώνει και η 

επιρροή της ποιότητας των κερδών στο κόστος κεφαλαίου.  

Οι Bhattacharya et al. (2007) ισχυρίστηκαν ότι οι εταιρίες εμφανίζουν χαμηλά ποιοτικά 

κέρδη όταν τα μέτρα για τον υπολογισμό του κινδύνου, όπως τα αποτελεσματικά περιθώρια 

(spreads) και η επίπτωση στις τιμές από την πραγματοποίηση διαφόρων συναλλαγών, 

αυξάνονται ραγδαία επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγεθος της ασύμμετρης 

πληροφόρησης. 

Οι Kutan, Muradoglu και Sudjana (2012) παρατήρησαν την επίδραση που  είχε η 

οικονομική κρίση στον χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και στον τομέα που απεικονίζει την 

πραγματική οικονομία.  

Παραπλήσιες έρευνες, όπως των Davis Friday et al. (2006), Graham et al. (2000) και Ho 

et al (2001), πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση της οικονομικής 

κρίσης στην Ασία πάνω στα δημοσιευμένες καταστάσεις (financial reporting). Εστίασαν 
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κυρίως στη χρηματοοικονομική συνάφεια (value relevance) των λογιστικών αριθμών. 

Παρατηρήθηκε ότι το πληροφοριακό περιεχόμενο των κερδών μειώθηκε αισθητά κατά την 

περίοδο της κρίσης και ταυτόχρονα αυξήθηκε η λογιστική αξία των ίδιων κεφαλαίων.       

Οι Barth and Landsman (2010) διαπίστωσαν ότι η χαμηλή ποιότητα των  

δημοσιοποιημένων οικονομικών εκθέσεων όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις των στοιχείων του 

ενεργητικού, είχε ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην αξιολογήσουν σωστά το επίπεδο του 

κινδύνου των επενδύσεων στις τράπεζες. 

Οι Leuz et al. (2003) παρουσίασαν μια εναλλακτική άποψη σχετικά με την ομαλότητα 

των κερδών. Τα λογιστικά πρότυπα, το ισχύον νομικό καθεστώς καθώς και οι διάφοροι 

ρυθμιστικοί μηχανισμοί ελέγχου επιτρέπουν πολλές φορές τη διοίκηση της εταιρείας να 

επέμβει και να μειώσει την μεταβλητότητα των κερδών επιτυγχάνοντας μία ομαλοποίηση 

αυτών. Με την ομαλοποίηση των κερδών παρατηρήθηκε μείωση της ποιότητας κερδών. 

Ο Saghafi (2009) παρατήρησε μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στην ομαλότητα 

και στην προβλεπτικότητα των κερδών και στο κόστος των μετοχών. Συσχέτιση με το κόστος 

κεφαλαίου όμως δε μπόρεσε να εντοπίσει. Αντιθέτως οι Francis et al. (2004, 2005) έδειξαν 

ότι η ποιότητα των στοιχείων των δεδουλευμένων, ο κοινός συντελεστής, η μεταβλητότητα 

των κερδών και τα προαιρετικά στοιχεία των δεδουλευμένων έχουν αρνητική συσχέτιση με 

το κόστος κεφαλαίου.  

 

2.4 Συμπεράσματα 

 

Κατά τη περίοδο οικονομικής ύφεσης, η διοίκηση της εταιρίας επιδιώκει να διατηρήσει το 

επίπεδο των κερδών της προκειμένου να είναι βιώσιμη και ανταγωνίσιμη. Συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τους Laux and Leuz (2010) διαπιστώθηκε ότι η διοίκηση πολλών εταιριών ήταν 

διατεθειμένη να πουλήσει μέχρι και μέρος των περιουσιακών της στοιχείων προκειμένου να 

διατηρήσει το επίπεδο των κερδών. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι συνέπειες των 

μεταβολών της ποιότητας κερδών στην αγορά κεφαλαίου επηρεάζουν την ποιότητα των 

οικονομικών καταστάσεων.     

Επομένως η βιβλιογραφική ανασκόπηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα 

των κερδών είναι σε θέση να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις και κατ’ επέκταση τις 

αναμενόμενες χρηματοοικονομικές ροές. Ειδικότερα, η λογιστική πληροφόρηση περιέχεται 

στις προσδοκώμενες χρηματοοικονομικές ροές της εταιρίας και μέσω της ποιότητας κερδών 
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μπορεί να προσδιορίσει τη διαμόρφωση του κόστους κεφαλαίου της εταιρίας. Ουσιαστικά η 

ποιότητα των κερδών μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια ευρεία μέτρηση της ασύμμετρης 

πληροφόρησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 Ο Ρόλος των Λογιστικών Προτύπων 

 

Τα λογιστικά πρότυπα δεν είναι ικανά από μόνα τους να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν 

κάθε είδος απάτης και σφάλματος στα δημοσιευμένα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Στην 

ελεγκτική εργασία επιδιώκεται ο εντοπισμός του λάθους που έχει ως απώτερο στόχο την 

απάτη (Fraud). Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American Institute of 

Certified Public Accountants – AICPA) στο πρότυπο Statement on Auditing Standards (SAS), 

αναφέρει ότι απάτη είναι «η σκόπιμη παράβλεψη ποσών ή παραποίηση στοιχείων στις 

οικονομικές καταστάσεις εταιριών». Καταλήγουν επομένως στο συμπέρασμα ότι η ελεγκτική 

εργασία έχει επικεντρωθεί στη διαπίστωση της ορθής διατύπωσης των λογιστικών εγγράφων 

και των οικονομικών καταστάσεων. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων αποτελεί μια 

σημαντική πηγή πληροφόρησης της επενδυτικής κοινότητας. Μέσω της συγκρισιμότητας των 

οικονομικών μεγεθών και αποτελεσμάτων (όπως προβλέπει άλλωστε και το Π.Δ. 350/85) οι 

ορκωτοί ελεγκτές αναπτύσσουν τα συμπεράσματα τους και εκδίδουν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. Σύμφωνα με τους Amat et al. (1999), η συμμόρφωση με τους κανόνες ηθικής 

και δεοντολογίας είναι απαραίτητη τόσο κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

όσο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτών. Η αποφυγή λαθών και παραποιήσεων στις 

οικονομικές καταστάσεις μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή εσωτερικών και εξωτερικών 

ελέγχων, την εταιρική ηθική και διακυβέρνηση καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου 

ουσιώδους σφάλματος. 

 

3.2 Ιστορική Αναδρομή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  

 

Το 1929, η παγκόσμια χρηματιστηριακή κρίση οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ). Η προσπάθεια τυποποίησης της λογιστικής 

πληροφορίας μέσω της καθιέρωσης αρχών και κανόνων λογιστικής θεωρήθηκε αναγκαία 
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προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Έτσι, το 1972 ιδρύθηκε ένα όργανο λογιστικής τυποποίησης, το FASB 

(Financial Accounting Standards Board) το οποίο αποτελεί μέχρι και σήμερα το κυριότερο 

όργανο στις Η.Π.Α. Στην Ευρώπη αντίστοιχα, το 1973 τα επαγγελματικά σώματα λογιστών 

ίδρυσαν ένα ιδιωτικό ίδρυμα την Διεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων, το IASC 

(International Accounting Standards Committee).   

 

3.2.1 Διεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (IASC) 

 

Βασιζόμενη στο FASB, η IASC εξέδωσε την δεκαετία του 1980 την 4
η
 και 7

η
 κοινοτική 

οδηγία περί ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και το 1982 προέβη σε αναθεώρηση του 

καταστατικού της. Από το 1973 έως το 2001 εξέδωσε 41 πρότυπα γνωστά και ως IAS 

(International Accounting Standards). Το 2000 προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η 

καθιέρωση  των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS), ως βάση για τη σύνταξη των 

ενοποιημένων καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών, και το 2002 δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο αντίστοιχος Κανονισμός 1606/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την καθολική 

εφαρμογής τους. Έτσι, για λόγους αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων σε διεθνές 

επίπεδο, από το 2005, θεωρήθηκε υποχρεωτική η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IAS) για τις εισηγμένες επιχειρήσεις και για όσες επιχειρήσεις οι μετοχές τους 

διαπραγματεύονται στις οργανωμένες αγορές των χωρών που αποτελούν μέλη της ένωσης.  

 

3.2.2 Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

 

Το 2001 υπήρξε μια τροποποίηση στην οργανωτική διάθρωση της Διεθνής Επιτροπής 

Λογιστικών Προτύπων (IASC) η οποία μετονομάστηκε σε Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών 

Προτύπων (International Accounting Standards Board –IASB) και ανέλαβε την έκδοση και 

δημοσιοποίηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ- 

International Financial Reporting Standards - IFRS). Παρατηρούμε ότι γίνεται ταυτόχρονη 

χρήση δύο όρων για την περιγραφή των Λογιστικών Προτύπων. Ο πρώτος όρος είναι «Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα – ΔΛΠ» και ο άλλος όρος είναι «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης – ΔΠΧΠ». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πρότυπα που είχαν εκδοθεί 
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από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC – International Accounting 

Standards committee) μέχρι τον Μάρτιο του 2002 ονομάζονταν ΔΛΠ, ενώ από τον Απρίλιο 

του 2002 και μετά, όσα νέα πρότυπα εκδίδονται από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB - International Accounting Standards Board) χαρακτηρίζονται ως ΔΠΧΠ. Ο 

σκοπός του IASB είναι η καθολική εφαρμογή των Λογιστικών Προτύπων μέσω της συνεχούς 

δημιουργίας, βελτίωσης, προώθησης και δημοσίευσης τους ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία 

και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά λειτουργεί ως υπερεθνικό όργανο το οποίο 

δεν ανήκει στη δικαιοδοσία κανενός κράτους της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Παράλληλα ιδρύθηκε 

και το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 

Standards Committee-IASC Foundation) προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία αυτού 

του Συμβουλίου.  

 

3.3 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16
1
 «Ενσώματα Πάγια» 

 

Το ΔΛΠ 16 αναφέρεται στην πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων για 

τις επενδύσεις που πραγματοποιεί μια οικονομική οντότητα σε ενσώματα πάγια καθώς επίσης 

και για τις μεταβολές που επέρχονται σε αυτά. Σκοπός του λογιστικού αυτού προτύπου είναι 

ο καθορισμός του πρότυπου λογιστικού χειρισμού που θα εφαρμοστεί για τις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις, προκειμένου οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αντλήσουν τις 

σχετικές επενδυτικές πληροφορίες και να πάρουν τις κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. 

Συγκεκριμένα ο λογιστικός χειρισμός των υλικών πάγιων στοιχείων ενεργητικού, μετά την 

αρχική αναγνώριση, αποτελείται από δύο μεθόδους, α) το μοντέλο κόστους και β) το μοντέλο 

επανεκτίμησης. 

Το μοντέλο του κόστους λογίζεται ως το κόστος ενός υλικού πάγιου στοιχείου μείον 

τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Αντίστοιχα, στο μοντέλο 

επανεκτίμησης  η εύλογη αξία του υλικού πάγιου στοιχείου θα πρέπει να υπολογίζεται στο 

επανεκτιμημένο ποσό και με μεγάλη συχνότητα προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο 

μεγάλης απόκλισης μεταξύ λογιστικής και εύλογης αξίας.  Αυτή, όμως, η δυνατότητα 

επιλογής μεθόδου που παρέχει το λογιστικό πρότυπο 16 αποτέλεσε μέσο για την εφαρμογή 

«δημιουργικής λογιστικής». Πιο ειδικά, οι οικονομικές οντότητες που επιδιώκουν να 

                                                        
1
 Βλ. ΔΛΠ 16, παρ.1, International Accounting Standards Board (IASB) 
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παρουσιάζουν πολύ υψηλά κέρδη, επιλέγουν την μέθοδο του κόστους προκειμένου οι 

αποσβέσεις να εκτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους και έτσι να προκύπτουν χαμηλότερες 

αποσβέσεις. Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις που επιθυμούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

τους να έχουν «ισχυρή θέση» και μειωμένο δείκτη «Δανείων προς Ίδια Κεφάλαια» 

εφαρμόζουν την μέθοδο της επανεκτίμησης. Παρατηρείται πάντως ότι τα ΔΠΧΑ (Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) προσφέρουν αναλυτικές οδηγίες για τις τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση στην εύλογη αξία, τις εισροές καθώς και τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις.  

 

3.4 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36
2
 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών 

Στοιχείων»  

 

Το ΔΛΠ 36 ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό, την παρουσίαση στις οικονομικές 

καταστάσεις και τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τις απομειώσεις. Απώτερος στόχος του 

λογιστικού προτύπου είναι η εφαρμογή των κατάλληλων ενεργειών από πλευρά των εταιριών 

προκειμένου η αξία των περιουσιακών στοιχείων να μην υπερβεί το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Το ανακτήσιμο ποσό ισούται με το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας, μείον το 

κόστος διάθεσης, και της αξίας λόγω χρήσης της εύλογης αξίας.  Εάν η αξία του 

περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τότε το περιουσιακό 

στοιχείο χαρακτηρίζεται ως απομειωμένης αξίας και θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ζημία 

απομείωσης. Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται στην χρηματοοικονομική κατάσταση ως 

έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου αξία του 

περιουσιακού στοιχείου είναι αναπροσαρμοσμένη. Σε εκείνη την περίπτωση σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 16, το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται ως μειωτικό στοιχείο του υπολοίπου του 

λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής».   

Το Λογιστικό αυτό Πρότυπο εφαρμόζεται για την απομείωση της αξίας όλων των 

περιουσιακών στοιχείων εκτός από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Ορισμένα από αυτά είναι 

τα αποθέματα (ΔΛΠ 2), τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 12), τα 

περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζομένους (ΔΛΠ 19) και τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ΔΛΠ 39). 

                                                        
2
 ΔΛΠ 36, παρ.1, International Accounting Standards Board (IASB) 
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3.5 Συσχέτιση ΔΛΠ με Εύλογη Αξία (Fair Value) 

 

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι υποχρεωμένες να 

καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Αντίστοιχα, εταιρείες 

που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. οφείλουν να δημοσιεύουν οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τα Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα (US GAAP). Παρόλα αυτά τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται συχνά το φαινόμενο υιοθέτησης των ΔΠΧΑ από ολοένα και 

περισσότερες εταιρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό πλεονέκτημα των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) αποτελεί η δυνατότητα χρήσης της 

εύλογης αξίας ως μέτρο για τον προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ενεργητικού και του 

παθητικού των εταιριών. Συγκεκριμένα, η Γνωστοποίηση (SFAS) 157 του FASB συντελεί 

στον προσδιορισμό της εύλογης αξίας. Παράλληλα η χρήση της εύλογης αξίας συμβάλλει 

καθοριστικά στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών. Ειδικότερα, στο 

αρχικό στάδιο της αναγνώρισης, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θα 

καταχωρηθεί στην εύλογη αξία του. Εν συνεχεία, σύμφωνα και με τα Λογιστικά Πρότυπα, η 

επιμέτρηση θα πραγματοποιηθεί είτε στην εύλογη αξία είτε στο αποσβεσμένο κόστος ή είτε 

μέσω μιας τεχνικής αποτίμησης όταν το χρηματοοικονομικό στοιχείο δεν είναι ενεργό. 

Τέτοιες τεχνικές αποτίμησης είναι α) το μοντέλο αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης, β) η 

χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε εμπορική βάση και γ) την ανάλυση των προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών.  

  Η χρηματοοικονομική κρίση επηρέασε την αγορά κεφαλαίου και κρίθηκε επιτακτικής 

ανάγκης η δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης και ρύθμισης των αγορών. Διαπιστώθηκε 

ότι η ανάπτυξη λογιστικών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συντελεί 

ουσιαστικά στην λήψη σωστών επενδυτικών αποφάσεων από τους επενδυτές. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Από το 2005 και 

μετά, όπου η εφαρμογή των ΔΠΧΑ έγινε υποχρεωτική για όλες τις εταιρίες που οι μετοχές 

τους ήταν εισηγμένες σε χρηματιστήριο, εμφανίστηκε και η λογιστική της εύλογης αξίας. 

Πολλοί ερευνητές παρατήρησαν ότι, σε περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας λόγω της 

χρηματοοικονομικής κρίσης, η ύπαρξη της εύλογης αξίας σε συνδυασμό με την υποχρεωτική 

εφαρμογή των ΔΛΠ, παρείχε αξιόπιστη πληροφόρηση και διαφάνεια στους επενδυτές. 

Παράλληλα, ορισμένες ερευνητικές μελέτες διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή της εύλογης αξίας 
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στην περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης οδήγησε τις τράπεζες και πολλές εταιρίες, 

όπως οι ασφαλιστικές εταιρίες, να αποτιμήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους σε τιμές 

χαμηλότερες από τις θεμελιώδεις λόγω χαμηλής ρευστότητας στην αγορά. Απόρροια αυτού 

του φαινομένου ήταν να μειώνεται η καθαρή θέση των εταιριών και η κεφαλαιακή τους 

επάρκεια επιτείνοντας την κρίση. Αντικρουόμενες μελέτες διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή της 

λογιστικής της εύλογης αξίας εξυπηρετούσε τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα προκειμένου να επικαιροποιήσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων σε συχνή 

βάση. Ωστόσο, η αποτίμηση στο ιστορικό κόστος ως μια πιο συντηρητική μέθοδος, θεωρείται 

πιο αξιόπιστη. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το 2008 οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων 

αυξάνονταν και τα κέρδη της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού των εταιριών 

εκλαμβάνονταν ως καθαρό εισόδημα. Μετά το 2008 και τα έλευση της χρηματοοικονομικής 

κρίσης, η επικρατούσα κατάσταση οδήγησε στην απομείωση των τιμών των περιουσιακών 

στοιχείων. Αυτό είχε ως συνέπεια πολλά οικονομικά στελέχη να ενοχοποιήσουν την 

λογιστική της εύλογης αξίας για την παρακμή των εταιριών. Πάντως οι περισσότερες έρευνες 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο μέσω της εξέτασης των τιμών των μετοχών μπορούν να 

αντληθούν αξιόπιστα αποτελέσματα για τον ρόλο και τη σημασία της εύλογης αξίας στην 

περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης. 

Σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP), η λογιστική της 

εύλογης αξίας, γνωστή και ως mark-to-market, εφαρμόζεται από τις εταιρίες προκείμενου να 

εμφανίσουν στον ισολογισμό τους την αξία ορισμένων περιουσιακών στοιχειών και 

υποχρεώσεων. Μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία δημιουργούν κέρδη ή ζημίες και κατ’ 

επέκταση μεταβολή στα καθαρά έσοδα και στο ύψος των Ίδιων Κεφαλαίων. Επομένως η 

εφαρμογή της εύλογης αξίας δημιουργεί και μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αυτές τις πληροφορίες είναι που αντλούν οι επενδυτές 

προκειμένου να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις.   

Τέλος, αν και πολλοί οικονομικοί αναλυτές και στελέχη ισχυρίστηκαν ότι η λογιστική 

της εύλογης αξίας ήταν η αιτία της οικονομικής κρίσης του 2008, μία καινοτόμα έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από την RAND Corporation κατέληξε σε αντίθετα συμπεράσματα. Για 

την ακρίβεια, διαπίστωσαν ότι τόσο η εύλογη αξία όσο και το ιστορικό κόστος είναι σε θέση 

να δώσουν παραπλανητικές πληροφορίες, όταν στηρίζονται σε ελλιπή στοιχεία και δεν 

γίνεται σωστή αποτίμηση, και κατά συνέπεια να προκαλέσουν θεσμικό και συστηματικό 

κίνδυνο.  
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Γενικά η λογιστική της εύλογης αξίας είχε κατηγορηθεί και παλιότερα, το 1929, για 

το οικονομικό κραχ και την κατάρρευση της Wall Street. Για αυτό τον λόγο η Αμερικανική 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε απαγορεύσει της χρήση της εύλογης αξίας, ως μέτρο 

αποτίμησης, μέχρι και την δεκαετία του 1970. Με την χρηματοοικονομική κρίση του 2008, η 

αμέσως μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά το 1929, η λογιστική της εύλογης αξίας κρίθηκε 

υπεύθυνη ξανά για αυτό το φαινόμενο. Ο M. Greenberg, επικεφαλής συγγραφέας της 

έρευνας, ισχυρίστηκε ότι « όταν η αποτίμηση εκτελεστεί κακώς, οι δύο μέθοδοι μπορούν να 

συνδέονται με συστημικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα».    

Παράλληλα, η ακαδημαϊκή έρευνα παρουσιάζει αντικρουόμενα αποτελέσματα 

σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η εφαρμογή της εύλογης αξίας οδηγεί σε υπερβολική μόχλευση 

σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης. Οι Adrian and Shin (2009) συμπέραιναν ότι η 

εφαρμογή της εύλογης αξίας αυξάνει τη μόχλευση σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης στις 

επενδυτικές τράπεζες, ενώ δεν οδηγεί σε αντίστοιχες αυξήσεις στις εμπορικές τράπεζες. Οι 

Amel-Zadeh and Meeks (2009) επαναλαμβάνουν την ανάλυση των Adrian and Shin (2009) 

για μεγαλύτερη, όμως, χρονική περίοδο, αλλά δε βρίσκουν ενδείξεις ότι η σχέση μεταξύ της 

αύξησης του ενεργητικού και της αύξησης της μόχλευσης έγινε εντονότερη μετά την 

εισαγωγή της εύλογης αξίας στις ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του 1990.                  

 

3.6 Συσχέτιση ΔΛΠ με Χρηματοοικονομική Κρίση 

 

Πολλές ερευνητικές μελέτες διαπίστωσαν ότι η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση επηρέασε 

σημαντικά τα Λογιστικά Πρότυπα και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το μέγεθος της 

κρίσης και οι συνέπειές που προκάλεσε στις οικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων ώθησε 

πολλές κυβερνήσεις και διακυβερνητικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ, το φόρουμ των G-20 να επιδιώξουν να βελτιώσουν τους λογιστικούς 

κανόνες, να προσαρμόσουν τα ΔΠΧΑ με τα US GAAP, να ερμηνεύσουν τον τρόπο 

προσδιορισμού της εύλογης αξίας, καθώς και να εκδώσουν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις 

σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα και στοιχεία εκτός ισολογισμού. Τόσο το IASB όσο και 

το FASB, επιδίωξαν να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στην παγκόσμια 

χρηματοοικονομική κρίση και στις απαιτήσεις που προέκυψαν από αυτή. Συγκεκριμένα, το 

IASB εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικές με το ΔΛΠ 39, σύμφωνα με τις οποίες η καταχώριση 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού μπορούσε πλέον να πραγματοποιείται 
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στο αποσβεσμένο κόστος και όχι στην εύλογη αξία που γινόταν πριν την κρίση. Με την 

τροποποίηση αυτή το ΔΛΠ 39 συνέκλινε προς τους αντίστοιχους κανόνες των US GAAP. 

Στόχος αυτών των τροποποιήσεων ήταν να μπορέσουν οι οργανισμοί να περιοριστεί το 

φαινόμενο καταχώρισης των στοιχείων στην εύλογη αξία τους και κατά συνέπεια να μειωθεί 

σημαντικά η καθαρή τους θέση. Στη συνέχεια παρατίθενται οι σημαντικότερες αλλαγές στις 

οποίες προέβη το IASB λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης. 

 

Πίνακας 1: Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα αλλαγών σε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ 

  
Πηγή : Price Waterhouse Coopers, IFRS News, Οκτώβριος 2010, www.iasb.org   

 

Για ορισμένες από τις μεταβολές που αναφέρονται στον πίνακα, το IASB και το 

FASB επιδίωξαν και πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό τη σύγκλιση μεταξύ των ΔΠΧΑ και των US 

GAAP. Παράδειγμα αποτελεί η διαγραφή χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού. 

Παρόλα αυτά, όμως, όσον αφορά την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων, οι διαφορές, στους κανόνες του ΔΠΧΑ 9 αποκλίνουν αισθητά από τους αντίστοιχους 

προτεινόμενους κανόνες των US GAAP. Συγκεκριμένα, στους κανόνες των US GAAP 

παρατηρείται σημαντική χρήση της εύλογης αξίας σε σύγκριση με τα ΔΠΧΑ.  
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3.7 Συσχέτιση ΔΛΠ με Χειραγώγηση Κερδών (Earnings Management) 

 

Από το 2005 και μετά οι εισηγμένες εταιρίες πρέπει να συμμορφώνονται με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Οι Barth et. al. (2008), μελέτησαν τις εταιρείες που υιοθέτησαν τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Διαπίστωσαν ότι οι εταιρίες αυτές εμφάνισαν υψηλή ποιότητα 

λογιστικών δεδομένων και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις βελτιώθηκαν, όσον αφορά το 

κομμάτι της παρουσίασης, μετά την εφαρμογή των προτύπων. Επιπρόσθετα, εμφάνισαν 

λιγότερη εξομάλυνση των κερδών (earnings smoothing), μικρότερη χειραγώγηση κερδών 

προς ένα στόχο και πιο γρήγορο προσδιορισμό των ζημιών, όπως επίσης και μεγαλύτερη 

συσχέτιση των λογιστικών δεδομένων με τις τιμές των μετοχών και αποδόσεις. Κατέληξαν 

έτσι στο γεγονός ότι μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς προσφέρεται πιο ποιοτική πληροφόρηση και περιορίζονται τα περιθώρια 

χειραγώγησης των κερδών καθώς εμφανίζουν μέσα διακριτά δεδουλευμένα που είναι 

στατιστικά μη σημαντικά. Η ερευνητική ανασκόπηση πάντως αδυνατεί να παρουσιάσει 

ξεκάθαρα αποτελέσματα σχετικά με τη διαχείριση κερδών κατά τη περίοδο της 

χρηματοοικονομικής κρίσης. Ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο της 

χειραγώγησης των κερδών εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό κατά την περίοδο της κρίσης, ενώ 

άλλες έρευνες τείνουν να εμφανίζουν τα κέρδη τους κατά την περίοδο της κρίσης με τον πιο 

αντικειμενικό τρόπο.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΔΩΝ 

 

4.1 Μέθοδος Εντοπισμού της Διαχείρισης Κερδών 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η βασική μεθοδολογία χειραγώγησης του λογιστικού 

αποτελέσματος. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην μέθοδο των δεδουλευμένων (accrual-

based earnings management). 

4.2 Η Ταμειακή και η Δεδουλευμένη Μέθοδοι Αναγνώρισης Εσόδων 

Εξόδων 

 

Το πιο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές στη λογιστική είναι το καθαρό 

εισόδημα μιας επιχείρησης. Ο προσδιορισμός αυτού του μεγέθους επιτυγχάνεται μέσω του 

χρόνου αναγνώρισης και της ακριβής μέτρησης των εσόδων και εξόδων. Υπάρχουν δυο 

μέθοδοι αναγνώρισης των εσόδων και εξόδων μιας επιχείρησης, η ταμειακή και η 

δεδουλευμένη βάση.  

Σε ταμειακή βάση, τα έσοδα από τις συναλλαγές αναγνωρίζονται μόνο όταν 

καταβάλλονται σε μετρητά. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα προκύπτουν από τις εισπράξεις ή τις 

ταμειακές εισροές. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, δε 

μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση της καθαρής θέσης και ούτε να αναγνωριστεί ως έσοδο. 

Αντίστοιχα, τα έξοδα προκύπτουν από τις πληρωμές σε μετρητά ή τις ταμειακές εκροές. 

Καμία μείωση της καθαρής θέσης δε λαμβάνεται ως έξοδο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί 

η πληρωμή του.  

Σε δεδουλευμένη βάση, οι συναλλαγές καταγράφονται μόνο όταν παραδοθεί το αγαθό 

ή ολοκληρωθεί η παρεχόμενη υπηρεσία. Το πότε παραδόθηκαν τα αγαθά ή προσφέρθηκαν οι 

υπηρεσίες παίζει σημαντικό ρόλο. Ειδικότερα, τα έσοδα από την πώληση αγαθών 

αναγνωρίζονται μόνο μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των αγαθών στον αγοραστή. 

Αντίστοιχα, εάν δεν ολοκληρωθεί η παρεχόμενη υπηρεσία, δε μπορεί αναγνωριστεί ως έσοδο 

από παροχή υπηρεσιών. 
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Παρατηρείται ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκουν πλέον να εφαρμόζουν τη 

δεδουλευμένη βάση επιδιώκοντας να μελετήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις οικονομικές 

επιπτώσεις των συναλλαγών και των διαφόρων γεγονότων που επηρεάζουν την επιχείρηση 

κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται αυτά τα γεγονότα και οι συναλλαγές, και να 

καταλήξουν στα αντίστοιχα συμπεράσματα. Αναλυτικότερα, το βασικό πλεονέκτημα της 

συγκεκριμένης λογιστικής βάσης είναι η παροχή επαρκούς πληροφόρησης των οικονομικών 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο. Από την άλλη 

πλευρά, θεωρείται ιδιαίτερα πολύπλοκη λογιστική βάση καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η 

πραγματοποίηση εκτιμήσεων από τους συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων είναι 

απαραίτητη.  

Έχει διαπιστωθεί, πάντως, ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης 

εφαρμόζουν την βάση των δεδουλευμένων καθώς α) αυξάνεται η αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων του κάθε κράτους, β) διευκολύνεται η δημιουργία 

συγκρίσιμων στοιχείων για τον προσδιορισμό των δημοσιονομικών μεγεθών, γ) παρέχεται 

ακριβής πληροφόρηση για την σωστή λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δέσμευση πόρων του 

κάθε κράτους, και δ) επιτυγχάνεται η ενίσχυση της λήψης και αποτίμησης κατάλληλων 

αποφάσεων όσον αφορά την αναλογία μεταξύ κόστους και οφελών.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οδηγό της νέας δημοσιονομικής 

πληροφόρησης, 12 χώρες της Ε.Ε. έχουν υιοθετήσει τη λογιστική βάση των δεδουλευμένων, 

και 5 εφαρμόζουν μια τροποποιημένη μορφή της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων. 

Φυσικά, με την εφαρμογή της λογιστικής βάσης των δεδουλευμένων εντοπίζεται συχνά η 

αδυναμία προσδιορισμού του χρόνου αναγνώρισης των εσόδων και εξόδων μιας επιχείρησης 

παρόλο που ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες για την αναγνώριση.  

Σύμφωνα με την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (FASB), 

όταν η αρχή των δεδουλευμένων εσόδων-εξόδων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση 

ακριβής πληροφόρηση και κέρδη της επιχείρησης, τότε αξιολογείται ορθότερα η ικανότητα 

της επιχείρησης να παράγει θετικές ταμειακές ροές. Επιπρόσθετα, τα λογιστικά κέρδη 

διαφέρουν από τις ταμειακές ροές κατά το ποσό των δεδουλευμένων (accruals). Επομένως οι 

ταμειακές ροές, και συγκεκριμένα οι μελλοντικές, μιας επιχείρησης εξαρτώνται από τα 

δεδουλευμένα (accruals).    
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4.3 Χειραγώγηση με Βάση τα Λογιστικά Δεδουλευμένα (accrual-based 

earnings management)   

 

Όπως ήδη έχει προαναφερθεί, ο τρόπος με τον οποίο μετριέται η ποιότητα κερδών εξαρτάται 

κάθε φορά από την οπτική γωνία με την οποία προσεγγίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος την 

εταιρία καθώς και από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.   

Οι επενδυτές αξιολογούν την αξιοπιστία των ανακοινώσεων των οικονομικών 

καταστάσεων στηριζόμενοι στην ποιότητα των δημοσιοποιημένων κερδών. Ειδικότερα, οι 

επενδυτές θεωρούν ότι τα κέρδη είναι υψηλής ποιότητας όταν αντικατοπτρίζουν την 

τρέχουσα λειτουργική αποδοτικότητα, προσδιορίζουν την μελλοντική λειτουργική 

κερδοφορία και αποτελούν την εισροή βάσει της οποίας αποτιμάται η αξία τους. Από την 

άλλη, τα διευθυντικά στελέχη έχουν την υποχρέωση να λειτουργούν και να διαχειρίζονται 

ένα αξιόπιστο σύστημα ανακοινώσεων λογιστικών πληροφοριών προκειμένου οι επενδυτές 

να λαμβάνουν την διαθέσιμη πληροφόρηση, να την αξιολογούν, και να καταλήγουν στις 

κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. Η πρόσβαση των διευθυντικών στελεχών στα 

δημοσιοποιημένα κέρδη, αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις ελεγκτικές αρχές. Οι 

ελεγκτικές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων από τα διευθυντικά στελέχη και κατ’ επέκταση την παραπλάνηση των 

επενδυτών.   

Η χειραγώγηση των δεδουλευμένων (earnings management) είναι το μέσο με το οποίο 

η διοίκηση της εταιρίας επιτυγχάνει να διαχειριστεί τα δημοσιοποιημένα κέρδη προκειμένου 

να αφομοιώσει ιδιωτικά οφέλη για τους διοικούντες των εταιρειών. Η χρήση αυτού το μέσου 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα απαρτίζουν το τμήμα των 

κερδών που δεν εμφανίζεται στις ταμειακές ροές. Για την ακρίβεια, είναι πιο δύσκολο να 

παρατηρηθούν από ότι άλλες λογιστικές μεθόδους ή συναλλαγές που είναι εύκολο να γίνουν 

ορατές από τους εξωτερικούς ελεγκτές (Young, 1999). Επίσης, τα δεδουλευμένα έσοδα και 

έξοδα δεν έχουν άμεση επίπτωση στην κατάσταση των ταμειακών ροών. Πιο συγκεκριμένα, 

τα συνολικά δεδουλευμένα κέρδη είναι το άθροισμα των μη διαφοροποιημένων 

δεδουλευμένων (normal accruals) με τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα (discretionary 

accruals). Παράλληλα πολλές ακαδημαϊκές μελέτες έχουν προσδιορίσει τα συνολικά 

δεδουλευμένα ως τη διαφορά των λειτουργικών ταμειακών ροών από τα δημοσιευμένα 

κέρδη. Τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα (discretionary accruals) υπόκεινται στην 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Παρατηρούμε επομένως ότι ανάλογα με τον βαθμό 
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παραποίησης των δημοσιευμένων κερδών, προσδιορίζεται και το ύψος των 

διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα και 

κανόνες, τα μη διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα αποτελούν ρυθμίσεις λογιστικής φύσεως επί 

των ταμειακών ροών.   

Διάφορες ερευνητικές εργασίες παρουσίασαν ποικίλες λογιστικές μεθόδους και 

εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται κατά την παρουσίαση μιας συναλλαγής στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις προκειμένου να προσδιορίσουν τον βαθμό διαχείρισης των 

ποιοτικών κερδών μέσω της χρήσης των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων. Ορισμένα 

εξειδικευμένα δεδουλευμένα είναι α) η διενέργεια αποσβέσεων την περίοδο κατά την οποία 

μία εταιρία εισάγεται στο χρηματιστήριο, β) προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία καθώς 

και προβλέψεις επισφαλειών επί απαιτήσεων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών (Zang, 

2012). Παρατηρείται όμως ότι ο υπολογισμός των διαφοροποιημένων δεδουλευμένων 

πραγματοποιείται κυρίως μέσω της γραμμικής παλινδρόμησης των συνολικών 

δεδουλευμένων με μεταβλητές (proxies) που συμβολίζουν τα κανονικά δεδουλευμένα. 

Αντίστοιχα, τα μη κανονικά- διαφοροποιημένα δεδουλευμένα αντιπροσωπεύουν το μη 

ερμηνεύσιμο κομμάτι των συνολικών δεδουλευμένων, γνωστά και ως κατάλοιπα (residuals). 

Πιο ειδικά, τα λογιστικά δεδουλευμένα (accruals) μιας εταιρίας καταχωρούνται στα 

λογιστικά βιβλία την στιγμή που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αρχή των 

δεδουλευμένων. Ορισμένες φορές μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

αλλοιωθεί το λογιστικό αποτέλεσμα.  

Tα λογιστικά δεδουλευμένα θεωρούνται ένα από τα κύρια εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για την χειραγώγηση των κερδών, ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι να 

χειραγωγηθούν τα κέρδη προσωρινά, γιατί έχουν μικρό σχετικά κόστος (Peasnell, 2000). Τα 

λογιστικά δεδουλευμένα διαχωρίζονται σε δεδουλευμένα που διαμορφώνονται με βάση τις 

επιλογές της διοίκησης (discretionary accruals) και σε αυτά που δεν υπόκεινται στη 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης (non-discretionary accruals). Οι Healy (1985), DeAngelo 

(1986) και Jones (1991) ήταν από τους πρώτους ερευνητές που εφάρμοσαν μεθόδους για τον 

υπολογισμό των δεδουλευμένων και μάλιστα με βάση το διαχωρισμό σε discretionary και non 

discretionary. Επιπρόσθετα, οι Watts and Zimmerman (1990), διαπίστωσαν ότι τα 

δεδουλευμένα συγκεντρώνουν πολλές λογιστικές πολιτικές που απεικονίζονται σε έναν 

αριθμό.      
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4.4 Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα και Δείκτες Μέτρησης της Ποιότητας 

Κερδών 

 

Ποικίλες έρευνες έδειξαν ότι η χειραγώγηση μέσω των διαφοροποιημένων δεδουλευμένων 

(discretionary accruals) επηρεάζεται  άμεσα ή έμμεσα από διάφορα θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Προκειμένου να προσδιορισθεί η ποιότητα κερδών, γίνεται 

ένας διαχωρισμός στα δεδουλευμένα κέρδη σε κανονικά (normal) και σε διαφοροποιήσιμα 

(discretionary) μοντελοποιώντας το απόλυτο μέγεθος σε ένα διάνυσμα μεταβλητών που 

αντιπροσωπεύουν τα εταιρικά χαρακτηριστικά (Francis P. Olsson, K. Schipper et al., 2008). 

Ειδικότερα, οι ερευνητές παρατήρησαν επτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

προσδιορισμού της ποιότητας κερδών τα οποία κατηγοριοποιούνται στα λογιστικά δεδομένα 

(accounting- based earnings) και στα δεδομένα της αγοράς (market- based earnings), ανάλογα 

με τις βασικές παραδοχές σχετικά με τη λειτουργία των οικονομικών εκθέσεων. Παράλληλα 

διαπίστωσαν ότι οι παραδοχές αυτές επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα 

χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσματα (Francis et al.,2004).   

Επομένως τα γνωρίσματα των κερδών που περιλαμβάνονται στα λογιστικά δεδομένα 

(accounting- based earnings) είναι η ποιότητα κερδών (accruals quality), η ανθεκτικότητα 

(persistence), η προβλεπτικότητα (predictability) και η ομαλότητα (smoothness). Αυτά τα 

μέτρα ενσωματώνουν κέρδη ή ταμειακές ροές και εκτιμώνται με βάση τα λογιστικά στοιχεία 

της επιχείρησης . Αντίστοιχα, τα γνωρίσματα των κερδών που περιλαμβάνονται στα 

δεδομένα της αγοράς (market- based earnings) είναι η συνάφεια της αξίας (value relevance), 

η επικαιρότητα (timeliness) και ο συντηρητισμός (conservatism). Αυτά τα χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνουν τις τιμές και τις αποδόσεις των μετοχών. Προσδιορίζονται με βάση και τα 

λογιστικά στοιχεία της εταιρίας και τα δεδομένα των αποδόσεων.  

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο τα γνωρίσματα αυτά διαχωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες είναι ο σκοπός κάθε φορά με τον οποίο γίνεται η μέτρηση των κερδών. 

Συγκεκριμένα, τα μέτρα βασιζόμενα σε λογιστικά δεδομένα υποθέτουν ότι ο σκοπός των 

κερδών είναι η ομοιόμορφη κατανομή των κερδών στις λογιστικές περιόδους μέσω των 

δεδουλευμένων, ενώ στη περίπτωση που τα μέτρα βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς, 

υποθέτουν ότι σκοπός των κερδών είναι η πληροφόρηση των πραγματικών (οικονομικών) 

αποδόσεων μέσω των μεταβολών των τιμών των μετοχών (Francis et al.,2004).  
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4.4.1 Η Ποιότητα των Δεδουλευμένων (accruals quality) 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ποιότητα των δεδουλευμένων στηρίζεται στις 

ταμειακές ροές. Αυτό συνεπάγεται ότι τα ρευστοποιημένα κέρδη είναι πιο επιθυμητά, 

Penman (2001), Harris et al. (2000). Τα λογιστικά δεδουλευμένα διαχωρίζονται σε 

δεδουλευμένα που διαμορφώνονται με βάση τις επιλογές της διοίκησης (discretionary 

accruals) και σε αυτά που δεν υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης (non-

discretionary accruals). Συγκεκριμένα, όσο πιο χαμηλό είναι το ύψος των δεδουλευμένων, 

τόσο πιο ποιοτικά είναι τα κέρδη καθώς προσεγγίζουν το ποσό των ταμιακών ροών όπως 

υποστήριξε και ο Sloan (1996). 

 

4.4.2 Η Ανθεκτικότητα (persistence) 

 

Τα κέρδη είναι πιο ποιοτικά όταν είναι πιο διατηρήσιμα (sustainable) και αναμένεται να 

επαναληφθούν με βεβαιότητα. Συγκεκριμένα : 

 

Earningst+1 = α + β ∙ Earningst+ ετ 

 

όπου,  

Earnings =NIBE = Net Income Before Extraordinary Items .  

 

Η παραπάνω εξίσωση, χρησιμοποιείται κυρίως σε χρονοσειρές και για κάθε 

επιχείρηση ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας την εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας (μοντέλο 

αυτόματης παλινδρόμησης τάξης ενός AR1). Η ανθεκτικότητα των κερδών μετράται από τον 

συντελεστή κλίσης των κερδών ανά μετοχή, συντελεστής β, τιμές του οποίου κοντά στο 1 

υποδηλώνουν μεγάλη σταθερότητα, εξαιρετικά ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας κέρδη, ενώ 

τιμές του β κοντά στο 0 υποδηλώνουν υψηλή μεταβλητότητα, ιδιαίτερα παροδικά και 

χαμηλής ποιότητας κέρδη , (Francis et al. 2008). 
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4.4.3 Η Προβλεπτικότητα (predictability) 

 

Σύμφωνα με τον Lipe (1990) τα κέρδη είναι ποιοτικά όταν ένα ποσοστό των κερδών 

αναμένεται να επαναληφθεί. Αντίστοιχα οι Dechow and Schrand (2004) υποστήριξαν κάτι 

παρόμοιο με τον Lipe (1990) . Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκαν ότι τα κέρδη είναι ποιοτικά όταν 

τα μελλοντικά κέρδη αναμένεται να επαναληφθούν με σιγουριά. Η  ικανότητα των κερδών να 

προβλέπει τα ίδια αυτά κέρδη χαρακτηρίζεται ως προβλεπτικότητα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο 

συντελεστή προβλεπτικότητας, τόσο πιο μικρή θα είναι η ποιότητα των κερδών σύμφωνα με 

τους Francis et al. (2006). Μία μέθοδος προσδιορισμού της προβλεπτικότητας των κερδών 

πηγάζει από το μοντέλο της αυτόματης παλινδρόμησης που χρησιμοποιείται και για την 

ανθεκτικότητα των κερδών, Francis et al. (2008) : 

 

 

 

όπου,  

η προβλεπτικότητα ισούται από την τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης του σφάλματος,  

(error variance), από την εξίσωση. Ειδικότερα : 

 

 

Ο αυξημένος συντελεστής προβλεπτικότητας, συνεπάγεται χαμηλή ποιότητα κερδών.   

 

4.4.4 Η Ομαλότητα (smoothness) 

 

Η ομαλότητα των κερδών αφορά εκείνα τα κέρδη τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά των 

ταμειακών ροών. Τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης χρησιμοποιούν τις ιδιωτικές 

πληροφορίες (private information) για μελλοντικά κέρδη προκειμένου να ομαλοποιήσουν την 

τρέχουσα μεταβλητότητα των κερδών. Οι Barth et al. (2009), σύγκριναν το κόστος κεφαλαίου 

με την επίδραση που δέχεται από τη διαφάνεια των λογιστικών πληροφοριών. Όσο 

μεγαλύτερη διαφάνεια παρουσιάζεται στις λογιστικές πληροφορίες τόσο πιο χαμηλό είναι το 

κόστος κεφαλαίου. Αντίστοιχα οι Bhattacharya et al. (2009), ήλεγξαν τη σχέση του κόστους 

κεφαλαίου με την ποιότητα των κερδών. Παρατήρησαν ότι η ποιότητα των κερδών 
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επηρεάζοντας το κόστος της ασυμμετρίας της πληροφόρησης συντελεί στη διαφοροποίηση 

του κόστους κεφαλαίου. Βασιζόμενοι στα ερευνητικά αποτελέσματα των Bhattacharya et al. 

(2009), οι Kim and Qi (2010) εξέτασαν τη σχέση και τον βαθμό επιρροής των 

μακροοικονομικών συνθηκών και των επιχειρηματικών κύκλων στην ποιότητα των στοιχείων 

των δεδουλευμένων. Διαπίστωσαν ότι οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες ήταν ικανές να 

επηρεάσουν τα χαμηλά ποιοτικά δεδουλευμένα στοιχεία και κατ επέκταση αυξάνουν τα 

κόστη κεφαλαίου. Και εδώ, η μέτρηση της ομαλότητας των κερδών προσδιορίζεται με το ίδιο 

μοντέλο που εφαρμόζουμε για την μέτρηση των ταμειακών ροών.  

Παρόλα αυτά πολλές μελέτες υποστήριξαν ότι η ομαλότητα αντιπροσωπεύει εκείνα τα 

μεταβαλλόμενα κέρδη τα οποία ανάλογα με το ισχύον νομικό καθεστώς και τα λογιστικά 

πρότυπα μειώνονται από τα διοικητικά στελέχη με τεχνικά μέσα έτσι ώστε να πετύχουν μια 

ομαλή ροή στις συναλλαγές των κερδών, Leuz et al. (2003). Όσο πιο ομαλά είναι τα κέρδη 

τόσο μειώνεται και η ποιότητα των κερδών. Αντίστοιχα, οι Francis et al. (2004) συσχέτισαν 

τους συμμετέχοντες στην αγορά κεφαλαίων (market participants) με την ομαλότητα στην 

ποιότητα των κερδών. Συγκεκριμένα, υπέδειξαν ότι όσο υψηλότερη είναι ομαλότητα των 

κερδών, τόσο πιο ποιοτικές είναι οι αποφάσεις που θα κληθούν να πάρουν οι επενδυτές.  

Επομένως, σύμφωνα και με τους Francis et al. (2004), ομαλότητα σημαίνει ομοιότητα 

στον αριθμό των κερδών σε βάθος χρόνου και έχει υπολογισθεί με ποικίλους τρόπους, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες: 

  

 
 

 
 

4.4.5 Η Συνάφεια της Αξίας (value relevance) 

 

Η συνάφεια της αξίας, ως τρόπος μέτρησης της ποιότητας των κερδών, αφορά τα 

αποτελέσματα  από λογαριασμούς της λογιστικής που έχουν την ικανότητα να ερμηνεύουν 

την πληροφορία που περικλείεται στις αποδόσεις των μετοχών. Ειδικότερα, πιο ποιοτικά 

είναι εκείνα τα κέρδη με τη μεγαλύτερη επεξηγηματική ικανότητα στις διακυμάνσεις των 

αποδόσεων. Σύμφωνα με τις λογιστικές μελέτες των Francis and Schipper (1999), Collins et 

al. (1997) και Bushman et al. (2004), η συνάφεια της αξίας στηρίζεται στην ερμηνευτική 

δύναμη ( adjusted R
2
) της παρακάτω παλινδρόμησης των αποδόσεων με το επίπεδο και 
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αλλαγές των κερδών και η οποία υποδηλώνει την σχέση μεταξύ των δημοσιευμένων 

λογιστικών κερδών και των μελλοντικών χρηματιστηριακών αποδόσεων: 

 

 

όπου,  

RETj,t = η απόδοση μίας επιχείρησης στο τέλους του χρόνου t  

EARNj,t = καθαρό εισόδημα πριν από τα έκτακτα στοιχεία - Net Income Before Extraordinary 

Items (NIBE) της επιχείρησης j σε χρόνο t.  

ΔEARNj,t = η αλλαγή στο καθαρό εισόδημα και πριν τα έκτακτα στοιχεία (NIBE), της 

επιχείρησης j σε χρόνο t. 

 

4.4.6. Η Επικαιρότητα (timeliness) 

 

Η επικαιρότητα είναι παραπλήσια με την συνάφεια της αξίας καθώς και οι δύο στηρίζονται 

στην ερμηνευτική δύναμη των αποδόσεων των μετοχών. Ουσιαστικά, η επικαιρότητα 

αντικατοπτρίζει την ικανότητα των κερδών να παρουσιάζουν τα θετικά και τα αρνητικά νέα 

τα οποία περικλείονται στις αποδόσεις και προσδιορίζεται από την επεξηγηματική ικανότητα 

μίας αντίστροφης συνάρτησης των κερδών στις αποδόσεις. Σύμφωνα με τους Ball et al. 

(2000), η επικαιρότητα μετράται από το προσαρμοσμένο R
2 

(adjusted R
2
) στηριζόμενη στο 

μοντέλο :  

 

 

όπου,  

NEGj,t = 1 εφόσον RETj,t <0 , αλλιώς NEGj,t = 0.  

RETj,t = η απόδοση μίας επιχείρησης στο τέλους του χρόνου t  

Earnj,t = καθαρό εισόδημα πριν από τα έκτακτα στοιχεία - Net Income Before Extraordinary 

Items (NIBE) της επιχείρησης j σε χρόνο t.  

Παρατηρείται ότι όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής επικαιρότητας τόσο πιο χαμηλά είναι 

και τα αντίστοιχα ποιοτικά κέρδη. Επομένως ο υψηλός ο δείκτης προσδιορισμού της 

επικαιρότητας είναι επιθυμητός καθώς επιφέρει πιο έγκαιρα κέρδη. Επίσης ο συντελεστής β1 

δείχνει την έγκαιρη προσαρμογή των αρνητικών αποτελεσμάτων στα κέρδη της επιχείρησης. 
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4.4.7 Ο Συντηρητισμός (consernatism) 

 

Ο Ball et al. (2000) λαμβάνοντας τον συντηρητισμό ως ένα μέτρο προσδιορισμού της 

ποιότητας των κερδών βασιζόμενο σε δεδομένα της αγοράς (market based), χαρακτηρίζει τον 

συντηρητισμό ως μία διαφορική ικανότητα των λογιστικών κερδών να αντανακλούν 

οικονομικές απώλειες (μετρούμενες ως αρνητικές αποδόσεις μετοχών) έναντι οικονομικών 

οφειλών (μετρούμενες ως θετικές αποδόσεις των μετοχών).  

Παράλληλα ο Basu (1997), τρία χρόνια νωρίτερα, επιδίωξε να προσδιορίσει τον 

συντηρητισμό, ορίζοντας  τον ως το λόγο των συντελεστών κλίσης των αρνητικών 

αποδόσεων με τους συντελεστές κλίσης των θετικών αποδόσεων σε μία αντίστροφη 

συνάρτηση των κερδών στις αποδόσεις όπως αντίστοιχα είχε εφαρμοστεί και στο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της επικαιρότητας (timeliness). Καταλήγουμε επομένως στο 

συμπέρασμα ότι όσο πιο συντηρητικά είναι τα κέρδη, τόσο πιο ποιοτικά κέρδη θα έχει η 

επιχείρηση καθώς αποφεύγεται η υπερεκτίμηση τους. 

 

 

4.5. Μέθοδος Εντοπισμού και Μέτρησης της Χειραγώγησης του 

Λογιστικού Αποτελέσματος μέσω Λογιστικών Δεδουλευμένων  

 

 

Η ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ των επενδυτών και της διοίκησης της εταιρίας 

είχε ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να αντλούν πληροφορίες από τις δημοσιοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις προκειμένου να κάνουν τις κατάλληλες επενδυτικές 

επιλογές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τα διευθυντικά στελέχη να προχωρήσουν σε 

χειραγώγηση των κερδών.    

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την χειραγώγηση των κερδών με βάση τα 

δεδουλευμένα χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των Dechow and Dichev (2002) και 

συγκεκριμένα το τροποποιημένο υπόδειγμα των Dechow and Dichev όπως παρουσιάστηκε 

από τους Francis et al. (2006) καθώς και την επιστημονική έρευνα των Leuz et al. (2003) και 

όχι με βάση τις πραγματικές επιλογές της διοίκησης. Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η 

χειραγώγηση μέσω των διαφοροποιημένων δεδουλευμένων (discretionary accruals) 

επηρεάζεται  άμεσα ή έμμεσα από διάφορα εταιρικά χαρακτηριστικά.  
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Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι εταιρείες που επιθυμούν να αυξήσουν τα κέρδη τους, 

εμφανίζουν υψηλότερο δείκτη τιμής προς κέρδη (Barth et. al., 1999). Αντίστοιχα, ο Klein 

(2002) έδειξε ότι τα προσαρμοσμένα δεδουλευμένα επηρεάζονται σημαντικά από το δείκτη 

χρηματιστηριακής προς λογιστικής αξίας (MV/BV). Το μέγεθος της εταιρείας (SIZE) 

διαπιστώθηκε, από τους Bauwhede (2003), Klein (2002) και τους Teoh et. al. (1998), ότι 

σχετίζεται με τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα. O Young (1999) και οι Jaggi et al. (2009) 

πρόσθεσαν στο μοντέλο τους τη χρηματοοικονομική μόχλευση (LEV) και αντίστοιχα οι Jaggi 

et al. (2009) ήταν οι πρώτοι που πρόσθεσαν στο μοντέλο τους τη ψευδομεταβλητή έτη 

(YEAR). Οι Kothari et al (2005) παρατήρησαν ότι τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα 

σχετίζονται με την παρελθούσα ή τρέχουσα απόδοση της εταιρείας και εφάρμοσαν τη 

μεταβλητή που απεικονίζει την αποδοτικότητα του ενεργητικού (Return on Assets- ROA) 

πάνω στο μοντέλο τους. Το ίδιο επιδίωξαν να κάνουν και οι Jaggi et al. (2009), 

προσαρμόζοντας στο μοντέλο τους την αποδοτικότητα του ενεργητικού (ROA). 

Έπειτα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι προκειμένου να διερευνηθεί αν τα λογιστικά 

δεδουλευμένα που είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης (discretionary accruals) 

επηρεάζονται από την χρηματοοικονομική κρίση. Ειδικότερα, εξετάστηκε η σχέση των 

διαφοροποιημένων δεδουλευμένων για όλα τα έτη μαζί (2005-2015) για τις δεκαοχτώ χώρες 

της Ε.Ε. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα λογιστικά δεδουλευμένα ως μέσο για να 

εξεταστεί η πιθανότητα ύπαρξης χειραγώγησης του αποτελέσματος. Ένα από τα κυριότερα 

μέτρα εντοπισμού χειραγώγησης των κερδών είναι τα λογιστικά δεδουλευμένα (accruals). 

Ειδικότερα, οι Botsari and Meeks (2008), Jones (1991) και Dechow et al. (1995), 

διερεύνησαν τη συμβολή των δεδουλευμένων που είναι στη διακριτική ευχέρεια της 

διοίκησης (discretionary accruals) στη χειραγώγηση των κερδών. Σύμφωνα με τους Francis et 

al (2006) και τους Botsari and Meeks (2008), ο υπολογισμός των διαφοροποιημένων 

δεδουλευμένων προσδιορίζεται από τα συνολικά δεδουλευμένα (Total accruals, TA) ) ή τα 

συνολικά τρέχοντα δεδουλευμένα (Total Current Accruals, TCA). Αναλυτικότερα τα 

συνολικά δεδουλευμένα και τα συνολικά δεδουλευμένα της τρέχουσας περιόδου 

υπολογίζονται με δύο τρόπους:   

 με βάση τη μέθοδο του ισολογισμού 

Συνολικά Δεδουλευμένα (TA) = ΔCAj,t –– ΔCashj,t + ΔSTDEBTj,t – DEPNj,t 

όπου:  

ΔCAj,t : η μεταβολή στα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 
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ΔCLj,t : η μεταβολή στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

ΔCashj,t : η μεταβολή στα διαθέσιμα 

ΔSTDEBTj,t : η μεταβολή  

DEPNj,t (D&A) : το ύψος των αποσβέσεων στο χρόνο t 

Συνολικά τρέχοντα δεδουλευμένα (TCA) = ΔCAj,t –– ΔCashj,t + ΔSTDEBTj,t 

 με βάση στοιχεία από την κατάσταση των ταμειακών ροών 

Συνολικά Δεδουλευμένα: ΤΑj,t = ΝΙBE – CFOj,t, 

όπου: 

ΝΙBE : Καθαρά Κέρδη πριν τα έκτακτα στοιχεία 

CFOj,t : Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Οπότε εάν θέλουμε να υπολογίσουμε τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

(CFO) θα έχουμε : CFOj,t = NIBE – TAj,t.  

Ωστόσο οι Collins and Hribar (2002) απέδειξαν ότι η μέθοδος των ταμειακών ροών 

από λειτουργικές δραστηριότητες είναι πιο άμεση από την μέθοδο του ισολογισμού. 

Συγκεκριμένα, η λειτουργική ταμειακή ροή απεικονίζει τα μετρητά που παράγει η εταιρία, σε 

μια συγκεκριμένη περίοδο. Κυρίως ενισχύεται από τα κέρδη, την αύξηση των πιστώσεων και 

τη ρευστοποίηση απαιτήσεων και αποθεμάτων, ενώ οι ζημιές και η αύξηση των 

κυκλοφορούντων λειτουργούν αρνητικά. Παρατηρείται επομένως ότι συνδέονται άρρηκτα τα 

κέρδη με την λειτουργική ταμειακή ροή επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή αποτίμηση της 

λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας. Αντίστοιχα η απεικόνιση των ρευστοποιήσιμων 

κερδών της εταιρείας από την ταμειακή λειτουργική ροή οδήγησε τους Collins et al. (2002)  

στο συμπέρασμα ότι «Κατά τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης το σύνολο των λειτουργικών 

ταμειακών ροών ισούται με το σύνολο των πραγματοποιηθέντων κερδών». Πολλές ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές συνιστούν την ουσιαστικότερη μεταβλητή 

στον προσδιορισμό των δεδουλευμένων και κατ’ επέκταση στη διαχείριση των κερδών. 

Υψηλές τιμές ταμειακών ροών οδηγούν σε κακή ποιότητα των δεδουλευμένων. Η αρχή της 

ποιότητας των δεδουλευμένων υποστηρίζει ότι οι εταιρίες με υψηλή, μέση και χαμηλή 

διακύμανση παρουσιάζουν καλή και όχι κακή ποιότητα των κερδών.  

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παρατηρείται ότι η ποιότητα των δεδουλευμένων 

εξαρτάται από τα υπόλοιπα του μοντέλου των δεδουλευμένων στοιχείων και ορίζεται ως 

εξής, Francis et al. (2004):  
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Το 2002 οι Dechow και Dichev και, λίγο αργότερα, οι McNichols πραγματοποίησαν μια 

παλινδρόμηση του συνόλου των δεδουλευμένων στις ταμειακές ροές, στις μεταβολές των 

πωλήσεων και στο μέγεθος των παγίων το οποίο ορίστηκε ως :  

  

 

Όπου ,  

TCAj,t = το συνολικό τρέχων στοιχείο των δεδουλευμένων μίας επιχείρησης σε ένα έτος t.  

Assetsj,t= το μέσο συνολικό στοιχείο του ενεργητικού μίας επιχείρησης.  

CFOj,t = οι λειτουργικές ταμειακές ροές  

ΔREVj,t= οι αλλαγές στα έσοδα μίας επιχείρησης μεταξύ του έτους t-1 και t.  

PPEj,t= η ακαθάριστη αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μίας επιχείρησης.  

Το 2006 οι Francis et. al παρουσίασαν το τροποποιημένο μοντέλο των Dechow και Dichev 

(2002) αφαιρώντας από το υπόδειγμα την ακαθάριστη αξία των ακινήτων και τις μεταβολές 

στα έσοδα της επιχείρησης.  

 

 

Παράλληλα πολλές έρευνες ελέγχουν το ποσοστό επιρροής διαφόρων εταιρικών 

χαρακτηριστικών όπως η μόχλευση (leverage) των κερδών, το μέγεθος  (size) της 

επιχείρησης , και ο δείκτης χρηματιστηριακής προς λογιστικής αξίας (Market to Book Ratio) 

στην ποιότητα των δεδουλευμένων. 

 

4.5.1 Συντελεστής Μόχλευσης 

 

Για να υπολογισθεί ο βαθμό μόχλευσης των επιχειρήσεων εκτιμάται ο αριθμοδείκτης 

δανειακών κεφαλαίων ο οποίος ορίζεται ως το ποσοστό (%) των ξένων κεφαλαίων ως προς 

τα συνολικά κεφάλαια κάθε εταιρίας. Ο  δείκτης αυτός παρουσιάζει το ποσοστό των 

περιουσιακών στοιχείων που έχει χρηματοδοτηθεί από τους πιστωτές της επιχείρησης. 
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Όπου το Καθαρό Συνολικό Κεφάλαιο ισούται με το άθροισμα των ίδιων κεφαλαίων 

και του καθαρού χρέους. 

 

 

Αντίστοιχα το Καθαρό χρέος ισούται με την αφαίρεση των Ταμειακών διαθεσίμων 

(μέσος όρος χρήσης) από τις Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Δανειακές 

Υποχρεώσεις. 

 

 

 

Επομένως ο συντελεστής μόχλευσης ορίζεται ως εξής :  

 

 

 

Πολλές έρευνες έχουν καταλήξει στο γεγονός ότι η απόδοση των ίδιων κεφαλαίων 

μιας εταιρίας, επηρεάζεται από δύο παράγοντες, τον συντελεστή μόχλευσης και την απόδοση 

του ενεργητικού. Πιθανή αύξηση του συντελεστή μόχλευσης συνεπάγεται ταυτόχρονη 

αύξηση της απόδοσης των ίδιων κεφαλαίων μιας εταιρίας. Ουσιαστικά ο συντελεστής 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι η χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων με απώτερο σκοπό 

την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Επομένως όταν η απόδοση των συνολικών 

κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από το κόστος των ξένων κεφαλαίων, τότε ο δανεισμός στον 

οποίο καταφεύγει η εταιρία είναι επικερδής για αυτήν.  

Αντιθέτως, όταν το κόστος των δανειακών κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο από την 

αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων τότε η προσφυγή σε δανεισμό είναι αλυσιτελής για 

την επιχείρηση. Συγκεκριμένα, όταν ο συντελεστής μόχλευσης είναι μεγαλύτερος της 

μονάδας ( >1), τότε η χρήση δανειακών κεφαλαίων είναι επωφελής . Όταν ο δείκτης  

μόχλευσης είναι μικρότερος της μονάδας ( <1), τότε τα δανειακά κεφάλαια επηρεάζουν 

αρνητικά τα κέρδη της επιχείρησης. Αυτό το φαινόμενο συναντάται κυρίως στις περιπτώσεις 

υπερδανεισμού, όπου ο δανεισμός από ένα επίπεδο και μετά είναι επιβλαβής για την 

επιχείρηση. Τέλος, όταν ο συντελεστής μόχλευσης είναι ίσος με τη μονάδα, συνεπάγεται 
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ανύπαρκτη οικονομική ωφέλεια για την εταιρία και τα κέρδη της επιχείρησης δεν 

επηρεάζονται.   

 

4.5.2 Συντελεστής Προσδιορισμού Μεγέθους Επιχείρησης (SIZE) 

 

Σύμφωνα με τον Rutledge (1995) οι διοικήσεις των μεγάλων (πολυεθνικών) εταιριών 

επιδιώκουν να υιοθετούν λογιστικούς κανόνες και πρότυπα που βοηθούν στη μείωση των 

κερδών. Χαμηλότερα κέρδη, λόγω μείωσης των φόρων, επισύρουν αυξημένες ταμειακές ροές 

και υψηλές τιμές μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του πολιτικού κόστους, υποθέτοντας ότι η 

κεφαλαιαγορά είναι αποτελεσματική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα διοικητικά στελέχη της 

εταιρίας να αποκομίζουν κέρδη καθώς σε μια πιθανή αύξηση των τιμών των μετοχών, η 

αμοιβή τους θα συσχετίζεται με την μεταβολή της τιμής της μετοχής και όχι με τα 

δημοσιευμένα κέρδη της εταιρίας, βάσει των όρων συμβολαίου που έχουν υπογραφεί. Από 

την άλλη πλευρά, τα διοικητικά στελέχη εταιριών μικρού μεγέθους, ακολουθούν λογιστικές 

μεθόδους που προκαλούν αύξηση των δημοσιευμένων κερδών λόγω του οφέλους που 

αναμένουν από τους όρους των συμβολαίων τους, που συνδέουν την αμοιβή τους με τα κέρδη 

της εταιρίας (Rutledge R., 1995).       

 

4.5.3 Συντελεστής Χρηματιστηριακής Τιμής προς Λογιστική Αξία (Market 

Value to Book Value- MV/BV) 

 

Το Market to Book Ratio είναι ο λόγος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς την 

εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής. Ουσιαστικά απεικονίζει πόσες φορές την καθαρή της 

θέση αξίζει μια επιχείρηση. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος τιμής προς λογιστικής αξίας, τόσο 

υψηλότερο είναι και το πρόσθετο ποσοστό αναμενόμενης απόδοσης το οποίο η αγορά είναι 

πρόθυμη να πληρώσει για τις μετοχές της εταιρείας. Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις έχουν 

δείξει ότι κατά κανόνα η χρηματιστηριακή τιμή μετοχής υπερτερεί της εσωτερικής λογιστικής 

αξίας της μετοχής, διότι η χρηματιστηριακή τιμή περιλαμβάνει τα υλικά περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης, τα άυλα πάγια στοιχεία, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό και 

τις προοπτικές κερδοφορίας της. Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ουσιαστικά αντανακλά 

την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

 

5.1 Σχολιασμός των Οικονομικών Υποδειγμάτων   

 

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται διεξοδικά τα υποδείγματα που κατά καιρούς εμφανίζονται 

στη ερευνητική βιβλιογραφία για τον προσδιορισμό των δεδουλευμένων βάσει της 

διακριτικής ευχέρειας των στελεχών της επιχείρησης, και επισημάνονται τα πιο διαδεδομένα 

και αξιόπιστα μαθηματικά μοντέλα στην έρευνα.  

Η ανάλυση της ποιότητας των κερδών και ο βαθμός χειραγώγησης τους, 

επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των διακριτών δεδουλευμένων. Ουσιαστικά με τον όρο 

διακριτά δεδουλευμένα αναφερόμαστε σε αυτά τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης που δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα, παρόλα αυτά όμως καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία. Ο 

προσδιορισμός των δεδουλευμένων βασίζεται στη εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων. Πολλές 

ερευνητικές μελέτες  όπως οι Defond and Jiambalvo (1994), οι Rees et al. (1996), οι Teoh et 

al. (1998), οι Harald Aaker and Froystein Gjesdal (2007), και οι Keith Joneset al. (2007) 

εξέτασαν ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα αυτών των μοντέλων των δεδουλευμένων 

(accruals). Διαπίστωσαν ότι όσο αυξάνεται η τιμή των διακριτικών συστατικών των 

δεδουλευμένων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τόσο μειώνεται η ποιότητα των 

δημοσιοποιημένων κερδών.  

Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο των Dechow et al. (1995), παρουσιάζονται τα 

βασικότερα μοντέλα που προσδιορίζουν τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα με σκοπό να 

προσδιοριστούν τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα (discretionary accruals, DA) τα  οποία 

είναι η διαφορά των συνολικών δεδουλευμένων (ΤΑ) και των μη διαφοροποιημένων 

δεδουλευμένων (non discretionary accruals, NDA).  
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5.1.1 Το μοντέλο υπολογισμού του Healy (1985) 

 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Healy (1985), η χειραγώγηση του αποτελέσματος 

επιτυγχάνεται εκτιμώντας τα μέσα συνολικά δεδουλευμένα (αποπληθωρισμένα με το σύνολο 

του ενεργητικού της προηγούμενης χρήσης). Συγκεκριμένα τα μέσα συνολικά δεδουλευμένα 

για την περίοδο εκτίμησης αντιπροσωπεύουν το μέτρο των μη διαφοροποιημένων 

δεδουλευμένων (NDAt). Τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα υπολογίζονται ως ο μέσος 

όρος (mean) των συνολικών δεδουλευμένων (total accruals – TAt) για μια συγκεκριμένη 

περίοδο διαιρεμένα με το συνολικό ενεργητικό της προηγούμενης χρήσης (scaled by lagged 

total assets - At-1). Η βασική θεώρηση του υποδείγματος του Healy (1985) είναι  ότι γίνεται 

διαχείριση των κερδών για κάθε περίοδο που εξετάζεται. Ειδικότερα, ο δείκτης Healy διαιρεί 

το εξεταζόμενο δείγμα σε τρείς ομάδες. Η μία ομάδα εξετάζει το ενδεχόμενο ανοδικής 

διαχείρισης των κερδών και οι άλλες δύο ελέγχουν το ενδεχόμενο καθοδικής διαχείρισης των 

κερδών. Ως βασική περίοδο εκτίμησης λαμβάνεται η πρώτη ομάδα και ως περίοδο γεγονότων 

οι άλλες δύο ομάδες προκειμένου να πραγματοποιηθούν σταυρωτές συσχετίσεις μεταξύ των 

δεδουλευμένων της πρώτης ομάδας με τα δεδουλευμένα της δεύτερης και τρίτης ομάδας. 

Οπότε η μαθηματική σχέση για τα συνολικά δεδουλευμένα που δεν οφείλονται σε αποφάσεις 

της διοίκησης προσδιορίζεται ως : 

 

 

όπου  

NDAt: Δεδουλευμένα που δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας 

TAγ:Συνολικά δεδουλευμένα έτους t  

Aγ-1: Σύνολο ενεργητικού στο έτος t-1  

γ:  Δείκτης για κάθε συγκεκριμένο έτος της περιόδου γεγονότων 

t:Έτος μελέτης περίπτωσης  

n: Αριθμός ετών για την περίοδο εκτίμησης (estimation period) 

Τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα που είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας 

ορίζονται ως η διαφορά των συνολικών δεδουλευμένων στο έτος εξέτασης (event year) και 

των δεδουλευμένων που δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας (μη δεδουλευμένα). 
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Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται σε όλα τα υποδείγματα. Το υπόδειγμα του Healy (1985) 

θεωρείται από τα πιο απλοϊκά μοντέλα υπολογισμού των δεδουλευμένων που είναι στη 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και βασίζεται στην υπόθεση ότι οποιαδήποτε απόκλιση 

παρατηρηθεί στο ύψος των δεδουλευμένων από το μέσο όρο τους οφείλεται σε διακριτικές 

ενέργειες των διοικήσεων.  

 

5.1.2 Το μοντέλο υπολογισμού του De Angelo (1986) 

 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα του De Angelo (1986), ελέγχεται η διαφορά στα συνολικά 

δεδουλευμένα. Η βασική υπόθεση του υποδείγματος του De Angelo (1986) είναι ότι όταν η 

διαφορά των συνολικών δεδουλευμένων ισούται με το μηδέν, τότε δεν υφίσταται διαχείριση 

των κερδών. Ειδικότερα, τα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα στο υπόδειγμα της De Angelo 

είναι η διαφορά μεταξύ των συνολικών δεδουλευμένων στο υπό εξέταση έτος t, 

αποπληθωρισμένο βάσει του ύψους του ενεργητικού της προηγούμενης χρονιάς ( At-1 ), και 

των μη διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων (NDAt ). Τα μη-διαφοροποιούμενα 

δεδουλευμένων (NDAt) συναρτώνται ως  τα συνολικά δεδουλευμένα της προηγούμενης 

περιόδου (TAt-1 ) διαιρούμενα με το ενεργητικό της εταιρείας του προ-προηγούμενου έτους ( 

At-2 ). Οπότε το μοντέλο ορίζεται ως εξής :  

 

 

όπου 

NDAt: Δεδουλευμένα που δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας  

TAt-1: Συνολικά δεδουλευμένα της προηγούμενης περιόδου  

At –2: Σύνολο ενεργητικού δύο έτη πριν τη χρονιά που μελετάμε  

Σύμφωνα, με τους Dechow et al., (1995) το υπόδειγμα της DeAngelo είναι μια 

χρονοσειρά του υποδείγματος του Healy. Ουσιαστικά το υπόδειγμα του De Angelo (1986) 

αποτελεί μία υποπερίπτωση του υποδείγματος του Healy (1985) με κοινό χαρακτηριστικό την 

εφαρμογή των συνολικών δεδουλευμένων για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων μη 

διακριτικών στοιχείων τους. Στην περίπτωση που τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα είναι 

σταθερά διαχρονικά και τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα έχουν ένα μηδενικό μέσο στην 

περίοδο εκτίμησης τότε τα υποδείγματα οδηγούν σε σωστά συμπεράσματα. Στην περίπτωση 

όμως που τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα είναι μεταβλητά, τότε καταλήγουν σε 
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εσφαλμένες εκτιμήσεις. Το υπόδειγμα  De Angelo (1986) θεωρείται καταλληλότερο όταν τα 

μη διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα ακολουθούν το υπόδειγμα του τυχαίου περίπατου 

(περίπτωση τυχαίας κατανομής). Εάν όμως τα μη διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα 

ακολουθούν μια διαδικασία του λευκού θορύβου  γύρω από ένα σταθερό μέσο (περίπτωση 

κανονικής κατανομής), τότε το μοντέλο του Healy (1985) κρίνεται πιο κατάλληλο. Η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση, πως τα μη 

διαφοροποιημένα δεδουλευμένα είναι σταθερά, δεν ευσταθεί και για αυτό το λόγο δεν 

εφαρμόζονται ιδιαίτερα στην έρευνα. 

  

5.1.3 Το μοντέλο υπολογισμού της Jones (1991) 

 

Το υπόδειγμα της Jones (1991) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα για την εκτίμηση των 

non-discretionary accruals. Απώτερος στόχος του υποδείγματος της Jones (1991) είναι να 

προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τις οικονομικές συνθήκες μιας 

επιχείρησης στα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση μιας 

γραμμικής παλινδρόμησης οποία επιδιώκει να προσδιορίσει τον βαθμό εξάρτησης των μη 

διαφοροποιημένων δεδουλευμένων από τη μεταβολή των πωλήσεων από χρήση σε χρήση και 

από τα πάγια, ενώ όλες οι μεταβλητές διαιρούνται με το σύνολο του ενεργητικού της 

περασμένης περιόδου. Συγκεκριμένα, το μοντέλο για τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα 

εκφράζεται ως :  

 

 

 

όπου, 

NDAt : τα μη διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα το χρόνο t αποπληθωρισμένα με το σύνολο 

του ενεργητικού της προηγούμενης χρήσης t-1 

ΔREVt : τα συνολικά έσοδα στο χρόνο t μείον έσοδα στο χρόνο t-1 

PPEt : το ύψος των παγίων στο τέλος του έτους t 

Αt-1 : το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος του έτους t-1 και χρησιμοποιείται ως 

αποπληθωριστής προκειμένου να μειωθεί η ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα (εt) 

εt: κατάλοιπα παλινδρόμησης που παριστούν το διαφοροποιούμενο τμήμα των συνολικών 

δεδουλευμένων 
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α1, α2, α3 : χαρακτηριστικοί παράμετροι της κάθε εταιρείας (firm–specific parameters) 

Οι παράμετροι α1, α2, α3 για κάθε εταιρεία υπολογίζονται από τον παρακάτω τύπο με 

τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων :  

 

 

 

όπου α1, α2, α3 είναι οι εκτιμήσεις των παραμέτρων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

και ΤΑt είναι τα συνολικά δεδουλευμένα αποπληθωρισμένα με το σύνολο του ενεργητικού 

του προηγούμενου έτους και εt το κατάλοιπο. 

Ουσιαστικά, το υπόδειγμα της Jones (1991) υποστηρίζει ότι τα έσοδα δεν 

επηρεάζονται από τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης το οποίο αποτελεί και τον βασικό 

περιορισμό του υποδείγματος. Επομένως αν παρατηρηθεί ότι η διοίκηση χειραγωγεί τα κέρδη 

μέσω των εσόδων τότε και τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα  δεν θα εκτιμώνται σωστά. 

 

5.1.4 Το μοντέλο υπολογισμού «The industry model» (1991) 

 

Το κλαδικό υπόδειγμα (the industry model) παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφία το 1991 από 

τους Dechow and Sloan.  Όπως το μοντέλο της Jones (1991), έτσι και το κλαδικό υπόδειγμα 

δε στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα παραμένουν σταθερά 

στο χρόνο. Υποθέτει όμως ότι η μεταβολή στους προσδιοριστικούς αυτούς παράγοντες των 

μη διαφοροποιημένων δεδουλευμένων είναι κοινοί στις εταιρείες του ίδιου κλάδου. Το 

μοντέλο υπολογισμού έχει ως εξής : 

 

 

 

όπου 

NDAt : υπολογίζονται από το υπόδειγμα της Jones(1991) 

medianj(TAt/At-1) : η διάμεσος των συνολικών δεδουλευμένων αποπληθωρισμένα με το 

σύνολο του ενεργητικού του προηγούμενου έτους (t-1) για αυτές τις εταιρείες που είναι μεν 

εκτός δείγματος αλλά ανήκουν στον ίδιο κλάδο με αυτές του δείγματος. 
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β1 και β2 : χαρακτηριστικοί παράμετροι της κάθε εταιρείας (firm–specific parameters) που 

εκτιμώνται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων των παρατηρήσεων στην περίοδο 

εκτίμησης. 

Εκτιμώντας το μοντέλο, η Dechow (1995) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα 

εφαρμογής αυτού του μοντέλου εξαρτάται από τον προσδιορισμό των διαφοροποιημένων 

δεδουλευμένων αφού αφαιρεθεί η διακύμανση των μη διαφοροποιημένων δεδουλευμένων 

που είναι κοινή για τις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. 

 

5.1.5 Το τροποποιημένο μοντέλο της Jones (1995) 

 

Το 1995 οι Dechow et al. εισήγαγαν μία τροποποίηση στο υπόδειγμα της Jones (1991) 

προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο υπολογισμού των διαφοροποιούμενων 

δεδουλευμένων με σφάλμα όταν υπάρχει χειραγώγηση των εσόδων από την διοίκηση. Το 

εγγενές σφάλμα του υποδείγματος έγκειται στην αδυναμία συνάθροισης, στα 

διαφοροποιημένα δεδουλευμένα, και  αυτού του ποσού που δημιουργείται από την 

χειραγώγηση των εσόδων. Βασικός στόχος του τροποποιημένου μοντέλου της Jones (1995) 

είναι να διαχωρίζει τις ταμειακές πωλήσεις από τις πωλήσεις επί πιστώσει. Επομένως 

στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι πωλήσεις επί πιστώσει την περίοδο αναφοράς είναι προϊόν 

χειραγώγησης. Ο τροποποιημένος τύπος του μοντέλου ορίζεται ως εξής :  

 

 

 

όπου, 

ΔRECt : οι εισπρακτέοι λογαριασμοί το έτος t μείον τους εισπρακτέους λογαριασμούς το 

έτος t-1 

α1, α2, α3 : χαρακτηριστικοί παράμετροι της κάθε εταιρείας (firm–specific parameters) 

NDAt, ΔREVt, PPEt, Αt-1 : είναι τα non-discretionary accruals κατά την περίοδο εκτίμησης 

που προκύπτουν από το μοντέλο Jones. 

Ουσιαστικά το υπόδειγμα των Dechow et al. (1995) στηρίζεται στην υπόθεση πως οι 

μεταβολές που πραγματοποιούνται στους λογαριασμούς πωλήσεων (έσοδα) επί πιστώσει 

είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης των κερδών. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι είναι πολύ πιο 

εύκολο να χειραγωγηθούν τα κέρδη μέσω της αναγνώρισης των πωλήσεων επί πιστώσει από 
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ότι μέσω της αναγνώρισης των πωλήσεων τοις μετρητοίς. Αντίθετα το υπόδειγμα της Jones 

(1991) βασίστηκε στην υπόθεση ότι οποίο οι πωλήσεις δεν υπόκεινται σε χειραγώγηση 

σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά των 

δύο μοντέλων. Έτσι οι Dechow et al. (1995) συμπέραναν ότι το συγκεκριμένο υπόδειγμα 

είναι το πιο αξιόπιστο για τον υπολογισμό των μη διαφοροποιημένων δεδουλευμένων. 

 

5.1.6 Το μοντέλο των Kothari, Leone and Wasley (2005) 

 

Το 2005 οι Kothari et al. (2005), πρόσθεσαν στο υπόδειγμα των Dechow et al (1995) 

(Modified Jones) ακόμα μία ανεξάρτητη μεταβλητή, το ROA που απεικονίζει την απόδοση 

των στοιχείων του ενεργητικού. Ουσιαστικά, μέσω του μοντέλου αυτού οι Kothari et al. 

επιδιώκουν να ερμηνεύσουν καλύτερα το μοντέλο της Jones προκειμένου να είναι πιο 

αξιόπιστο. Συγκεκριμένα, ο αριθμητικός τύπος έχει ως εξής :   

 

 

 

όπου  

ΤAt : συνολικά δεδουλευμένα στο έτος αποπληθωρισμένα με το 

σύνολο του ενεργητικού στο t-1  

Αt-1 : το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος του έτους t-1 και χρησιμοποιείται ως 

αποπληθωριστής προκειμένου να μειωθεί η ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα (εt) 

ΔREVt : τα συνολικά έσοδα στο χρόνο t μείον έσοδα στο χρόνο t-1 

PPEt : το ύψος των παγίων στο τέλος του έτους t 

ROAt : η απόδοση του ενεργητικού στο έτος t  

εt: κατάλοιπα παλινδρόμησης που παριστούν το διαφοροποιούμενο τμήμα των συνολικών 

δεδουλευμένων 

α1, α2, α3, α4 : χαρακτηριστικοί παράμετροι της κάθε εταιρείας (firm–specific parameters) 

Τέλος, οι Kothari et al. (2005), συνυπολογίζοντας την απόδοση του ενεργητικού στο 

μοντέλο, διαπίστωσαν ότι τα διακριτά λογιστικά δεδουλευμένα της εταιρείας επηρεάζονται 

από την τρέχουσα ή την παρελθούσα απόδοσή της. 
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5.1.7 Το μοντέλο των Ball and Shivakumar (2006) 

 

Το μοντέλο των Ball and Shivakumar (2006) επιδίωξε να προσδιορίσει την επιρροή που 

ασκούν τα δεδουλευμένα στην ασύμμετρα έγκαιρη αναγνώριση των κερδών και ζημιών. 

Συγκεκριμένα προσπάθησαν να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα κέρδη και οι ζημίες 

ενσωματώνονται στα αποτελέσματα της χρήσης. Τα κέρδη και οι ζημίες μπορούν να 

υπολογιστούν ως οι ταμειακές ροές της τρέχουσας περιόδου μείον οποιαδήποτε αναθεώρηση 

στην παρούσα αξία αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Αντίστοιχα, η έγκαιρη 

αναγνώριση των κερδών και ζημιών επιτυγχάνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό μέσω των 

δεδουλευμένων. Επομένως, παρατηρήθηκε μια θετική σχέση μεταξύ των δεδουλευμένων και 

των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Κατέληξαν, έτσι, στο συμπέρασμα 

ότι η ασύμμετρα έγκαιρη αναγνώριση των κερδών και ζημιών προκάλεσε μια ασυμμετρία 

στη σχέση μεταξύ δεδουλευμένων και ταμειακών ροών. Συγκεκριμένα διαπίστωσαν ότι οι 

ζημίες εντοπίζονται πιο έγκαιρα σε σύγκριση με τα κέρδη τα οποία αναγνωρίζονται αφότου 

πραγματοποιηθούν μετρητοίς. Προκειμένου να προσδιορίσουν την ασυμμετρία ανάμεσα στα 

δεδουλευμένα και στις ταμειακές ροές εκτίμησαν μία γραμμική παλινδρόμηση : 

 

 

 

όπου 

ACCt: δεδουλευμένα στο χρόνο t 

Xt: οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται από τα υπόλοιπα μοντέλα της 

βιβλιογραφίας για την εξήγηση των δεδουλευμένων 

VARt: μεταβλητή για κέρδη ή ζημίες 

DVARt: ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 0 αν το VARt υποδηλώνει ζημία στο χρόνο 

t 

εt: κατάλοιπα παλινδρόμησης που παριστούν το διαφοροποιούμενο τμήμα των συνολικών 

δεδουλευμένων 

α0, α1, α2, α3, α4 : χαρακτηριστικοί παράμετροι της κάθε εταιρείας (firm–specific parameters) 

και εξέτασαν τα μοντέλα : 

Cash flow Model:     
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DD Model:   

 

Jones Model:  

 

όπου 

CFt: ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες τον χρόνο t αποπληθωρισμένες  με το 

σύνολο του ενεργητικού. 

Εν συνεχεία διαπίστωσαν ότι τα απλά γραμμικά μοντέλα αδυνατούσαν να 

αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα και τα αντικατέστησαν με νέα μη-γραμμικά μοντέλα 

υπολογισμού των δεδουλευμένων που είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. 

Κατέληξαν, έτσι, στο συμπέρασμα ότι πρέπει να συνεκτιμάται και η μεταβολή στις ταμειακές 

ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προκειμένου να περιοριστούν τα θέματα που 

προκύπτουν από τη χρονική ασυμμετρία. 

Η ερευνητική βιβλιογραφία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τα προαναφερόμενα 

μαθηματικά μοντέλα, το τροποποιημένο μοντέλο της Jones (1995) αποτελεί το πιο αξιόπιστο 

για τον προσδιορισμό των δεδουλευμένων βάσει της διακριτικής ευχέρειας των στελεχών της 

επιχείρησης.  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε το 

τροποποιημένο υπόδειγμα των Dechow and Dichev (2002) όπως παρουσιάστηκε από τους 

Francis et al. (2006) που βασίζεται στο τροποποιημένο μοντέλο της Jones (1995). Ο λόγος για 

τον οποίο επιλέχθηκε αυτό το μοντέλο, είναι εξαιτίας της συνέπειας που εμφανίζει στον 

προσδιορισμό των non-discretionary accruals σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μοντέλα, όσον 

αφορά την εξομάλυνση κερδών (Guay et al., 1996). Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί η μέθοδος 

των δεδουλευμένων (accrual-based earnings management) και θα αναλυθεί η επιρροή των 

εταιρικών χαρακτηριστικών όπως η μόχλευση (leverage) των κερδών, το μέγεθος  (size) της 

επιχείρησης , και ο δείκτης χρηματιστηριακής προς λογιστικής αξίας (Market to Book Ratio) 

στην ποιότητας κερδών. Στη συνέχεια σύμφωνα με τις μελέτες των Leuz (2003) και Shleifer 

et al. (1997) εξετάζονται δύο επιπλέον μεγέθη που προσδιορίζουν την εξομάλυνση των 

κερδών. 

Σύμφωνα με τους Davidson et al. (1987), η εξομάλυνση των κερδών είναι μια μέθοδος 

επιλογής λογιστικών αρχών που στοχεύει να περιορίσει τη διακύμανση των δημοσιευμένων 

κερδών από έτος σε έτος. Προσδιορίζεται με βάση τις ταμειακές ροές οι οποίες θεωρείται πως 

δε χειραγωγούνται από τη διοίκηση. Η διεθνής βιβλιογραφία πάντως είναι διχασμένη όσον 



58 

 

αφορά την εξομάλυνση των κερδών ως μέτρο της ποιότητας τους. Συγκεκριμένα ορισμένοι 

ερευνητές υποστηρίζουν πως οι διοικήσεις των εταιριών συσχετίζουν την εσωτερική 

πληροφόρηση που διαθέτουν με το μελλοντικό εισόδημα προκειμένου να εξομαλύνουν 

παροδικές διακυμάνσεις και να εμφανίσουν μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα των 

αποτελεσμάτων. Κατά συνέπεια, τα πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα  εκλαμβάνονται ως 

υψηλότερης ποιότητας, και επομένως περισσότερη εξομάλυνση κερδών αντιστοιχεί σε 

υψηλότερη ποιότητα τους. Αντιθέτως, υπάρχουν έρευνες όπως των Leuz et al. (2003), που 

υποστήριξαν ότι η εξομάλυνση κερδών παρουσιάζει την έκταση στην οποία τα λογιστικά 

πρότυπα, νομικά συστήματα και μηχανισμοί εποπτείας παρέχουν τη δυνατότητα στις 

διοικήσεις να περιορίσουν με τεχνητό τρόπο τη μεταβλητότητα των κερδών για να 

επωμιστούν κάποια οφέλη της κεφαλαιαγοράς. Κατ’ επέκταση, περισσότερη εξομάλυνση 

κερδών συνεπάγεται χαμηλότερη ποιότητα κερδών.  

 

5.2 Υπόδειγμα 

 

Η διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει μελετήσει εκτενώς την επίδραση της ποιότητας 

των κερδών των διαφόρων εταιριών στην σωστή πληροφόρηση των επενδυτών. Στόχος της 

παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν τα μέτρα της ποιότητας των κερδών (earnings 

quality proxies) και έπειτα να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο η ποιότητα των 

δημοσιευμένων κερδών (earnings quality) επηρεάζει τις αποφάσεις των επενδυτών σε επίπεδο 

χωρών υπό χρηματοοικονομική κρίση.  

            Για την εκτίμηση της ποιότητας των κερδών προσδιορίζονται τα δεδουλευμένα και 

πιο συγκεκριμένα η απόλυτη τιμή των δεδουλευμένων η οποία εμφανίζει αρνητική συσχέτιση 

με την ποιότητα των κερδών. Εν συνεχεία, εφαρμόζεται το τροποποιημένο υπόδειγμα Jones 

(Modified Jones model) το οποίο δημιουργήθηκε από τους Dechow et al. (1995), 

προκειμένου να εκτιμηθούν τα δεδουλευμένα που βρίσκονται στην διακριτική ευχέρεια της 

διοίκησης (discretionary accruals) και να προσδιοριστεί η απόλυτη τιμή τους καθώς και τα 

μεγέθη που επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα κερδών (Francis et al. (2006), Dechow et al. 

(2002)). Τέλος εξετάζονται δύο επιπλέον μεγέθη που προσδιορίζουν την εξομάλυνση των 

κερδών (earnings smoothing). Το ένα μέγεθος είναι ο λόγος της τυπικής απόκλισης των 

κερδών προς την τυπική απόκλιση των λειτουργικών ταμειακών ροών και δεύτερον, ο 

συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson μεταξύ της μεταβολής των συνολικών δεδουλευμένων 
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και της μεταβολής των λειτουργικών ταμειακών ροών (Leuz (2003) και Shleifer et al. 

(1997)). 

Όπως έχει προαναφερθεί, το μέγεθος των συνολικών δεδουλευμένων (total accruals) 

αλλά και των δεδουλευμένων στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης (discretionary accruals) 

χρησιμοποιούνται ως μέτρα χειραγώγησης των κερδών, καθώς προσφέρουν στη διοίκηση τη 

δυνατότητα να ωραιοποιήσουν τα αποτελέσματα χρήσης για εξυπηρέτηση των συμφερόντων 

της. Για τον προσδιορισμό των δεδουλευμένων στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης με το 

υπόδειγμα Modified Jones των Dechow et al.(1995), έγινε εκτίμηση της παρακάτω 

παλινδρόμησης για κάθε συνδυασμό χώρας/έτους προκειμένου να υπολογισθούν οι εκτιμητές 

των παραμέτρων α1, α2 και α3 της παλινδρόμησης, η οποία έχει ως εξής : 

  

    

 

Η μέθοδος εκτίμησης που εφαρμόστηκε είναι η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 

(Ordinary Least Squares-OLS). Έπειτα, συνδυάζοντας τις εκτιμήσεις αυτές με τα δεδομένα 

της κάθε χώρας στη εξίσωση που ακολουθεί εκτιμώνται τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα 

της κάθε χώρας για τα έτη που εξετάζονται. 

 

   

 

Η ποιότητα των κερδών προκειμένου να προσδιοριστεί, όσο το δυνατόν καλύτερα και 

πιο σφαιρικά στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, εξετάζονται εκτός από τα συνολικά 

δεδουλευμένα και τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα, και η εξομάλυνση των κερδών 

εφαρμόζοντας την προσέγγιση grabling βάση της οποίας η διοίκηση εξομαλύνει τα κέρδη με 

σκοπό να αποκρύψει πληροφορίες και να εξασφαλίσει ιδιωτικά οφέλη, επιδρώντας έτσι 

αρνητικά στην ποιότητα τους Amiram et al. (2012). Συνεπάγεται επομένως, ότι η εξομάλυνση 

προκαλεί μεγαλύτερο κίνδυνο και ασυμμετρία πληροφόρησης. Για την εκτίμηση της 

εξομάλυνσης κερδών εφαρμόζονται τα δύο μεγέθη που έχουν επικρατήσει στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Dechow et al. (2010), Leuz et al. (2003)).  

Συγκεκριμένα, το ένα μέγεθος είναι η τυπική απόκλιση κερδών προς τυπική απόκλιση 

λειτουργικών ταμειακών ροών  [σ(ΚΕΡΔΗ)/σ(ΛΤΡ)]. Στην παρούσα εργασία τα καθαρά 
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κέρδη αντλούνται από την κατάσταση ταμειακών ροών (ΚΕΡΔΗ) ως το στοιχείο των κερδών 

όσον αφορά στον αριθμητή και οι λειτουργικές ταμειακές ροές (ΛΤΡ) στον παρονομαστή. 

Για την ακρίβεια ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται ως : 

 

 

 Τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής του λόγου είναι αποπληθωρισμένοι με το 

σύνολο του ενεργητικού της προηγούμενης χρήσης (lagged total assets).  . 

Το αμέσως επόμενο πιο συνηθισμένο μέγεθος είναι ο συντελεστής συσχέτισης κατά 

Pearson ανάμεσα στην μεταβολή των συνολικών δεδουλευμένων και στην μεταβολή των 

λειτουργικών ταμειακών ροών {Corr (ΜΣΔ, ΜΛΤΡ)}.  Για τον υπολογισμό αυτού του 

συντελεστή εφαρμόζεται η μεταβολή των συνολικών δεδουλευμένων (ΜΣΔ) και η μεταβολή 

των λειτουργικών ταμειακών ροών (ΜΛΤΡ). 

 

 

 

 Και τα δύο αυτά μεγέθη είναι αποπληθωρισμένα με το σύνολο του ενεργητικού της 

προηγούμενης χρήσης (lagged total assets). Σύμφωνα με τους Leuz et al. (2003) όσο πιο 

αυξημένες τιμές (larger magnitude) παρουσιάζει ο συντελεστής τόσο μεγαλύτερη 

εξομάλυνση κερδών εμφανίζεται οπότε και η μείωση της ποιότητας τους είναι εντονότερη. Ο 

τρόπος μέτρησης των δύο μεταβλητών της εξομάλυνσης κερδών είναι παρόμοιος με εκείνον 

που εφαρμόζεται από προηγούμενες μελέτες όπως των Leuz et al. (2003). 

Παρακάτω παρατίθεται εκτενώς ο τρόπος συλλογής καθώς και επεξεργασίας των 

δεδομένων. 
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5.3 Δείγμα 

 

Το δείγμα περιλαμβάνει τα ιστορικά χρηματοοικονομικά δεδομένα από τις ετήσιες 

δημοσιευμένες εκθέσεις των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών από όλους τους 

κλάδους εκτός από τις τράπεζες και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ακίνητη περιουσία 

και ασφάλειες. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι εξαιρέθηκαν εξαιτίας του τρόπου δημοσίευσης των 

οικονομικών τους καταστάσεων, ο οποίος διαφέρει από αυτόν των εμποροβιομηχανικών. Η 

περίοδος που εξετάζεται αφορά την δεκαετία 2005 έως 2015 προκειμένου να επιτευχθεί ένα 

ομοιογενές λογιστικό περιβάλλον βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η άντληση των δεδομένων για τον υπολογισμό των απαραίτητων για τις 

παλινδρομήσεις μεταβλητών πραγματοποιήθηκε μέσω της βάσης δεδομένων Datastream/ 

Worldscope. Οι παλινδρομήσεις διορθώθηκαν για την ετεροσκεδαστικότητα ώστε να μην 

επηρεαστούν τα αποτελέσματα. 

Μετά την εκτίμηση των διαφοροποιημένων δεδουλευμένων, εφαρμόστηκε το τεστ 

σημαντικότητας των μέσων για κάθε έτος ξεχωριστά από το 2005 έως και το 2015 για κάθε 

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί προκειμένου να διερευνηθεί εάν είναι σημαντικά 

διάφοροι του μηδενός και αν υπάρχει στατιστική διαφορά μεταξύ των μέσων. 

Ειδικότερα, μελετήθηκε η σχέση των διαφοροποιημένων δεδουλευμένων για όλη τη 

δεκαετία (2005-2015) και για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης μαζί. Οι χώρες χωρίστηκαν με 

βάση την περίοδο κρίσης. Η Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ιρλανδία 

αποτελούν την πρώτη κατηγορία η οποία αφορά τις χώρες που επηρεάστηκαν σημαντικά από 

την χρηματοοικονομική κρίση. Στην δεύτερη ομάδα ανήκουν οι υπόλοιπες 12 χώρες της 

Ευρωζώνης που δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την χρηματοοικονομική κρίση. 

Διενεργήθηκε τεστ σημαντικότητας για τους μέσους των διαφοροποιημένων δεδουλευμένων, 

για κάθε χώρα προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός επηρεασμού των χαρακτηριστικών 

αυτών στην χειραγώγηση των κερδών. 

Το τελικό δείγμα των 18 χωρών της Ευρωζώνης που συλλέχθηκε περιλαμβάνει όλες 

τις  εισηγμένες εταιρείες, ενεργές και μη, καθώς και εκείνες που έχουν τεθεί σε αναστολή. 

Ο συνολικός αριθμός παρατηρήσεων από όπου υπολογίσαμε τα μέτρα χειραγώγησης για κάθε 

χώρα είναι 17621. 

Σύμφωνα με το άρθρο των Leuz et al. (2003), δημιουργούνται τέσσερις μεταβλητές 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο η διοίκηση της εταιρίας χρησιμοποιεί τα 

διαφοροποιημένα δεδουλευμένα για να καλύψει τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας. Το 
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πρώτο μέτρο (ΕΜ1) αφορά την εξομάλυνση της τυπικής απόκλισης των λειτουργικών 

κερδών  προς την τυπική απόκλιση των λειτουργικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας 

δεδουλευμένα. Το δεύτερο μέτρο (ΕΜ2) αναφέρεται στο συντελεστή συσχέτισης κατά 

Pearson μεταξύ της μεταβολής των συνολικών δεδουλευμένων και της μεταβολής των 

λειτουργικών ταμειακών ροών. Το τρίτο μέτρο (ΕΜ3) αφορά την απόλυτη τιμή των 

δεδουλευμένων και την απόλυτη τιμή των ταμειακών ροών. Το τέταρτο μέτρο (ΕΜ4) είναι ο 

λόγος των μικρών κερδών διαιρούμενος με τον αριθμό των μικρών απωλειών για κάθε χώρα.  

Στη συνέχεια οι χώρες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες τις Crisis και Non-Crisis . Η πρώτη 

ομάδα αποτελείται από την Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανίας και 

αφορά τις χώρες που επηρεάστηκαν σημαντικά από την χρηματοοικονομική κρίση ενώ η 

δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις υπόλοιπες 12 χώρες που δεν επηρεάστηκαν αισθητά από την 

χρηματοοικονομική κρίση. Έπειτα, μέσω ελέγχων για το μέσο εξετάζεται η βασική υπόθεση 

ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν πολύ από την κρίση και των 

χωρών που δεν επηρεάστηκαν πολύ από κρίση. Αντίστοιχα, η εναλλακτική υπόθεση 

υποστηρίζει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των χωρών της πρώτης ομάδας και των χωρών της 

δεύτερης ομάδας.  

 

5.4 Αποτελέσματα 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από όλα τα παραπάνω τεστ που 

πραγματοποιήθηκαν. 

Στον Πίνακα 2, απεικονίζονται τα περιγραφικά στοιχεία του δείγματός της εργασίας. 

Τα περιγραφικά αυτά στοιχεία αφορούν δείγμα 18 χωρών, που περιλαμβάνουν όλες τις 

εισηγμένες εταιρείες από όλους τους κλάδους εκτός από τους κλάδους των τραπεζών, των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ακίνητων περιουσιών και των ασφαλειών που δεν 

περιλαμβάνονται στο εξεταζόμενο δείγμα. Παρουσιάζονται τα 4 μεγέθη που 

χρησιμοποιούνται ως μέτρα της ποιότητας των κερδών σύμφωνα με το άρθρο των Leuz et al. 

(2003). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο των Leuz et al. (2003), δημιουργούνται 

τέσσερις μεταβλητές προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο η διοίκηση της 

εταιρίας χρησιμοποιεί τα discretionary accruals για να καλύψει τις οικονομικές επιδόσεις της 

εταιρίας. Το πρώτο μέτρο (ΕΜ1) αφορά την εξομάλυνση της τυπικής απόκλισης των 

λειτουργικών κερδών  προς την τυπική απόκλιση των λειτουργικών ταμειακών ροών 
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χρησιμοποιώντας δεδουλευμένα. Το δεύτερο μέτρο (ΕΜ2) αναφέρεται στο συντελεστή 

συσχέτισης κατά Pearson μεταξύ της μεταβολής των συνολικών δεδουλευμένων και της 

μεταβολής των λειτουργικών ταμειακών ροών. Το τρίτο μέτρο (ΕΜ3) αφορά την απόλυτη 

τιμή των δεδουλευμένων και την απόλυτη τιμή των ταμειακών ροών. Το τέταρτο μέτρο 

(ΕΜ4) είναι ο λόγος των μικρών κερδών διαιρούμενος με τον αριθμό των μικρών απωλειών 

για κάθε χώρα. Τα δεδομένα αφορούν την υπό χρηματοοικονομική κρίση περίοδο από το 

2005 έως το 2015. 

 

Πίνακας 2: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του δείγματος 
 

  EM1 EM2 EM3 EM4 

 Μέσος -0,850 0,503 0,785 2,591 

 Διάμεσος -0,700 0,615 0,709 2,000 

 Μέγιστο -0,013 -0,997 2,452 9,000 

 Ελάχιστο -10,538 -0,975 0,373 0,000 

 Τυπική Απόκλιση 0,931 0,426 0,272 2,001 

 

Στον πίνακα 2 παρατηρείται ότι η διάμεσος και η μέση τιμή και των τεσσάρων 

μέτρων ποιότητας κερδών δεν παρουσιάζουν ακραίες τιμές. Αυτό συνεπάγεται πως οι υψηλές 

και ακραίες τιμές που πλησιάζουν τη μέγιστη τιμή είναι αισθητά λιγότερες και ότι κατά μέσο 

όρο οι απόλυτες τιμές των συνολικών δεδουλευμένων κινούνται γύρω από το ελάχιστο 

επίπεδο τιμών. Γενικά, αν οι μέσοι είναι θετικοί υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης των 

κερδών προς τα πάνω και αν παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο υπάρχουν ενδείξεις 

χειραγώγησης του αποτελέσματος προς τα κάτω.  

Όσον αφορά στα μέτρα της ποιότητας κερδών που ασχολούνται με την εξομάλυνση, η 

τυπική απόκλιση των κερδών προς την τυπική απόκλιση των λειτουργικών ταμειακών ροών 

(ΕΜ1) παρουσιάζει μία μέση τιμή -0,850. Αυτό συνεπάγεται ότι κατά μέσο όρο η 

μεταβλητότητα των κερδών είναι αισθητά μικρότερη από τη μεταβλητότητα των ταμειακών 

ροών και παρουσιάζονται ενδείξεις χειραγώγησης του αποτελέσματος προς τα κάτω. Η 

αρνητική τιμή οφείλεται στο γεγονός πολλαπλασιασμού του λόγου αυτού με το (-1). 

Σύμφωνα με τους Barth et al. (2008) όταν οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδουλευμένα για να 

πετύχουν χειραγώγηση κερδών, παρατηρείται μικρότερη μεταβλητότητα των κερδών σε 

σύγκριση με τη μεταβλητότητα των λειτουργικών ταμειακών ροών. Ουσιαστικά, όταν ο 

λόγος αυτός ισούται με τη μονάδα συνεπάγεται πως κέρδη και λειτουργικές ταμειακές ροές 

εμφανίζουν την ίδια μεταβλητότητα. Σύμφωνα πάντως με τους Dechow et al. (2010), όσο 

χαμηλότερες τιμές παρουσιάζει ο λόγος αυτός, τόσο μεγαλύτερη εξομάλυνση κερδών 
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εμφανίζεται. Έπειτα ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ της μεταβολής των συνολικών 

δεδουλευμένων και της μεταβολής των λειτουργικών ταμειακών ροών (ΕΜ2) εμφανίζει μία 

μέση τιμή ίση με 0,503. Η θετική τιμή οφείλεται στο γεγονός πολλαπλασιασμού του λόγου 

αυτού με το (-1), προκειμένου τα λογιστικά δεδουλευμένα και η ποιότητα των κερδών να 

είναι ανάλογα. Σύμφωνα με τους Leuz et al. (2003) τα λογιστικά δεδουλευμένα (accounting 

accruals) δυσχεραίνουν διαταραχές των ταμειακών ροών παρουσιάζοντας αρνητική 

συσχέτιση με την ποιότητα των κερδών. Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και οι Myers and 

Skinner (2007) οι οποίοι επέδειξαν πως υψηλή αρνητική συσχέτιση συνεπάγεται εξομάλυνση 

κερδών διότι οι διοικήσεις των εταιρειών αυξάνουν τα δεδουλευμένα προκειμένου να 

αντιμετωπίζουν τις χαμηλές λειτουργικές ταμειακές ροές. Επομένως με βάσει αυτά τα δύο 

μέτρα εντοπίζεται εξομάλυνση των κερδών ως ένα μεγάλο βαθμό στην παρούσα εργασία. 

Σχετικά με την εξομάλυνση των κερδών, οι Leuz et al. (2003) διαπίστωσαν ότι η 

τυπική απόκλιση των κερδών προς την τυπική απόκλιση των λειτουργικών ταμειακών ροών 

σχετίζεται θετικά με την ποιότητα των κερδών ενώ ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ 

μεταβολής των συνολικών δεδουλευμένων και μεταβολής των λειτουργικών ταμειακών ροών 

παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την ποιότητα των κερδών.  

Στην παρούσα εργασία παρατηρείται μια αύξηση της εξομάλυνσης κερδών και κατ’ 

επέκταση χειροτέρευση της ποιότητας των κερδών την περίοδο 2005-2015. Αυτό πιθανόν να 

οφείλεται στην οικονομική ύφεση που επικρατούσε εκείνη τη περίοδο. 

Οι Barth et al. (2008), διερεύνησαν το βαθμό επιρροής των διεθνών λογιστικών 

προτύπων σε σύγκριση με την λογιστική ποιότητα των κερδών. Κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχει θετική συσχέτιση. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν μικρότερη εξομάλυνση κερδών, 

λιγότερη χειραγώγηση κερδών προς ένα στόχο, πιο έγκαιρη αναγνώριση ζημιών καθώς και 

υψηλότερη σύνδεση των λογιστικών αποτελεσμάτων τους με τις τιμές και αποδόσεις των 

μετοχών τους.  

Τα άλλα δύο μέτρα ποιότητας κερδών αποτελούν μέτρα χειραγώγησης των κερδών 

(earnings discretion measures). Αναλυτικότερα το τρίτο μέτρο ασχολείται με την απόλυτη 

τιμή των δεδουλευμένων και την απόλυτη τιμή των ταμειακών ροών, όσον αφορά τη 

χειραγώγηση των δεδουλευμένων (ΕΜ3). Παρατηρείται πως στο υπό εξέταση δείγμα η 

απόλυτη τιμή των συνολικών δεδουλευμένων λαμβάνει τη μέγιστη τιμή 2,452 και την 

ελάχιστη 0,373, δηλαδή υπάρχουν χώρες με συνολικά δεδουλευμένα σχεδόν κοντά στο δύο. 

Η διάμεσος είναι 0,709 ενώ η μέση τιμή είναι 0,785. Αυτό συνεπάγεται πως οι υψηλές και 

ακραίες τιμές που πλησιάζουν τη μέγιστη τιμή είναι αισθητά λιγότερες και ότι κατά μέσο όρο 
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οι απόλυτες τιμές των συνολικών δεδουλευμένων κινούνται γύρω από την τιμή 0,785. Στόχος 

είναι να διαπιστωθεί αν έχει γίνει χειραγώγηση σε κάποιο έτος πριν και κατά τη διάρκεια της 

χρηματοοικονομικής κρίσης.  

Αντίστοιχα ο λόγος των μικρών κερδών διαιρούμενος με τον αριθμό των μικρών 

απωλειών για κάθε χώρα (ΕΜ4) αποτελεί το τέταρτο μέτρο προσδιορισμού της ποιότητας 

των κερδών. Σύμφωνα με το μέτρο αυτό, όσο πιο υψηλές τιμές λαμβάνει ο συντελεστής τόσο 

μεγαλύτερη αποφυγή της απώλειας επιτυγχάνεται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο των 

Leuz et al. (2003), αν το καθαρό κέρδος παρουσιάζει τιμές που ανήκουν στο διάστημα (0, 

0.01] τότε παρατηρείται μικρό κέρδος. Αντίστοιχα, αν το καθαρό κέρδος ανήκει στο 

διάστημα [-0.01, 0) τότε παρουσιάζεται μικρή απώλεια. Στην παρούσα εργασία, παρατηρείται 

πως η τιμή του λόγου των μικρών κερδών διαιρούμενη με τον αριθμό των μικρών απωλειών 

λαμβάνει τη μέγιστη τιμή 9,00 και την ελάχιστη 0,00 δηλαδή υπάρχουν χώρες με συνολικά 

μηδενική μεταβολή μικρών κερδών προς μικρές απώλειες. Αυτό συνεπάγεται περιορισμένη 

χειραγώγηση στα δεδουλευμένα και καλύτερη ποιότητα κερδών. 

Στη συνέχεια αφού υπολογίσθηκαν όλα τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται στα τέσσερα 

μέτρα της ποιότητας των κερδών ανά χρονιά και ανά χώρα, χωρίστηκε το δείγμα σε δύο 

κατηγορίες, τις Crisis και Non-Crisis, προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση της 

χρηματοοικονομικής κρίσης σε σύγκριση με την ποιότητα των κερδών. Ειδικότερα, η πρώτη 

ομάδα αποτελείται από τις χώρες : Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία 

ενώ η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις υπόλοιπες 12 χώρες της Ευρωζώνης. Παρατηρείται 

ότι οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη ομάδα παρουσιάζουν ως κοινά χαρακτηριστικά 

αδύναμες οικονομίες με χαμηλό επίπεδο κεφαλαιαγοράς, χαμηλή συγκέντρωση ιδιοκτησίας, 

ανεπαρκής προστασίας των επενδυτών και υψηλή χειραγώγηση κερδών. Παράλληλα, 

ορισμένες από αυτές τις χώρες παρουσιάζουν και περιορισμένο θεσμικό και νομοθετικό 

πλαίσιο.  

Αντίστοιχα, η δεύτερη ομάδα αποτελείται από ανεξάρτητες οικονομίες με υψηλή 

συγκέντρωση ιδιοκτησίας, ισχυρό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, υψηλή προστασία των 

επενδυτών και χαμηλή χειραγώγηση των κερδών. Στους πίνακες 3 και 4 παρατίθενται οι 

έλεγχοι για το μέσο επίπεδο χειραγώγησης των κερδών δεδομένων και των τεσσάρων μέτρων 

και για τις δύο κατηγορίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των 

χωρών που επηρεάστηκαν από την χρηματοοικονομική κρίση και για τις χώρες που δεν 

επηρεάστηκαν αισθητά από την χρηματοοικονομική κρίση.  
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Πίνακας 3: Έλεγχος Διαφορών Μέσων για τα μέτρα ΕΜ1 και ΕΜ2 

 

 
EM1 Crisis vs EM1 Non 

Crisis 
EM2 Crisis vs EM2 

Non Crisis 

 
Value prob Value prob 

t-test 1,226 0,222 0,455 0,650 

Satterthwaite-Welch t-test* 1,604 0,112 0,474 0,636 

Anova F-test 1,503 0,222 0,207 0,650 

Welch F-test* 2,571 0,112 0,225 0,636 

 

Πίνακας 4: Έλεγχος Διαφορών Μέσων για τα μέτρα ΕΜ3 και ΕΜ4 

 

  EM3 Crisis vs EM3 
Non Crisis 

EM4 Crisis vs EM4 Non 
Crisis 

 
Value prob Value prob 

t-test 4,031 0,000 0,292 0,771 

Satterthwaite-Welch t-test* 3,922 0,000 0,297 0,767 

Anova F-test 16,251 0,000 0,085 0,771 

Welch F-test* 15,383 0,000 0,088 0,767 

 

Παρατηρείται ότι η χειραγώγηση των κερδών εμφανίζει αρνητική συσχέτιση με την 

νομική επιβολή και τα δικαιώματα των επενδυτών. Αναλυτικότερα στους πίνακες 3 και 4 

επιδιώκεται να ελεγχθεί αν υπάρχουν διαφορές στο μέσο επίπεδο χειραγώγησης των κερδών 

ανάμεσα στις χώρες που επηρεάστηκαν πολύ από την χρηματοοικονομική κρίση και στις 

χώρες που δεν επηρεάστηκαν από την κρίση. Η βασική υπόθεση (Η0) είναι ότι δεν υπάρχει 

διαφορά μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν πολύ από τη κρίση και των χωρών που δεν 

επηρεάστηκαν αισθητά από την κρίση. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι τιμές που 

λαμβάνουν είναι στατιστικά σημαντικές εφαρμόστηκαν δύο είδη ελέγχου σημαντικότητας 

των μέσων τιμών (t-test και Satterthwaite-Welch t-test), για τα τέσσερα μέτρα της ποιότητας 

των κερδών και για τις δύο κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκαν οι 18 χώρες. Οι τιμές και των 

δύο ειδών ελέγχου σημαντικότητας, εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις. 

Όπως προέκυψε από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, δεν παρατηρείται 

στατιστική διαφορά μεταξύ των μέσων, αφού οι τιμές p-value (probability) είναι μεγαλύτερες 

από τα αποδεκτά επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. Επομένως η βασική υπόθεση 

(Η0) δεν απορρίπτεται και κατ’ επέκταση δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις χειραγώγησης των 

κερδών είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Εξαίρεση αποτελεί το τρίτο μέτρο 

προσδιορισμού της ποιότητας κερδών το οποίο εμφανίζει στατιστική σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μέσων. Αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της βασικής υπόθεσης και την αποδοχή 
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ότι υφίσταται διαφορά μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν από την κρίση και αυτών που 

δεν επηρεάστηκαν αισθητά από αυτήν.   

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει κανονικότητα στο εξεταζόμενο δείγμα, ο έλεγχος 

επεκτείνεται στην ανάλυση της διακύμανσης. Παρατηρείται ότι, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, δεν υπάρχει κανονικότητα στο δείγμα, παρόλα αυτά καταχρηστικά γίνεται 

έλεγχος Anova F-test και Welch F-test για τους μέσους, των οποίων οι αποκλίσεις και σε 

αυτή την περίπτωση είναι τελείως ασήμαντες. Προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά του των δύο κατηγοριών των χωρών, εξετάζονται οι τιμές της 

μεταβλητής F. Όταν υπάρχει μεγάλο στατιστικά F συνεπάγεται ότι οι ομάδες διαφέρουν 

μεταξύ τους, ενώ χαμηλές τιμές του F υποδηλώνουν την μη ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των 

χωρών του δείγματος. Στους πίνακες 3 και 4, παρατηρείται ότι στα τρία ποιοτικά μέτρα (ΕΜ1, 

ΕΜ2, ΕΜ4) οι τιμές της μεταβλητής F λαμβάνουν χαμηλές τιμές, και αντίστοιχα στατιστικά 

ασήμαντους p-value, διάφορους του μηδενός, αφού οι τιμές p-value (probability) είναι 

μεγαλύτερες από τα αποδεκτά επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. Κατ’ επέκταση 

υποδηλώνεται  μη ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των χωρών του δείγματος. Όμως, το ποιοτικό 

μέτρο (ΕΜ3) παρουσιάζει διαφορετικά αποτελέσματα. Οι τιμές της μεταβλητής F,και τα 

αντίστοιχα p-value, που λαμβάνει και με τους δύο τρόπους εκτίμησης είναι στατιστικά 

μεγάλες και σημαντικές. Αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των χωρών που 

επηρεάστηκαν από την κρίση και αυτών που δεν επηρεάστηκαν πολύ. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι εφόσον στην μία από τις τέσσερις περιπτώσεις ποιότητας κερδών γίνεται δεκτή η 

εναλλακτική υπόθεση (Η1), γίνεται έλεγχος Post Hoc. Συγκεκριμένα γίνεται έλεγχος σε 

ομάδες ανά δύο, προκειμένου να εντοπιστεί ποιες ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους.   

Στους πίνακες 5 και 6, λόγω της ύπαρξης μη κανονικότητας στο εξεταζόμενο δείγμα, 

διακόπτεται ο έλεγχος t-Test και εφαρμόζονται μη παραμετρικοί έλεγχοι (Non parametric 

statistics). Έτσι ελέγχεται η ομοιογένεια των μέσων τιμών και όχι η ισότητα τους. Η Βασική 

Υπόθεση (Η0) τροποποιείται και υποστηρίζει την ύπαρξη ομοιογένειας στις χώρες που έχουν 

κρίση και στις χώρες που δεν έχουν. Αντίστοιχα η Εναλλακτική Υπόθεση (Η1) υποστηρίζει 

την μη ύπαρξη ομοιογένειας μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών. 

Οι τιμές όλων των ελέγχων σημαντικότητας, εμφανίζουν μικρές αποκλίσεις. Και σε 

αυτή την περίπτωση παρατηρείται πως δεν υπάρχει στατιστική διαφορά μεταξύ των μέσων, 

αφού οι τιμές p-value (probability) είναι μεγαλύτερες από τα αποδεκτά επίπεδα 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. Επομένως η βασική υπόθεση (Η0) δεν απορρίπτεται, 

υπάρχει ομοιογένεια στο εξεταζόμενο δείγμα και κατ’ επέκταση δεν παρατηρούνται ισχυρές 
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ενδείξεις χειραγώγησης των κερδών είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Εξαίρεση και πάλι 

αποτελεί το τρίτο μέτρο προσδιορισμού της ποιότητας κερδών. Οι τιμές p-value (probability) 

που λαμβάνει είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. 

Επομένως γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση Η1 κατά την οποία δεν εμφανίζεται 

ομοιογένεια ανάμεσα στις χώρες που επηρεάστηκαν αισθητά από την κρίση και σε αυτές που 

δεν επηρεάστηκαν πολύ από την κρίση. Επιπρόσθετα εξετάζεται το R
2
 των μέσων, το οποίο 

ουσιαστικά αποτελεί τον συντελεστή Pearson στο τετράγωνο, μόνο όταν υπάρχει μία 

ανεξάρτητη μεταβλητή, ενώ το Adjusted R
2
 αποτελεί το διορθωμένο R

2 
για όλο το δείγμα. 

Παρατηρείται ότι οι τιμές που παίρνουν και οι δύο δείκτες είναι σχετικά και στατιστικά 

ασήμαντες. Μόνο το τρίτο μέτρο παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές τιμές  στα R
2
 και 

Adjusted R
2
 αντίστοιχα. Αυτή η στατιστική σημαντικότητα των R

2
 και Adjusted R

2
 , σε 

συνδυασμό με τις στατιστικά σημαντικές τιμές της μεταβλητής F για τους μέσους, στους 

πίνακες 3 και 4, υποδηλώνουν ότι το συγκεκριμένο ποιοτικό μέτρο έχει καλή προσαρμογή σε 

αντίθεση με τα υπόλοιπα τρία ποιοτικά μέτρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το R
2 

και το F 

αντιπροσωπεύουν τους δείκτες καλής προσαρμογής.  

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες 5 και 6 οι έλεγχοι διαφοράς των 

διαμέσων και για τα τέσσερα μέτρα προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη ή μη ομοιογένειας 

των τιμών ανάμεσα στις χώρες που βιώνουν έντονα την χρηματοοικονομική κρίση και σε 

αυτές που δεν επηρεάστηκαν αισθητά από την κρίση. 

 

Πίνακας 5: Έλεγχος Διαφορών Διαμέσων για τα μέτρα ΕΜ1 και ΕΜ2 

 

  EM1 Crisis vs EM1 Non Crisis EM2 Crisis vs EM2 Non 
Crisis 

  Value prob Value prob 

Wilcoxon/Mann-Whitney 1,147 0,251 0,135 0,892 

Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-
adj.) 

1,147 0,251 0,135 0,892 

Med. Chi-square 0,542 0,462 0,000 1,000 

Adj. Med. Chi-square 0,322 0,571 0,026 0,873 

Kruskal-Wallis 1,321 0,251 0,019 0,891 

Kruskal-Wallis (tie-adj.) 1,321 0,251 0,019 0,891 

van der Waerden 1,375 0,241 0,004 0,948 
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Πίνακας 6: Έλεγχος Διαφορών Διαμέσων για τα μέτρα ΕΜ3 και ΕΜ4 

 

  EM3 Crisis vs EM3 Non 
Crisis 

EM4 Crisis vs EM4 Non Crisis 

  Value prob Value prob 
Wilcoxon/Mann-Whitney 4,700 0,000 0,394 0,693 
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-
adj.) 

4,700 0,000 0,395 0,693 

Med. Chi-square 12,467 0,000 0,113 0,736 
Adj. Med. Chi-square 11,359 0,001 0,024 0,877 
Kruskal-Wallis 22,109 0,000 0,157 0,692 
Kruskal-Wallis (tie-adj.) 22,109 0,000 0,158 0,691 
van der Waerden 21,131 0,000 0,253 0,615 

 

Προκειμένου να εξεταστεί εκτενέστερα το φαινόμενο που παρουσιάζει το τρίτο 

μέτρο, πραγματοποιείται επανέλεγχος του μέτρου ως έλεγχο ευαισθησίας και συγκεκριμένα 

για την περίοδο 2010-2015. Στον πίνακα 7 παρατηρείται ότι και σε αυτή τη συγκεκριμένη 

περίοδο δεν υπάρχει κάποια αισθητή αλλαγή στις εκτιμώμενες τιμές. Το τρίτο μέτρο 

ποιότητας των κερδών παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά και ανομοιογένεια μεταξύ 

των χωρών που επηρεάστηκαν πολύ από την χρηματοοικονομική κρίση και αυτών που δεν 

επηρεάστηκαν πολύ. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη χειραγώγησης των δεδουλευμένων στις 

χώρες που ανήκουν στην ομάδα “Crisis” όπως είναι οι Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Πορτογαλία και Ισπανία και αντίστοιχα τον περιορισμό του φαινομένου αυτού στις χώρες 

που δεν υφίσταται έντονη οικονομική κρίση (Non Crisis). 

 

Πίνακας 7: Έλεγχος Διαφορών Μέσων μόνο για την Περίοδο 2010-2015 

 

  EM1 Crisis vs EM1 Non Crisis EM2 Crisis vs EM2 Non Crisis 

  Value prob Value prob 

t-test 1,056 0,294 1,158 0,249 

Satterthwaite-Welch t-test* 1,395 0,167 1,340 0,183 

Anova F-test 1,114 0,294 1,342 0,249 

Welch F-test 1,947 0,167 1,796 0,183 

 EM3 Crisis vs EM3 
Non Crisis 

  EM4 Crisis vs EM4 Non 
Crisis 

  

  Value prob Value prob 

t-test 3,575 0,001 0,002 0,999 

Satterthwaite-Welch t-test* 3,484 0,001 0,002 0,999 

Anova F-test 12,779 0,001 0,000 0,999 

Welch F-test 12,141 0,001 0,000 0,999 
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Οι τιμές p-value (probability) που λαμβάνει είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%. Επομένως, για το τρίτο μέτρο γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση 

Η1 κατά την οποία εμφανίζεται ανομοιογένεια μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν πολύ 

από την κρίση και σε αυτών που επηρεάστηκαν λίγο από κρίση. 

 

5.5 Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα ενότητα επιδιώχθηκε να προσδιοριστεί ο βαθμός χειραγώγησης των 

δεδουλευμένων σε 18 χώρες τις Ευρωζώνης δεδομένων των τεσσάρων μέτρων 

προσδιορισμού της ποιότητας των κερδών σύμφωνα με το άρθρο των Leuz et al. (2003). 

Συγκεκριμένα, οι χώρες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες τις Crisis και Non-Crisis προκειμένου να 

εξεταστεί το επίπεδο επιρροής της χρηματοοικονομικής κρίσης στην ποιότητα των κερδών. Η 

πρώτη ομάδα αποτελείται από την Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και 

Ισπανίας και αφορά τις χώρες που επηρεάστηκαν σημαντικά από την χρηματοοικονομική 

κρίση ενώ η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις υπόλοιπες 12 χώρες που δεν επηρεάστηκαν 

αισθητά από την χρηματοοικονομική κρίση. Τέθηκαν δύο ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο 

ερώτημα της έρευνας αφορούσε το επίπεδο χειραγώγησης των δεδουλευμένων μέσω της 

εφαρμογής τεσσάρων μέτρων που προσδιορίζουν την ποιότητα των κερδών. Το δεύτερο 

ερώτημα αφορούσε τον βαθμό επίδρασης της χρηματοοικονομικής κρίσης στην ποιότητα των 

κερδών για τις χώρες που επηρεάστηκαν πολύ από την κρίση και για τις χώρες που δεν 

επηρεάστηκαν αισθητά από αυτήν.  

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης εντόπισαν μια αύξηση της εξομάλυνσης 

κερδών και κατ’ επέκταση χειροτέρευση της ποιότητας των κερδών την περίοδο 2005-2015. 

Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην οικονομική ύφεση που επικρατούσε εκείνη τη περίοδο. Οι 

μέσοι και οι διάμεσοι των τριών μέτρων έλαβαν θετικές τιμές υποδηλώνοντας την ύπαρξη 

ενδείξεων χειραγώγησης των κερδών προς τα πάνω ενώ το πρώτο μέτρο, το οποίο αφορά την 

εξομάλυνση της τυπικής απόκλισης των λειτουργικών κερδών  προς την τυπική απόκλιση 

των λειτουργικών ταμειακών ροών έλαβε αρνητικές τιμές υποδηλώνοντας την ύπαρξη 

ενδείξεων χειραγώγησης των κερδών προς τα κάτω. Περαιτέρω τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι το τρίτο μέτρο ποιότητας των κερδών παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά 

και ανομοιογένεια μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν πολύ από την χρηματοοικονομική 

κρίση και αυτών που δεν επηρεάστηκαν πολύ. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι το τρίτο 
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μέτρο χειραγώγησης των δεδουλευμένων, το οποίο αφορά την απόλυτη τιμή των 

δεδουλευμένων και την απόλυτη τιμή των ταμειακών ροών, λαμβάνει μόνο θετικές τιμές. 

Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη μεγαλύτερης χειραγώγησης των κερδών στις χώρες που 

ανήκουν στην ομάδα “Crisis” όπως είναι οι Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία 

και Ισπανία και επηρεάστηκαν αισθητά από την χρηματοοικονομική κρίση, και αντίστοιχα 

τον περιορισμό του φαινομένου αυτού στις χώρες που δεν υφίσταται έντονη οικονομική 

κρίση (Non Crisis). 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα της εμπειρικής 

έρευνας και χρήσιμα συμπεράσματα σε ακαδημαϊκούς και σε επαγγελματίες για περαιτέρω 

έρευνα του εξεταζόμενου αντικειμένου.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Όσον αφορά την εξομάλυνση των κερδών, οι Leuz et al. (2003) διαπίστωσαν ότι η 

τυπική απόκλιση των κερδών προς την τυπική απόκλιση των λειτουργικών ταμειακών ροών 

καθώς και ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ μεταβολής των συνολικών δεδουλευμένων και 

μεταβολής των λειτουργικών ταμειακών ροών παρουσιάζουν εξομάλυνση των κερδών. Μία 

εξήγηση για την ύπαρξη εξομάλυνσης κερδών και κατ’ επέκταση τη χειροτέρευση της 

ποιότητας των κερδών την περίοδο 2005-2015, είναι η οικονομική ύφεση που επικρατούσε 

εκείνη τη περίοδο και την μην υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)  μέχρι τότε, η οποία  εφαρμόστηκε από το 2005 και 

έπειτα. 

Σημαντικό εύρημα θεωρείται το γεγονός ότι τα διαφοροποιημένα δεδουλευμένα 

αποτελούν το βασικό στοιχείο με το οποίο προσδιορίζεται η χειραγώγηση κερδών και 

συνεπώς η μείωση της ποιότητας τους. Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί πως ακριβέστερο μέτρο 

αξιολόγησης της ποιότητας κερδών αποτελούν τα δεδουλευμένα που βρίσκονται στη 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης (discretionary accruals). Αρκετές μελέτες έχουν μελετήσει 

την ποιότητα των κερδών (earnings quality). Ο όρος ποιότητα κερδών αναφέρεται κυρίως στο 

βαθμό στον οποίο τα δημοσιευμένα κέρδη απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της 

εταιρείας. Κατ’ επέκταση, η ποιότητα αποτελεί το χαρακτηριστικό των δημοσιευμένων 

κερδών που τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. μέτοχοι, υφιστάμενοι και δυνητικοί επενδυτές, 

πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές, τράπεζες, εργαζόμενοι, φορολογικές αρχές) θεωρούν 

πρωταρχικής σημασίας στην προσπάθεια τους να λάβουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις. 

Συμπεραίνεται επομένως πως είναι απαραίτητο για τους πιστωτές να προσδιορίσουν με 

ακρίβεια το επίπεδο της ποιότητας κερδών προκειμένου να πάρουν τις κατάλληλες 

αποφάσεις. 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί με την επίδραση της ποιότητας των κερδών 

των διάφορων εταιρειών για την επαρκή πληροφόρηση των επενδυτών. Σύμφωνα με τους 

Dechow et al. (2010), Francis et al. (2004) και Francis et al. (2006), τα δεδουλευμένα και η 

ποιότητα τους αποτελούν μέτρα της ποιότητας κερδών (earnings quality proxies).  
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Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η μελέτη των τεσσάρων μέτρων της 

ποιότητας κερδών (earnings quality proxies) σύμφωνα με τους Leuz et al. (2003) σχετικά με 

την πληροφόρηση των επενδυτών και στη συνέχεια η κατηγοριοποίηση του δείγματος σε 

χώρες που επηρεάστηκαν αισθητά από την χρηματοοικονομική κρίση και σε χώρες που δεν 

επηρεάστηκαν πολύ από την κρίση αυτή. Για το σκοπό αυτό, υπολογίσθηκαν προτεινόμενα 

από τη διεθνή βιβλιογραφία μεγέθη τα οποία αξιολογούν την ποιότητα κερδών. Έπειτα έγινε 

ανάλυση παλινδρομήσεων για τον προσδιορισμό της ποιότητας κερδών για τις 18 

Ευρωπαϊκές χώρες. Ο συνολικός αριθμός των παρατηρήσεων είναι 17.621 και η περίοδος που 

εξετάσθηκε είναι τα έτη 2005-2015. Ανάμεσα στα χρησιμοποιούμενα στην παρούσα εργασία 

μεγέθη που αξιολογούν την ποιότητα κερδών (earnings quality proxies) είναι κατ’ αρχάς τα 

συνολικά δεδουλευμένα δηλαδή η διαφορά μεταξύ καθαρών κερδών και λειτουργικών 

ταμειακών ροών, εφόσον υπολογίσθηκαν με τη μέθοδο της κατάστασης ταμειακών ροών. 

Υπολογίσθηκε η απόλυτη τιμή των συνολικών δεδουλευμένων, η συσχέτιση της με την 

ποιότητα κερδών. Έπειτα με χρήση του τροποποιημένου υποδείγματος Jones (Modified Jones 

model), το οποίο δημιουργήθηκε από τους Dechow et al. (1995), εκτιμήθηκαν τα 

διαφοροποιημένα δεδουλευμένα και εν συνεχεία η απόλυτη τιμή των διαφοροποιημένων 

δεδουλευμένων, μεγέθη που επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα κερδών (Francis et al., 2006; 

Dechow et al., 2010). Τα τρία αυτά μεγέθη επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα κερδών κυρίως 

διότι παρέχουν στη διοίκηση την ευκαιρία να ωραιοποιήσουν το αποτέλεσμα χρήσης για 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. Τέλος υπολογίσθηκαν η τυπική απόκλιση κερδών προς 

την τυπική απόκλιση λειτουργικών ταμειακών ροών, καθώς και ο συντελεστής συσχέτισης 

μεταξύ μεταβολής συνολικών δεδουλευμένων και μεταβολής λειτουργικών ταμειακών ροών. 

Τα δύο αυτά μεγέθη είναι μέτρα της εξομάλυνσης κερδών με το πρώτο να σχετίζεται 

αρνητικά με την ποιότητα κερδών και το δεύτερο θετικά. Τα άλλα δύο μέτρα ποιότητας 

κερδών αφορούν τη χειραγώγηση των κερδών (earnings discretion measures). Αναλυτικότερα 

το τρίτο μέτρο ασχολείται με την απόλυτη τιμή των δεδουλευμένων και την απόλυτη τιμή 

των ταμειακών ροών και το τέταρτο μέτρο αφορά τον λόγο των μικρών κερδών διαιρούμενος 

με τον αριθμό των μικρών απωλειών για κάθε χώρα. 

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης χειραγώγησης μέσω 

της χρήσης των λογιστικών δεδουλευμένων στις χώρες που επηρεάστηκαν και αντίστοιχα δεν 

επηρεάστηκαν αισθητά από την κρίση μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Τέθηκαν δύο ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο 

ερώτημα της έρευνας αφορούσε το επίπεδο χειραγώγησης των δεδουλευμένων μέσω της 
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εφαρμογής τεσσάρων μέτρων που προσδιορίζουν την ποιότητα των κερδών. Το δεύτερο 

ερώτημα αφορούσε τον βαθμό επίδρασης της χρηματοοικονομικής κρίσης στην ποιότητα των 

κερδών για τις χώρες που επηρεάστηκαν πολύ από την κρίση και για τις χώρες που δεν 

επηρεάστηκαν αισθητά από αυτήν.  

Αρχικά, παρουσιάστηκε μία εκτενής  βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα των κερδών είναι σε θέση να επηρεάσει τις επενδυτικές 

αποφάσεις και κατ’ επέκταση τις αναμενόμενες χρηματοοικονομικές ροές. Ειδικότερα, η 

λογιστική πληροφόρηση περιέχεται στις προσδοκώμενες χρηματοοικονομικές ροές της 

εταιρίας και μέσω της ποιότητας κερδών μπορεί να προσδιορίσει τη διαμόρφωση του 

κόστους κεφαλαίου της εταιρίας. Ουσιαστικά η ποιότητα των κερδών μπορεί να 

χαρακτηριστεί και ως μια ευρεία μέτρηση της ασύμμετρης πληροφόρησης.  

Στο τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε και τονίστηκε ο καθοριστικός 

ρόλος που διαδραματίζει το θεσμικό πλαίσιο στη χειραγώγηση των κερδών. Παρατηρήθηκε 

το φαινόμενο ότι μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς προσφέρθηκε πιο ποιοτική πληροφόρηση και περιορίστηκαν τα περιθώρια 

χειραγώγησης των κερδών καθώς εμφάνισαν μέσα διακριτά δεδουλευμένα που είναι 

στατιστικά μη σημαντικά. 

Στο τέταρτο και πέμπτο μέρος της εργασίας  αναπτύχθηκε η θεωρητική ανάλυση της 

ποιότητας κερδών. Συγκεκριμένα αναλύθηκε η βασική μεθοδολογία χειραγώγησης του 

λογιστικού αποτελέσματος και έγινε αναφορά στην μέθοδο των δεδουλευμένων (accrual-

based earnings management). Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η εμπειρική ανάλυση μέσω του 

υποδείγματος των Leuz et al (2003), προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός χειραγώγησης 

κερδών στις χώρες που επηρεάστηκαν αισθητά από την κρίση και αυτών που δεν 

επηρεάστηκαν πολύ από την κρίση. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης εντόπισαν 

χειροτέρευση της ποιότητας των κερδών την περίοδο 2005-2015. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε ότι το τρίτο μέτρο χειραγώγησης των δεδουλευμένων, το οποίο αφορά την 

απόλυτη τιμή των δεδουλευμένων και την απόλυτη τιμή των ταμειακών ροών, έλαβε μόνο 

θετικές τιμές. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη μεγαλύτερης χειραγώγησης των κερδών στις 

χώρες που ανήκουν στην ομάδα “Crisis” όπως είναι οι Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Πορτογαλία και Ισπανία και επηρεάστηκαν αισθητά από την χρηματοοικονομική κρίση. 

Τέλος, η παρούσα μελέτη μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη για τους επενδυτές. Οι 

επενδυτές πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση όσον αφορά στα δεδουλευμένα των 

εταιρειών, είτε πρόκειται για συνολικά δεδουλευμένα, είτε για διαφοροποιημένα 
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δεδουλευμένα. Θα πρέπει να μελετούν τις πληροφορίες που περιέχονται στα δεδουλευμένα 

και επηρεάζουν την ποιότητα των κερδών. Επίσης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

στα μέτρα που δηλώνουν εξομάλυνση κερδών. Για παράδειγμα δεν αρκεί μόνο να εξετάζεται 

η μεταβλητότητα των κερδών αλλά θα πρέπει να ελέγχεται και σε σχέση με τη 

μεταβλητότητα των λειτουργικών ταμειακών ροών. Αν λοιπόν όλα αυτά τα μεγέθη 

εξετάζονται με μεγαλύτερη προσοχή από τους επενδυτές, θα προσδιορίζεται με μεγαλύτερη 

ακρίβεια το επίπεδο της ποιότητας κερδών. 

Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 

εξομάλυνση των κερδών και στη χειραγώγηση τους μέσω δεδουλευμένων, καθώς αποτελούν 

τεχνικές που αυξάνουν πλασματικά τα κέρδη και ταυτόχρονα μειώνουν την ποιότητα τους. 

Συνιστάται, επομένως να αποφεύγεται η εξομάλυνση των κερδών και η ωραιοποίηση του 

λογιστικού αποτελέσματος μέσω των δεδουλευμένων διότι μειώνεται η ποιότητα τους και 

κατ’ επέκταση θα οδηγήσει σε ασυμμετρία πληροφόρησης.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας παρουσιάζουν μια αύξηση της 

εξομάλυνσης κερδών και κατ’ επέκταση χειροτέρευση της ποιότητας των κερδών την 

περίοδο 2005-2015. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην οικονομική ύφεση αυτής της περιόδου. 

Οι μέσοι και οι διάμεσοι των τριών μέτρων έλαβαν θετικές τιμές υποδηλώνοντας την ύπαρξη 

ενδείξεων χειραγώγησης των κερδών προς τα πάνω ενώ το πρώτο μέτρο, το οποίο αφορά την 

εξομάλυνση της τυπικής απόκλισης των λειτουργικών κερδών  προς την τυπική απόκλιση 

των λειτουργικών ταμειακών ροών έλαβε αρνητικές τιμές υποδηλώνοντας την ύπαρξη 

ενδείξεων χειραγώγησης των κερδών προς τα κάτω.  

Περαιτέρω τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το τρίτο μέτρο ποιότητας των 

κερδών παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά και ανομοιογένεια μεταξύ των χωρών 

που επηρεάστηκαν πολύ από την χρηματοοικονομική κρίση και αυτών που δεν 

επηρεάστηκαν πολύ. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι το τρίτο μέτρο χειραγώγησης των 

δεδουλευμένων, το οποίο αφορά την απόλυτη τιμή των δεδουλευμένων και την απόλυτη τιμή 

των ταμειακών ροών, λαμβάνει μόνο θετικές τιμές. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη 

μεγαλύτερης χειραγώγησης των κερδών στις χώρες που ανήκουν στην ομάδα “Crisis” όπως 

είναι οι Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία και επηρεάστηκαν 

αισθητά από την χρηματοοικονομική κρίση, και αντίστοιχα τον περιορισμό του φαινομένου 

αυτού στις χώρες που δεν υφίσταται έντονη οικονομική κρίση (Non Crisis). 

Η έρευνα αυτή θεωρείται σημαντική καθώς πέρα από τα κίνητρα της διοίκησης των 

εταιριών για την χειραγώγηση των κερδών, η οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει κάθε 
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χώρα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπορεί να οδηγήσει σε χειραγώγηση του 

αποτελέσματος. Επιπρόσθετα δίνεται το έναυσμα για περαιτέρω έλεγχο και διερεύνηση της 

στατιστικής σημαντικότητας που έλαβε το τρίτο μέτρο χειραγώγησης των δεδουλευμένων, το 

οποίο αφορά την απόλυτη τιμή των δεδουλευμένων και την απόλυτη τιμή των ταμειακών 

ροών κατά την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης. 
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