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Abstract 

IFRS adoption by private firms can play a significant role in the remedy of market 

imperfections for private firms than for public ones. In order to approach the potential effects 

of IFRS adoption by private firms more accurately, it is imperative to examine their 

incentives compared to public firms with regard to earnings management. Except for the 

adoption of IFRS per se, a further important determinant of accounting quality is the level of 

investor protection across countries. Using abnormal working capital accruals (AWCA) as a 

measure for earnings quality, empirical results of the pooled sample provide evidence for a 

decrease in the earnings quality of private firms after IFRS adoption. As far as investor 

protection is concerned, the results reveal that the interaction effect of IFRS adoption and 

high investor protection does not improve earnings quality, while higher levels of investor 

protection seem to play an important role on earnings quality improvement. Taking into 

consideration the fact that the IASB issued on 2009 a draft for IFRS adoption by private 

limited firms, the findings of this paper contain important implications for the business 

community as a whole.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Εισαγωγή 

Από το 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από όλες τις εισηγμένες εταιρίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ), ένα σύνολο προτύπων που 

θεωρείται ότι είναι υψηλότερης ποιότητας από τα εθνικά (πρότυπα) (Barth.et al., 2008). Αυτή 

η σημαντική υποχρεωτική αλλαγή κυρίως υποστηρίζεται από την ανάγκη υιοθέτησης ενός 

συνόλου λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας τα οποία με τη σειρά τους θα 

συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση της διεθνούς συγκρισιμότητας και ποιότητας των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ICAEW, 2015). Η εισαγωγή και η εξαγωγή υψηλής 

ποιότητας πληροφοριών είναι κρίσιμες για το επενδυτικό κοινό και συμβάλλουν συνολικά 

στην σωστή λειτουργία της επιχειρηματικής αγοράς (Palepu.et al., 2013). Η προαναφερθείσα 

βελτίωση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θεωρείται η βάση για την μέτρηση της 

ποιότητας των κερδών μιας εταιρίας. Η υψηλή ποιότητα κερδών παρέχει περισσότερες 

πληροφορίες για την υποκείμενη επιχειρηματική πραγματικότητα μιας εταιρίας (Deloitte, 

2010).  Επιπλέον,  το εννοιολογικό πλαίσιο του IASB του 2010, ορίζει ως υψηλής ποιότητας 

πληροφορία αυτή που είναι ακριβής, σχετική, συγκρίσιμη, αμερόληπτη και έγκαιρη (Deloitte, 

2010). Επομένως, η ποιότητα κερδών αντανακλάται στην ποιότητα  και τα χαρακτηριστικά 

των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών πληροφοριών όπως αυτά ορίζονται στο εννοιολογικό 

πλαίσιο. 

Μια εκτεταμένη έρευνα εξετάζει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ (IFRS) στην 

ποιότητα των κερδών (π.χ., Jeanjean και Stolowy, 2008, Brown, 2011, Paananen και 

Hengshiu, 2009, Tsalavoutas και Evans, 2010,Vantendeloo και Vanstraelen, 2005), με τα 

αποτελέσματα που δόθηκαν να χαρακτηρίζονται από υψηλή ετερογένεια. Οι Ahmed et al. 

(2013) αποδίδουν αυτήν την ετερογένεια σε διάφορους καθοριστικούς παράγοντες όπως είναι 

οι διαφορετικοί κανονισμοί δικαιοδοσίας ανάμεσα στις χώρες, η χρονική περίοδος της 

ανάλυσης και ο σχεδιασμός της έρευνας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί από τους Cuijpers και 

Buijink (2005), τα αναμενόμενα οφέλη από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ χρειάζονται χρόνο για 

να υλοποιηθούν πλήρως, κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξηγήσει την επίδραση των 

διαφορετικών χρονικών περιόδων της ανάλυσης στα αποτελέσματα.  
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Το μεγαλύτερο ποσοστό της προαναφερθείσας ακαδημαϊκής έρευνας ασχολείται κυρίως 

με την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των εισηγμένων 

επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια των αποτελεσμάτων, η επίδραση της 

υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων αποτελεί 

ένα σχετικό αλλά ακόμη «ανοιχτό» ζήτημα. Παρόλα αυτά, αυτό είναι ένα ακόμα πιο 

εκκρεμές ερώτημα όσον αφορά τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις όπου σχετική έρευνα δεν 

υπάρχει ή είναι στις αρχές ακόμα. Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε αυτήν την εμπειρική 

ερώτηση, η παρούσα διπλωματική εξετάζει την επίδραση που έχει η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 

από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις στην ποιότητα κερδών τους.  

Σύμφωνα  με τον Nobes (2010), το επίκεντρο του IASB και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

είναι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από μη εισηγμένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο IASB 

δημοσίευσε το 2009 ένα πρότυπο ΔΠΧΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (ΜΜΕ) (IASB, 

2009a. IASB, 2009b). Στόχος αυτής της απόφασης είναι να ενσωματωθεί η υιοθέτηση, από 

τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, ενός προτύπου το οποίο είχε αρχικά σχεδιασθεί για 

εισηγμένες επιχειρήσεις μόνο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνομοσπονδιών 

Διευθυντών (EcoDA) του 2010, οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι 

αντιπροσωπεύουν το 95% όλων των εταιριών που υπάρχουν παγκοσμίως, και το 75% του 

ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) (Cameran et al, 2014). Επομένως, 

μπορεί κανείς να συμπεράνει με ασφάλεια ότι οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις αποτελούν την 

«ραχοκοκαλιά» της ευρωπαϊκής οικονομίας, επηρεάζοντας την οικονομική της ανάπτυξη στο 

σύνολο της. Μετά την αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

συμμορφώνονται με αυτό το νέο λογιστικό καθεστώς, η εξέταση του αντίκτυπου της 

υιοθέτησης των ΔΠΧΑ από μη εισηγμένες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη 

αναδεικνύει ένα ζήτημα το οποίο επί του παρόντος δεν έχει μελετηθεί και το οποίο είναι 

ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τις ρυθμιστικές αρχές αλλά και για τους ακαδημαϊκούς, τους 

επενδυτές και την επιχειρηματική κοινότητα ως σύνολο.  

Σύμφωνα με τον Burgstahler. (2006), η ποιότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς δεν 

θεωρείται ομοιογενής μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων επιχειρήσεων. Αυτό 

υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματα των ερευνών που εξετάζουν τις επιδράσεις της υιοθέτησης 

των ΔΠΧΑ από εισηγμένες επιχειρήσεις δεν αρκούν για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα 

σχετικά με την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων.   
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1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η εξέταση της επίδρασης της υιοθέτησης των 

ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των μη εισηγμένων επιχειρήσεων σε τέσσερις ευρωπαϊκές 

χώρες, συγκεκριμένα την Γερμανία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, για 

την χρονική περίοδο 2009-2013. Το συνολικό δείγμα αποτελείται από 29787 εταιρίες, 148935 

παρατηρήσεις όλων των ετών και 3735 επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ. Η προσέγγιση 

όσον αφορά την ποιότητα των κερδών θεωρεί ότι το επίπεδο της ωραιοποίησης των κερδών 

εξαρτάται από το μη φυσιολογικό δεδουλευμένο κεφάλαιο κίνησης.  Περαιτέρω, εξετάζεται 

συνδυαστικά η επίδραση της υιοθέτησης των IFRS και της προστασίας των επενδυτών στην 

ποιότητα των κερδών των μη εισηγμένων επιχειρήσεων διαχωρίζοντας τις εταιρίες σε αυτές 

που εδρεύουν σε χώρες με υψηλό και χαμηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, δεδομένου 

ότι το επίπεδο αυτό αποτελεί βασικό θεσμικό παράγοντα που καθορίζει την διαχείριση των 

εταιρικών κερδών. (Renders και Gaeremynck, 2007, Leuz et al., 2003). Τέλος, διαχωρίζονται 

οι μη εισηγμένες εταιρίες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ από μόνες τους και σε αυτές που είναι 

θυγατρικές εισηγμένων εταιριών που ήδη ενοποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις με 

βάση τα ΔΠΧΑ. Αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύ σημαντικός καθώς μια προηγούμενη 

έρευνα παρέχει στοιχεία ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από θυγατρικές εισηγμένων εταιριών 

συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ωραιοποίησης κερδών σε σύγκριση με άλλες μη εισηγμένες 

επιχειρήσεις (Cameran et al., 2014). Οι Cameran et al (2014) υποστηρίζουν ότι οι θυγατρικές 

εταιρίες μπορεί να υποχρεωθούν από τις μητρικές τους να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ με στόχο 

την απλοποίηση της διαδικασίας ενοποίησης: μια μετάβαση στα ΔΠΧΑ που δεν θα έπρεπε να 

θεωρείται προαιρετική.  

Τα εμπειρικά αποτελέσματα του συγκεντρωτικού δείγματος, σε αντίθεση με τις 

προσδοκίες, αποκαλύπτουν ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ είναι αρνητικά συνδεδεμένη με την 

ποιότητα των κερδών. Επιπλέον, ενώ η αλληλεπίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ και της 

υψηλής προστασίας του επενδυτή συνδέεται αρνητικά με την ποιότητα τον κερδών, 

παρατηρείται μια θετική και άρρηκτη σχέση με την προστασία του επενδυτή, καθώς η υψηλή 

προστασία του επενδυτή αποτελεί από μόνο του έναν καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης της 

ποιότητας των κερδών. Τέλος, όσον αφορά τις θυγατρικές των εισηγμένων εταιριών, τα 

αποτελέσματα της έρευνας δεν παρέχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία ώστε να εξαχθεί κάποιο 

συμπέρασμα. Ωστόσο, ο «έλεγχος ευαισθησίας» αποκαλύπτει μια θετική σχέση αυτών των 

εταιριών με την ποιότητα των κερδών. Συνολικά, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θεωρεί 

σημαντικά τα κίνητρα που έχουν συγκεκριμένες εταιρίες να υιοθετήσουν αυτά τα πρότυπα. 
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Περαιτέρω, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η εφαρμογή κάποιας 

συγκεκριμένης καθοδήγησης στις ρυθμίσεις των προτύπων.  

 

1.3 Δομή της διπλωματικής εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική συνεισφέρει στην βιβλιογραφία υπό την έννοια ότι επεκτείνει τη 

σχετική έρευνα για ένα θέμα για το οποίο υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία μέχρι στιγμής. Η 

ανακάλυψη ότι η εθελοντική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις δεν 

οδηγεί σε υψηλότερη ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων θα μπορούσε να έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τους ρυθμιστικούς φορείς. Καθώς υπάρχουν ελάχιστα αποδεικτικά στοιχεία  

ότι τα οφέλη από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ περιορίζονται μόνο σε μια ομάδα εταιριών, θα 

πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η απόφαση του IASB να υιοθετούνται τα ΔΠΧΑ από όλες 

τις μη εισηγμένες εταιρίες. Η υπόλοιπη εργασία οργανώνεται ως εξής: Το κεφάλαιο 2 παρέχει 

μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας  σχετικά με την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ και την ποιότητα 

των κερδών, η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των υποθέσεων. Το κεφάλαιο 3 

παρουσιάζει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των υποθέσεων.  Το 

κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τα εμπειρικά αποτελέσματα καθώς και την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Τέλος η διπλωματική αυτή τελειώνει με τελικές παρατηρήσεις στο κεφάλαιο 

5, θεωρητικές και πρακτικές συμβολές, περιορισμούς και προτάσεις  για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Οι συνέπειες της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ έχουν συζητηθεί εκτενώς στην ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία. Αυτή η ενότητα παρέχει μια γενική εικόνα του ιστορικού και των στόχων των 

ΔΠΧΑ, καθώς και μια επισκόπηση των ακαδημαϊκών ερευνών που εξετάζουν αυτήν την 

επίδραση στην ποιότητα των κερδών. Αυτή η ανασκόπηση θα αποτελέσει τη βάση για την 

ανάπτυξη των υποθέσεων στην επόμενη ενότητα.  

 

 

2.1 Η Υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 
 

Μετά την παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η ανάγκη για ένα κοινό σύνολο 

λογιστικών προτύπων αυξήθηκε σημαντικά (Jeanjean και Stolowy, 2008). Ως απάντηση σε 

αυτήν την παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB) αποφάσισαν να ενσωματώσουν αυτήν την κοινή γλώσσα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στη χρηματοπιστωτική αγορά, υποχρεώνοντας όλες τις 

εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ να καταρτίζουν τις ενοποιημένες οικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και επιτρέποντας στις μη εισηγμένες εταιρίες κάποιων χωρών να 

επιλέξουν ελεύθερα τα λογιστικά πρότυπα που θα ακολουθήσουν· ύστερα από χρόνια 

ανάπτυξης, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε το 2009 ένα πρότυπο 

ΔΠΧΑ για τις μη εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (IASB,2009a; IASB, 2009b). Στις 

μέρες μας, οι επενδυτές προκειμένου να λάβουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις εστιάζουν 

την προσοχή τους κατά βάση στις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης (Palepu et al. 

2013). Οι Armstrong et al. (2010) εξετάζουν τις αντιδράσεις της χρηματιστηριακής 

ευρωπαϊκής αγοράς που συνδέεται με την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ. Ένα από τα πιο σημαντικά 

ευρήματα τους είναι ότι οι επενδυτές αντιδρούν πολύ θετικά απέναντι σε εταιρίες που 

συμμορφώνονται με τα ΔΠΧΑ, οι οποίες προηγουμένως παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα 

ασσυμετρίας στις πληροφορίες. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι επενδυτές αναμένουν 

υψηλά οφέλη στην ποιότητα των πληροφοριών μετά την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ. Οι 

πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για τους επενδυτές, τους αναλυτές και τους επαγγελματίες 

που αντιπροσωπεύουν το βασικό κομμάτι του σημερινού επιχειρηματικού τοπίου. Μετά τη 

σύγκλιση των τρεχουσών χρηματοπιστωτικών αγορών που προκύπτει από την υιοθέτηση 

αυτού του κοινού συνόλου προτύπων, οι ρυθμιστικές αρχές αναμένουν αύξηση της 
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διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων 

(Daske et al. 008). Οι Ahmed et al. (2013) τονίζουν το γεγονός ότι ένα σύνολο λογιστικών 

προτύπων θεωρείται υψηλής ποιότητας όταν μειώνει την διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τις 

λογιστικές τεχνικές, όταν απαγορεύει την υπερεκτίμηση των κερδών και κατά συνέπεια όταν 

αυξάνει την ποιότητα των κερδών.  

 

 

2.1.1 Μεταβαίνοντας Από Ένα Πρότυπο Κανόνων Σε Ένα Πρότυπο Αρχών. 
 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας ρύθμισης είναι η μετακίνηση από 

ένα λογιστικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες σε ένα σύστημα βασισμένο σε αρχές. Οι λόγοι 

για τους οποίους τα πρότυπα αυτά που είναι βασισμένα σε αρχές μπορούν είτε να αυξήσουν 

είτε να μειώσουν την ποιότητα των κερδών έχουν εξεταστεί εκτενώς σε προηγούμενες 

ακαδημαϊκές έρευνες.  

 

Τα βασισμένα σε αρχές λογιστικά πρότυπα συνεπάγονται την επιβολή πρόσθετων 

απαιτήσεων γνωστοποίησης, υποχρεώνοντας σε λογιστικούς χειρισμούς οι οποίοι 

αντικατοπτρίζουν την επιχειρηματική πραγματικότητα μιας επιχείρησης (Barth et al, 2008, 

Daske, 2006). Για παράδειγμα, τα ΔΠΧΑ ενσωματώνουν τη λογιστική σε δεδουλευμένη 

βάση, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης των επιχειρήσεων (Kim και Shi, 2012).  

 

Αντίθετα, ακολουθώντας την επιχειρηματολογία των Barth et al. (2008), όπως 

επισημαίνεται από τους Ahmed et al. (2013), η υιοθέτηση ενός κοινού συνόλου προτύπων 

βασισμένων σε αρχές θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τη χρήση των ειδικών 

λογιστικών χειρισμών που απαιτούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, θα 

ήταν πιο ενδεδειγμένο σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνουν οι λογιστικοί χειρισμοί όπως 

υφίσταντο στα πλαίσια των τοπικών λογιστικών κανόνων μετά τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ.  

Επιπλέον όμως, από τη φύση τους, τα πρότυπα δεν έχουν συγκεκριμένη καθοδήγηση για το 

πως ακριβώς θα εφαρμόζονται, γεγονός που αφήνει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στους 

υπευθύνους της Διοίκησης (Langmead και Soroosh, 2009). Για παράδειγμα, ο προσδιορισμός 

της εύλογης αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων και η αντιμετώπιση των κριτηρίων 

αναγνώρισης εσόδων είναι και τα δύο ζητήματα που απαιτούν κρίση από την Διοίκηση και οι 
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σκοπίμως εσφαλμένες αποφάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσφαλμένη παρουσίαση 

αυτών των αξιών. Ακολουθώντας τους Leuz et al. (2003), μεγαλύτερο περιθώριο διακριτικής 

ευχέρειας για τις διοικήσεις μπορεί να μεταφραστεί σε πιο καιροσκόπα συμπεριφορά, αύξηση 

του «μαγειρέματος» των κερδών και συνεπώς σε μείωση της ποιότητας των κερδών.  

 

Θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ένα από τα πιο εξεζητημένα και λογικά 

εμπειρικά ερωτήματα είναι εάν αυτό το νέο λογιστικό πλαίσιο μπορεί να βελτιώσει την 

ποιότητα των κερδών ή όχι. Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό ιδιωτικών 

εταιρειών που συμμορφώνονται με αυτό το νέο λογιστικό καθεστώς, η απάντηση σε αυτό το 

εμπειρικό ερώτημα αφορά όχι μόνο τον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά και τους επαγγελματίες και 

τους νομοθέτες. 

 

Η ακαδημαϊκή έρευνα που εξετάζει αυτό το ερώτημα επικεντρώνεται κυρίως στις 

εισηγμένες επιχειρήσεις και αποκαλύπτει συγκρουόμενα αποτελέσματα (Brown, 2011). Αυτό 

το ευρύ κύμα ακαδημαϊκής έρευνας εξετάζει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην 

ποιότητα των κερδών λαμβάνοντας υπόψη διάφορα μέτρα για την ποιότητα των κερδών, τα 

χρονοδιαγράμματα και τα σχέδια έρευνας (ICAEW, 2015). 

 

 

2.2  Η Υιοθέτηση Των ΔΠΧΑ Από Επιχειρήσεις Δημοσίου Συμφέροντος  

 

Το πρώτο ρεύμα της βιβλιογραφίας είναι αυτό που ερευνά τις επιπτώσεις της υιοθέτησης των 

ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων. Αυτό το ρεύμα της έρευνας 

διαφοροποιείται μεταξύ αυτών που εφαρμόζουν εθελοντικά τα ΔΠΧΑ και αυτών που τα 

εφαρμόζουν υποχρεωτικά και τα αποτελέσματα που προκύπτουν χαρακτηρίζονται από υψηλή 

ετερογένεια (Ahmed et al, 2013). Δεδομένου ότι το επίκεντρο αυτής της έρευνας είναι μόνο  

για τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, δεν επικεντρώνεται βαθιά στο προαναφερθέν ρεύμα.  

 

2.2.1 Εθελοντική Και Υποχρεωτική Υιοθέτηση Των ΔΠΧΑ Από Τις 

Δημοσίου Συμφέροντος Επιχειρήσεις 

 

Το μέρος της έρευνας που εξετάζει την εθελοντική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από εισηγμένες 

επιχειρήσεις επικεντρώνεται στην περίοδο πριν να γίνει υποχρεωτική η υιοθέτηση των 
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ΔΠΧΑ, δηλαδή πριν από το 2005. Οι Barth et al. (2008) αναφέρουν σημαντικές βελτιώσεις 

στην ποιότητα των κερδών μετά την εθελοντική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ. Οι VanTendeloo και 

Vanstraelen (2005) αποτυγχάνουν να εντοπίσουν αυτές τις βελτιώσεις μεταξύ των ήδη 

υπάρχοντών γερμανικών προτύπων και των ΔΠΧΑ. Προηγούμενες έρευνες που εξετάζουν 

την ετερογένεια αυτών των αποτελεσμάτων για αυτούς που υιοθετούν εθελοντικά τα ΔΠΧΑ 

υποδεικνύει ότι η επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών εξαρτάται 

σημαντικά από τα κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αυτά τα πρότυπα 

(Soderstrom και Sun., 2007, Christensen et al., 2015). Οι Kim και Shi (2012) υποστηρίζουν 

ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εθελοντικά τα ΔΠΧΑ μπορούν να θεωρηθούν ότι κάνουν 

μια αξιόπιστη και δαπανηρή δέσμευση για καλύτερες στρατηγικές σύνταξης των 

οικονομικών τους καταστάσεων, οι οποίες με τη σειρά τους προσθέτουν αξία στην 

επιχείρηση.  

 

Το μέρος της έρευνας που εξετάζει την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από 

εισηγμένες επιχειρήσεις επικεντρώνεται στην περίοδο μετά το 2005. Τα συμπεράσματα των 

Paananen και Hengshiu (2009) αποκαλύπτουν ότι η ποιότητα των κερδών μετά την 

υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου: οι συγγραφείς 

αποδίδουν αυτή την αρνητική επίδραση στις αλλαγές που έγιναν με τα νέα λογιστικά 

πρότυπα. Οι Iatridis και Rouvolis (2010) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα των 

κερδών βελτιώνεται στην Ελλάδα μετά την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, αλλά μόνο 

μακροπρόθεσμα. Οι Jeanjean και Stolowy (2008) επικεντρώνονται στις τρεις πρώτες χώρες 

που υιοθέτησαν τα ΔΠΧΑ, συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη 

Γαλλία, και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ωραιοποίηση των κερδών αυξήθηκε 

σημαντικά μόνο στη Γαλλία. Οι συγγραφείς αποδίδουν αυτό το αποτέλεσμα στο γεγονός ότι 

το να υπάρχει ένα κοινό σύνολο κανόνων μπορεί να μην είναι αρκετό για να επιτευχθεί η 

εναρμόνιση και ίσως θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες (π.χ. διαφορετικά 

θεσμικά περιβάλλοντα ). Προηγούμενες έρευνες επιβεβαιώνουν επίσης ότι οι εισηγμένες 

επιχειρήσεις που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ συνδέονται με λιγότερα σφάλματα πρόβλεψης και 

παρουσιάζουν μείωση της ασυμμετρίας της πληροφορίας (Ashbaugh και Pincus, 2001 · 

Hodgdon et al., 2008 · Cotter et al., 2012 · Chalmers et al., Jiao et al., 2012). Η αντίθετη 

άποψη που προέρχεται από τη βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι τα ακριβή αποτελέσματα του 

αναλυτή διαφέρουν μεταξύ των χωρών με διαφορετικά θεσμικά περιβάλλοντα και 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις διαφορές μεταξύ τοπικών λογιστικών προτύπων και 

ΔΠΧΑ (Byard et al., 2011, Cuijpers and Buijink, 2005). 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην 

ποιότητα των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων αποτελεί ένα σχετικό, αλλά ακόμα 

ανοικτό ερώτημα. Ωστόσο, αυτό είναι ακόμα πιο εκκρεμές ερώτημα για τις μη εισηγμένες 

επιχειρήσεις, όπου η σχετική έρευνα είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα. 

 

2.3  Η Υιοθέτηση Των ΔΠΧΑ Από Μη Εισηγμένες Επιχειρήσεις 
 

Παλαιότερες ακαδημαϊκές εργασίες που εξέτασαν την ποιότητα των κερδών των μη 

εισηγμένων επιχειρήσεων επικεντρώθηκαν κυρίως σε ένα μικρό αριθμό παρατηρήσεων και 

δεν εξέτασαν σε βάθος την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών.  

 

Η πιο πρόσφατη μελέτη που εξέτασε την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην 

ποιότητα των κερδών των μη εισηγμένων επιχειρήσεων είναι αυτή των Bassemir και Farkas 

(2015). Οι συγγραφείς παρατήρησαν βελτίωση στην ποιότητα των κερδών για τις μη 

εισηγμένες επιχειρήσεις της Γερμανίας που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ σε σύγκριση με αυτές που 

δεν τα υιοθετούν. Οι Cameran et al. (2014), οι οποίοι κυρίως επικεντρώθηκαν στις μη 

εισηγμένες εταιρίες της Ιταλίας, αποκάλυψαν ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ δεν βελτιώνει την 

ποιότητα των κερδών και μάλιστα στην πραγματικότητα αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα 

«μαγειρέματος» των κερδών. Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των δύο αυτών ερευνητικών 

εργασιών παρέχουν κάποια στοιχεία για την επιχειρηματολογία των Leuz et al. (2003), και 

συγκεκριμένα ότι όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ, οι ενδεχόμενες 

επιδράσεις της υιοθέτησης δεν εξαρτώνται μόνο από τα ίδια αυτά τα πρότυπα αλλά και από 

τις διαφορές των θεσμικών ρυθμίσεων μεταξύ των χωρών.  

 

2.3.1 Τα Κίνητρα Των Μη Εισηγμένων Επιχειρήσεων Να Εφαρμόσουν Τα 

ΔΠΧΑ 

 

Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στους παράγοντες που παρακινούν τις μη εισηγμένες 

επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Ο Francis et al. (2008) εξετάζουν ποια συγκεκριμένα 

ειδικά κίνητρα οδηγούν τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν αυτά τα πρότυπα. Τα 

αποτελέσματά τους δείχνουν ότι τα κίνητρα των μη εισηγμένων επιχειρήσεων να υιοθετούν 
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τα ΔΠΧΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις διαφορές δικαιοδοσίας μεταξύ των χωρών 

και από τις διαφορές στην οικονομική ανάπτυξη.  

 

Η υιοθέτηση των ΔΠΧA από μη εισηγμένες εταιρείες μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος 

της σηματοδότησης της στρατηγικής τους. Σύμφωνα με τους Francis et al. (2008) οι 

λογιστικές πληροφορίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην 

αντιμετώπιση των ατελειών της αγοράς για τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις παρά για τις 

εισηγμένες. Σύμφωνα με τους Barth et al. (2008), υιοθετώντας οικειοθελώς ένα σύνολο 

λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας μπορεί να συνεπάγεται καλύτερη φήμη για την 

εταιρία που με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει θετικά την αλληλεπίδραση της με το 

εξωτερικό της περιβάλλον. Οι Cameran et al. (2014) αναμένουν ότι θα βρουν διαφορετικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα των κερδών μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών που εφαρμόζουν τα 

ΔΠΧΑ σε ατομικό επίπεδο και μη εισηγμένες εταιρείες που τα εφαρμόζουν επειδή είναι 

θυγατρικές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και οι οποίες ήδη συντάσσουν 

τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Ο λόγος είναι ότι οι θυγατρικές 

εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ενδέχεται να έχουν διαφορετικά κίνητρα 

για να εφαρμόσουν αυτά τα πρότυπα, καθώς ίσως υποχρεώνονται από τη μητρική εταιρεία με 

στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας της ενοποίησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

λογιστική ποιότητα υποβαθμίζεται και για τις δύο κατηγορίες εταιριών (απλές και 

θυγατρικές), με τις αρνητικές επιπτώσεις όμως να είναι πιο έντονες για τις θυγατρικές 

εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και υποβάλλουν ήδη τις καταστάσεις τους 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Ενώ οι Kim και Shi (2012) αναφέρουν ότι μπορούν να υπάρξουν 

σημαντικά οφέλη για όσες εταιρίες εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ, ο Christensen (2012) αμφισβητεί 

τα ευρήματα των Kim και Shi αναφέροντας ότι ενώ τα οφέλη από την υιοθέτηση πράγματι 

φαίνονται πολλά, οι επιχειρήσεις σπάνια τα εφαρμόζουν εθελοντικά. Ο Christensen (2012) 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανάλυση κόστους-οφέλους δεν εφαρμόζεται σωστά και ότι 

το κόστος που συνδέεται με την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ δεν λαμβάνει σημαντική προσοχή από 

την ακαδημαϊκή κοινότητα.  

 

Προκειμένου να γίνει η προσέγγιση των πιθανών επιπτώσεων της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 

από μη εισηγμένες εταιρίες με μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι επιτακτική η εξέταση των 

κινήτρων τους σε σύγκριση με τις εισηγμένες επιχειρήσεις όσον αφορά τη χειραγώγηση 

(«μαγείρεμα») των κερδών. Σύμφωνα με τον Jeanjean και τον Stolowy (2008), εκτός από την 



11 
 

χρήση ενός κοινού συνόλου κανόνων, η εναρμόνιση των κινήτρων χειραγώγησης 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των κερδών.  

 

2.3.2 Διαφορές Στα Κίνητρα Μεταξύ Εισηγμένων Και Μη Εισηγμένων 

Επιχειρήσεων 
 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές υποθέσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στα κίνητρα 

χειραγώγησης των κερδών μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων, οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν και την ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης:  η «ευκαιριακή» και αυτή της 

«ζήτησης» (Givoly et al., 2010). Σύμφωνα με την υπόθεση της ζήτησης, η ζήτηση για 

οικονομικές πληροφορίες υψηλής ποιότητας είναι υψηλότερη για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, 

δεδομένου ότι υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις (Ball and 

Shivakumar, 2005). Στην περίπτωση της «ευκαιριακής» υπόθεσης, η ζήτηση των επενδυτών 

για οικονομικές πληροφορίες υψηλότερης ποιότητας ασκεί πιέσεις στις διοικήσεις των 

εισηγμένων εταιρειών και δημιουργεί έτσι μεγαλύτερα κίνητρα χειραγώγησης των κερδών 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επενδυτών (Beatty et al., 2002). Επιπλέον, ο 

Skinner (1994) αναφέρει ότι οι εισηγμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν πιο πολλά 

κίνητρα χειραγώγησης των κερδών, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αγωγές (Givoly et 

al., 2010). Ως εκ τούτου, οι λογιστικές πληροφορίες υψηλής ποιότητας μπορούν να 

θεωρηθούν ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις εισηγμένες επιχειρήσεις παρά για τις μη 

εισηγμένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι διοικήσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων είναι πιο 

πιθανό να χειραγωγήσουν τα κέρδη, καθώς ενδέχεται να λάβουν αποζημίωση με βάση τις 

κινήσεις των μετοχών (Cameran et al., 2014). Εντούτοις, μπορεί επίσης να ισχύει το γεγονός 

ότι οι διοικήσεις των μη εισηγμένων επιχειρήσεων ενδέχεται να έχουν κίνητρα «bonus» εάν 

αυτό βασίζεται σε κέρδη. Επομένως, είναι δύσκολο να γίνει διάκριση των διαφορετικών 

κινήτρων μεταξύ εισηγμένων και μη επιχειρήσεων όσον αφορά το «bonus». Επιπλέον, οι 

μέτοχοι των μη εισηγμένων επιχειρήσεων είναι λιγότεροι σε σχέση με τις εισηγμένες 

επιχειρήσεις και είναι πιθανότερο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες χειραγώγησης των 

κερδών (Givoly et al., 2010). Ως αποτέλεσμα, οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης 

και μετόχων ιδιωτικών εταιρειών είναι πιο στενοί, μειώνοντας τα κίνητρα και τις ευκαιρίες 

των διευθυντικών στελεχών για χειραγώγηση των κερδών. Ωστόσο, οι Ball και Shivakumar 

(2005) αναφέρουν ότι, δεδομένου ότι η οικονομική πληροφόρηση των μη εισηγμένων 

εταιρειών δεν είναι απαραίτητο να δημοσιοποιείται στο κοινό, επηρεάζονται από φορολογικά 
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κίνητρα. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις στην 

Ευρώπη συνδέονται περισσότερο με την χειραγώγηση των κερδών σε σχέση με τις 

εισηγμένες επιχειρήσεις. 

 

2.4  Προστασία Των Επενδυτών 
 

Εκτός από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ αυτή καθ’ αυτή, ένας άλλος σημαντικός καθοριστικός 

παράγοντας της λογιστικής ποιότητας είναι το επίπεδο της προστασίας των επενδυτών 

ανάμεσα στις χώρες (Houge et al., 2012). Σύμφωνα με τους Renders και Gaeremynck (2007), 

το επίπεδο προστασίας των επενδυτών είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τον περιορισμό 

της ευκαιριακής συμπεριφοράς από τα διευθυντικά στελέχη. Το προαναφερθέν μέρος της 

έρευνας αποκαλύπτει συγκρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση της υιοθέτησης 

των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών. Οι ακαδημαϊκές έρευνες επισημαίνουν ότι η 

ετερογένεια αυτών των αποτελεσμάτων μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι θεσμικοί 

κανόνες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών (Christensen, 2012).  

 

Με αυτήν την έννοια, το δεύτερο μέρος της έρευνας που μπορεί να εντοπιστεί, είναι αυτό 

που εξετάζει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών 

λαμβάνοντας υπόψη τους θεσμικούς παράγοντες και πιο συγκεκριμένα τα διαφορετικά 

επίπεδα προστασίας των επενδυτών ανά χώρα. Αυτό το μέρος της έρευνας βασίζεται στην 

υπόθεση ότι ένα κοινό σύνολο κανόνων δεν είναι αρκετό για να βελτιώσει την ποιότητα των 

κερδών αν δεν είναι εναρμονισμένοι και οι θεσμικοί παράγοντες (Leuz et al., 2003). 

Προηγούμενες έρευνες αποκαλύπτουν ότι η οικονομική διαφάνεια αυξάνεται για τις εταιρίες 

που εδρεύουν σε χώρες με υψηλό επίπεδο προστασίας του επενδυτή και ότι για αυτές τις 

εταιρίες μειώνεται το επίπεδο χειραγώγησης των κερδών. Δεδομένου ότι η οικονομική 

διαφάνεια και η χειραγώγηση των κερδών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την 

ποιότητα των κερδών, τα προαναφερθέντα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι η λογιστική 

ποιότητα είναι θετικά συνυφασμένη με υψηλότερα επίπεδα προστασίας των επενδυτών 

(Daske et al., 2008, Ball et al., 2000).  Οι Leuz et.al διαπίστωσαν ότι οι εταιρίες που εδρεύουν 

σε χώρες με υψηλά δικαιώματα προστασίας των επενδυτών, είναι συνδεδεμένες με μικρότερη 

χειραγώγηση των κερδών. Τα ίδια αποτελέσματα εξήχθησαν και από την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε από τους Burgstahler και άλλους (2006).  Οι Guenther and Young (2000) 

ανακάλυψαν ότι οι χώρες με ισχυρά δικαιώματα προστασίας των επενδυτών έχουν μια ισχυρή 
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θετική σχέση μεταξύ των λογιστικών κερδών και των πραγματοποιθέντων οικονομικών 

γεγονότων. Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με τη θεωρία που υποστηρίζει ότι η ποιότητα των 

κερδών αντανακλάται στην ορθότητα και την ακρίβεια των οικονομικών πληροφοριών 

(Armstrong et al., 2010).  

 

Ενώ οι προαναφερθέντες ερευνητικές εργασίες εξέτασαν μόνο την συσχέτιση της 

προστασίας των επενδυτών με τους καθοριστικούς παράγοντες της λογιστικής ποιότητας, οι 

Houge και λοιποί είναι οι πρώτοι που εξέτασαν το κοινό αποτέλεσμα της προστασίας των 

επενδυτών και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών. Οι συγγραφείς 

υπέθεσαν ότι η ποιότητα των κερδών βελτιώνεται μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ υψηλής 

ποιότητας λογιστικών προτύπων, όπως εξηγείται από τα ΔΠΧΑ, και υψηλής προστασίας των 

επενδυτών.  Τα αποτελέσματα της έρευνας τους υποστήριξαν την υπόθεση τους.  Ένα από τα 

πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα τους είναι ότι αυξάνοντας τα επίπεδα προστασίας του 

επενδυτή χωρίς όμως την εφαρμογή των ΔΠΧΑ δεν βελτιώνεται η ποιότητα των κερδών. 

Επιπλέον,  η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ σε αδύναμα περιβάλλοντα προστασίας των επενδυτών 

δεν βελτιώνει ούτε την ποιότητα των κερδών. Το βασικό συμπέρασμα των Houge και άλλων 

(2012) είναι ότι ούτε η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ ούτε οι βελτιώσεις για την προστασία των 

επενδυτών αρκούν μόνα τους για να βελτιώσουν την λογιστική ποιότητα. Με αυτή την 

έννοια, οι Hope et al. (2006) υποστηρίζουν αυτήν την αλληλεξάρτηση διαπιστώνοντας ότι οι 

χώρες με ασθενέστερα δικαιώματα προστασίας των επενδυτών έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ · Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

χώρες με αδύναμη προστασία των επενδυτών θεωρούν τα ΔΠΧΑ ως μια οδό βελτίωσης των 

επιπέδων προστασίας των επενδυτών που με τη σειρά τους μπορούν να τους βοηθήσουν να 

μεταφέρουν σωστά οικονομικά μηνύματα στους ξένους επενδυτές. 

 

Τα αποτελέσματα αυτού του μέρους της έρευνας είναι πιο απλά και εξηγούν ότι η 

προστασία των επενδυτών, είτε από μόνη της είτε σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των 

ΔΠΧΑ, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ποιότητα των κερδών. Ενώ επιβεβαιώνεται 

από τους Leuz et al. (2003) ότι η υψηλή προστασία των επενδυτών από μόνη της συνδέεται 

με υψηλότερα επίπεδα ποιότητας κερδών, τα στοιχεία από τους Houge et al. (2012) δείχνουν 

ότι ούτε η ασφάλεια του επενδυτή ούτε η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ είναι αρκετά από μόνα τους 

ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των κερδών. Ο συνδυασμός όμως υψηλής προστασίας των 

επενδυτών και ενός συνόλου λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας (ΔΠΧΑ) μπορεί να 



14 
 

θεωρηθεί ως προτιμότερο και ακριβές μέτρο για την καλύτερη ποιότητα των κερδών μιας 

επιχείρησης (Houge et al., 2012).  

 

2.5 Έλεγχοι Υποθέσεων 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα αυτής της εργασίας, η επίδραση της 

υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των μη εισηγμένων επιχειρήσεων 

εξακολουθεί να αποτελεί ένα εκκρεμές εμπειρικό ζήτημα.  

Σύμφωνα με τους Cameran et al., τα κίνητρα σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των 

μη εισηγμένων επιχειρήσεων τείνουν να είναι τελείως διαφορετικά από αυτά των μη 

εισηγμένων. Επιπλέον, η απόφαση του IASB για υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά το 

2005 είχε ήδη ληφθεί από το 2000.Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε υιοθέτηση των ΔΠΧΑ μεταξύ 

της χρονικής περιόδου 2000-2005 δεν θα πρέπει να θεωρείται πραγματικά ως εθελοντική 

αλλά ως έγκαιρη θέσπιση υποχρεωτικών κανόνων (Christensen, 2012). Γι’ αυτό δεν θα ήταν 

σωστό να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα για τις μη εισηγμένες εταιρίες βασιζόμενοι 

στα αποτελέσματα που διαπιστώθηκαν για τις εισηγμένες επιχειρήσεις όπως αυτά 

παρουσιάζονται σε προηγούμενη έρευνα.  

 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια πρώτη προσδοκία ως προς το αποτέλεσμα αυτό, είναι 

σημαντικό να δοθεί προσοχή στη φύση αυτών των προτύπων (ΔΠΧΑ). Τα ΔΠΧΑ είναι ένα 

σύνολο λογιστικών προτύπων που θεωρείται ότι είναι υψηλότερης ποιότητας από τα εθνικά 

(Barth et al., 2008). Οι ρυθμιστικές αρχές μετά την υιοθέτηση αυτών των προτύπων 

αναμένουν αύξηση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών και συνεπώς τη βελτίωση της ποιότητας των κερδών (Daske et al., 2008). 

 

Οι δύο προαναφερθείσες ερευνητικές εργασίες των Cameran et al. (2014) και Bassemir και 

Farkas (2015) που εξέτασαν την επίδραση των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των μη 

εισηγμένων επιχειρήσεων δίνουν συγκρουόμενα αποτελέσματα. Αυτά τα συγκρουόμενα 

αποτελέσματα θα μπορούσαν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι και οι δύο μελέτες 

περιορίζουν τις αναλύσεις τους σε μία μόνο χώρα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Η εργασία αυτή, θα προσπαθήσει να ξεπεράσει 

αυτό το φαινόμενο εστιάζοντας σε ένα ευρύτερο δείγμα χωρών με διαφορετικά επίπεδα 

προστασίας των επενδυτών.  
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Επιπλέον, οι μη εισηγμένες εταιρίες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ θεωρούνται στην υπάρχουσα 

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία ως εθελοντές. Σύμφωνα με τους Kim και Shi (2012), οι εθελοντές 

που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ μπορεί να θεωρηθούν ότι δημιουργούν μια αξιόπιστη και 

δαπανηρή δέσμευση για καλύτερες στρατηγικές δημιουργίας χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών, οι οποίες με τη σειρά τους προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Επιπλέον, οι 

Christensen et al. (2015) αποκάλυψαν ότι οι βελτιώσεις στην ποιότητα των κερδών 

περιορίζονται σε εταιρίες με υψηλότερα κίνητρα υιοθέτησης των ΔΠΧΑ, δηλαδή οι 

λεγόμενοι εθελοντές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του IASB είναι η δημιουργία ενός 

συνόλου προτύπων που ενισχύουν τη διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων, είναι εύλογο 

να περιμένει κανείς ότι οι μη εισηγμένες εταιρίες που υιοθετούν εθελοντικά αυτά τα 

λογιστικά πρότυπα έχουν ισχυρά κίνητρα για να τα εφαρμόσουν, και θα παρατηρήσουν 

θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα των κερδών τους. Η παραπάνω συζήτηση ωθεί την 

ακόλουθη υπόθεση:  

 

H1: Η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από μη εισηγμένες εταιρείες συνδέεται θετικά με την 

ποιότητα των κερδών 

Προχωρώντας στο δεύτερο προαναφερθέν μέρος της έρευνας τα αποτελέσματα είναι πιο 

απλά. Οι εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών 

αποκαλύπτουν υψηλότερα επίπεδα οικονομικής διαφάνειας, χαμηλότερα επίπεδα 

χειραγώγησης των κερδών και ακριβείς και αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες (Leuz et al., 

2003, Daske et al., 2008, Ball et al. Burgstahler et al., 2006, Bushman et al., 2004).Επιπλέον, 

επισημαίνεται η σημασία της αλληλεπίδρασης των επιπέδων υιοθέτησης των ΔΠΧΑ και 

προστασίας των επενδυτών (Hope et al., 2006, Houge et al., 2012). Η λογιστική ποιότητα δεν 

βελτιώνεται μέσα από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ όταν η προστασία των επενδυτών είναι 

χαμηλή, δεν βελτιώνεται όταν η προστασία των επενδυτών είναι υψηλή αλλά δεν 

εφαρμόζονται τα ΔΠΧΑ, αλλά βελτιώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ ΔΠΧΑ και 

τα υψηλά επίπεδα προστασίας των επενδυτών (Houge et al., 2012).  

 

Ωστόσο, αυτό το μέρος της έρευνας δεν εξετάζει το συνδυασμένο αποτέλεσμα της 

προστασίας των επενδυτών και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι Daske et al. (2008) αποκαλύπτουν ότι τα οφέλη από την 

υιοθέτηση των ΔΠΧΑ είναι πιο έντονα για όσους τα εφαρμόζουν εθελοντικά όταν διαμένουν 

σε χώρες με υψηλό βαθμό προστασίας των επενδυτών. Σύμφωνα με τους Hope et al.. (2006), 
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οι χώρες υιοθετούν οικειοθελώς τα ΔΠΧΑ με στόχο τη βελτίωση των επιπέδων προστασίας 

των επενδυτών και την αποστολή των σωστών οικονομικών σημάτων στους επενδυτές. 

Επομένως, αν και η πρώτη υπόθεση προβλέπει ήδη θετικό αποτέλεσμα από μόνο του μέσω 

της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ, αναμένω ότι η εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε συνδυασμό με τα υψηλά 

επίπεδα προστασίας των επενδυτών θα αποτελέσει ακόμη σημαντικότερο παράγοντα για τη 

βελτίωση της ποιότητας των κερδών. Η παραπάνω ανάλυση οδηγεί στη δεύτερη υπόθεσή : 

 

Η2: Η αλληλεπίδραση μεταξύ της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ και των υψηλότερων 

επιπέδων προστασίας των επενδυτών συνδέεται θετικά με την ποιότητα των κερδών. 

Επιπλέον, η εθελοντική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ εξαρτάται από τα ειδικά κίνητρα των 

επιχειρήσεων να υιοθετήσουν αυτά τα πρότυπα (Francis et al., 2008). Σύμφωνα με τον Leuz 

(2010), τα κίνητρα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο κατά την εξέταση των συνεπειών της 

υιοθέτησης των ΔΠΧΑ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των Cameran et al.. (2014), είναι 

σημαντικό να διαχωρίσουμε, από άποψη κινήτρων, τις μη εισηγμένες εταιρίες που υιοθετούν 

τα ΔΠΧΑ σε αυτόνομη βάση και αυτές που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ και ταυτόχρονα είναι 

θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών που ήδη συντάσσουν τις ενοποιημένες οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η αρνητική σχέση 

μεταξύ της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ και της ποιότητας των κερδών είναι πιο έντονη για τις μη 

εισηγμένες επιχειρήσεις που ελέγχονται από εισηγμένες οντότητες. Δεδομένου ότι η παρούσα 

εργασία εξετάζει τις εταιρίες που εφαρμόζουν εθελοντικά τα ΔΠΧΑ, μια αναγκαστική 

μετάβαση στα ΔΠΧΑ όπως αυτή που περιγράφεται από τους Cameran et al. (2014) δεν θα 

θεωρείται ως εθελοντική. Το γεγονός ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι θυγατρικές 

εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο προβαίνουν σε μεγαλύτερη χειραγώγηση 

των κερδών τους οδηγώντας σε χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας των κερδών, δημιουργεί την 

τρίτη υπόθεση:  

 

Η3: Η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών που ήδη 

γνωστοποιούν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ συνδέεται αρνητικά με την ποιότητα των κερδών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Δείγμα 
 

O έλεγχος των υποθέσεων που αναπτύχθηκαν παραπάνω για τις μη εισηγμένες ευρωπαϊκές 

εταιρείες αφορούν την περίοδο 2008-2013. 1  Ο λόγος που επιλέ0χθηκε αυτό το χρονικό 

πλαίσιο είναι ότι μετά από τόσα χρόνια συζητήσεων, το IASB δημοσίευσε το 2009 ένα 

πρότυπο IFRS για τις μη εισηγμένες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (IASB, 2009α 

IASB, 2009β). Στόχος της απόφασης αυτής ήταν η υιοθέτηση από τις μη εισηγμένες 

επιχειρήσεις ενός προτύπου που σχεδιάστηκε αρχικά μόνο για τις επιχειρήσεις που 

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Ως εκ τούτου, περισσότερες μη εισηγμένες εταιρίες 

ενδέχεται να εξέτασαν την πρόωρη εθελοντική υιοθέτηση αυτών των προτύπων. Η τάση 

υιοθέτησης των ΔΠΧΑ από μη εισηγμένες επιχειρήσεις που εξετάζεται ανά χώρα στην 

παρούσα έρευνα, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, επιβεβαιώνει τα παραπάνω, 

δηλαδή ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από τις μη εισηγμένες, αυξήθηκε σημαντικά από το 

2008. 

 

 

Γράφημα 1: Η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ ανά χώρα για τη χρονική περίοδο 2008 - 2013 

 

Περαιτέρω, αυτό το χρονοδιάγραμμα αφορά μια περίοδο που δεν έχει εξεταστεί εκτενώς 

σε προηγούμενες επιστημονικές έρευνες που σχετίζεται με την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από μη 

εισηγμένες εταιρείες. Και οι δύο προηγούμενες μελέτες (Cameran et al., 2014 και Bassemir 

και Farkas, 2015) σχετικά με την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ από μη εισηγμένες 

εταιρείες εξετάζουν χρονικά πλαίσια πριν και μέχρι το 2010.  

                                                           
1Παρόλο που η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι 5 έτη από το 2009 έως το 2013, αποκομίζονται δεδομένα ξεκινώντας 

από το 2008 προκειμένου να υπολογίσω μεταβλητές που παρουσιάζουν μεταβολές χρόνο με χρόνο (π.χ. αύξηση πωλήσεων 

και εισροές κεφαλαίου κίνησης)  
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Δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ (από τις μη εισηγμένες εταιρίες)  από 

όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ή επιτρέπεται μόνο για χρηματοπιστωτικά και πιστωτικά 

ιδρύματα, η έρευνα εστιάζεται μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η υιοθέτηση των 

ΔΠΧΑ από μη εισηγμένες εταιρείες αποτελεί ελεύθερη επιλογή (Deloitte, 2015). Αφού 

εξετάστηκαν οι πληροφορίες που εξήχθησαν για τις χώρες όπου επιτρέπεται η υιοθέτηση 

ΔΠΧΑ από μη εισηγμένες επιχειρήσεις, εξαιρέθηκαν από το δείγμα όλες οι χώρες όπου ο 

αριθμός των ιδιωτικών επιχειρήσεων που υιοθετούν τα ΔΠΧA είναι σημαντικά χαμηλός 

(Βέλγιο, Εσθονία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Δανία, Γαλλία, Οι Κάτω Χώρες, 

Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Σλοβενία).4 Στις προαναφερθείσες εξαιρούμενες 

χώρες, ο αριθμός αυτών που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ κυμαίνεται από μηδέν έως δεκαπέντε, 

γεγονός που δυσχεραίνει τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένης ανάλυσης με βάση έναν τόσο 

μικρό αριθμό παρατηρήσεων ανά έτος. 

Το τελικό δείγμα αποτελείται από 4 ευρωπαϊκές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία, 

την Ιταλία και την Ιρλανδία. Επίσης, αποκλείστηκαν από το δείγμα όλες οι εταιρίες αυτών 

των χωρών, για τις οποίες δεν υπάρχει τουλάχιστον ένα οικονομικό στοιχείο που απαιτείται 

για τα μοντέλα παλινδρόμησης. Σύμφωνα με την προηγούμενες έρευνες, οι επιχειρήσεις 

παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και 

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξαιρούνται επίσης από το δείγμα δεδομένου ότι τείνουν 

να είναι προβληματικοί στον υπολογισμό των μη φυσιολογικών δεδουλευμένων στοιχείων 

για αυτές τις οντότητες (Daske et al., 2008). Η διαδικασία περικοπής καταλήγει σε ένα τελικό 

δείγμα 29.787 εταιρειών και 148.935 παρατηρήσεων σταθερού έτους για την περίοδο 2009-

2013.  

 

Το δείγμα αυτό αντιπροσωπεύεται από 3735 επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα ΔΠΧΑ 

(2,51% του συνόλου). Η λεπτομερής κατανομή του αριθμού των εταιριών, ο αριθμός των 

υιοθετώντων τα ΔΠΧΑ καθώς και οι σταθερές παρατηρήσεις (Ν) στις τέσσερις χώρες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 κατωτέρω.  
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3.2 Σχεδιασμός Έρευνας 

3.2.1 Δείκτες Για Την Ποιότητα Των Κερδών 
 

Οι παλαιότερες έρευνες παραδοσιακά μετράνε την ποιότητα των κερδών σε τρεις διαστάσεις, 

την διαχείριση των κερδών, την έγκαιρη αναγνώριση των ζημιών και την αξιοπιστία-

συνάφεια (για ανώνυμες εταιρίες) (Dechow et al., 2010). Επειδή η εργασία αυτή 

επικεντρώνεται στις μη εισηγμένες εταιρίες, δεν εξετάζεται η αξιοπιστία-συνάφεια σαν μέτρο 

για την ποιότητα των κερδών καθώς αυτή η προσέγγιση θα ήταν κατάλληλη για τις 

εισηγμένες εταιρίες. (Cameran et al., 2014). Περαιτέρω, για την μέτρηση της έγκαιρης 

αναγνώρισης ζημιών, οι προηγούμενες ερευνητικές εργασίες χρησιμοποιούν μοντέλα όπως το 

Πίνακας 1 Κατανομή του δείγματος ανά έτος και χώρα-ετήσιες παρατηρήσεις (Ν) 

 

 

 Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 

N 

IFRS 

Υιοθέτηση τοπικών προτύπων 

 

N 

Local 

GAAP 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

N 

(N Local 

GAAP 

+ 

N IFRS) 

       

Χώρα 

Επιχει- 

ρήσεις 

2009 2010 2011 2012 2013  2009 2010 2011 2012 2013  Total 

DE 7,899 75 76 79 82 82 394 7,824 7,823 7,820 7,817 7,817 39,101 39,495 

UK 8,733 174 437 452 454 476 1,993 8,559 8,296 8,281 8,279 8,257 41,672 43,665 

IE 807 162 166 167 168 169 832 645 641 640 639 638 3,203 4,035 

IT 12,348 95 96 102 108 115 516 12,253 12,252 12,246 12,240 12,233 61,224 61,740 

               

Σύνολο 29,787 506 775 800 812 842 3,735 29,281 29,012 28,987 28,975 28,945 145,200 148,935 

%  
0.34

% 

0.52

% 

0.54

% 

0.55

% 

0.57

% 
2.51  % 19.66 % 19.48% 19.46 % 19.45 % 

19.43   

% 
97.49% 100 % 
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μοντέλο δεδουλευμένων-ταμειακών ροών "Ball και Shivakumar (2005)", το οποίο εξετάζει τη 

συσχέτιση μεταξύ των δεδουλευμένων εσόδων και των ταμειακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες. Καθώς το δείγμα δεν περιέχει πληροφορίες για τις καταστάσεις ταμιακών 

ροών των μη εισηγμένων επιχειρήσεων, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ούτε αυτό το 

μέτρο για την ποιότητα των κερδών. Ως εκ τούτου, ο δείκτης που θα χρησιμοποιηθεί στην 

έρευνα για την ποιότητα των κερδών είναι η πρώτη από τις τρεις προαναφερθείσες 

διαστάσεις, δηλαδή η χειραγώγηση των κερδών. 

 

3.2.2 Εξαρτημένη Μεταβλητή 

 

Το μέτρο για την προσέγγιση της χειραγώγησης των κερδών, που χρησιμοποιείται σε αυτήν 

την εργασία είναι οι φυσιολογικές ή μη φυσιολογικές δεδουλευμένες ροές του κεφαλαίου 

κίνησης (AWCA, abnormal working capital accruals). Οι μη φυσιολογικές περιλαμβάνουν τα 

στοιχεία τα οποία ίσως πηγάζουν από χειραγώγηση κερδών (Cameran. et al., 2014). Σύμφωνα 

με τους Maijoor και Vanstraelen (2006), οι ροές του κεφαλαίου κίνησης σε δεδουλευμένη 

βάση τείνουν να είναι πιο ευάλωτες στην χειραγώγηση από τις υπόλοιπες ροές.  Σύμφωνα με 

το μοντέλο DeFond και Park (2001), το AWCA ορίζεται με την αφαίρεση του κανονικού 

κεφαλαίου κίνησης από το πραγματοποιημένο κεφάλαιο κίνησης. Όπως επισημαίνεται από 

τους Maijoor και Vanstraelen (2006), "το κανονικό κεφάλαιο κίνησης θεωρείται ότι αποτελεί 

ένα σταθερό ποσοστό των πωλήσεων". Οι εκτιμήσεις των DeFond και Park (2001) για το 

AWCA προέρχονται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

AWCAt = WCt – (WCt-1 ÷ St-1) * St 

 

 

 

Όπου:  

AWCAt = Μη φυσιολογικές δεδουλευμένες ροές κεφαλαίου κίνησης όπως ορίζονται από 

τους DeFond και Park (2001) 

 

WCt=Μη ταμειακά διαθέσιμα κεφαλαίου κίνησης για το έτος t και υπολογίζονται ως εξής: 

{Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις}-

{Τρέχουσες υποχρεώσεις – βραχυπρόθεσμα δάνεια}  
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WCt-1 = Μη ταμειακά διαθέσιμα κεφαλαίου κίνησης κατά το έτος που προηγείται του έτους t  

 

St = Πωλήσεις για το έτος t 

 

St-1 = Πωλήσεις για το έτος που προηγείται από το έτος t 

 

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, η AWCA κλιμακώνεται με τα συνολικά περιουσιακά 

στοιχεία προκειμένου να μειωθεί η ετεροσκεδαστικότητα (Maijoor and Vanstraelen, 2006, 

Cameran et al., 2014, Houge et al., 2012). Επομένως, για τη μέτρηση της χειραγώγησης των 

κερδών αυτή καθαυτή, χρησιμοποιούνται απόλυτες τιμές της AWCA. Αυτή η μέθοδος 

υποστηρίζεται από τους Becker et al. (1998), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι η πλέον 

προτιμητέα προσέγγιση όταν δεν υπάρχει προηγούμενη προσδοκία για την κατεύθυνση της 

χειραγώγησης των κερδών (Cameran et al., 2014).Με αυτή την έννοια, σύμφωνα με τους 

Warfield et al. (1995), οι απόλυτες τιμές του AWCA τείνουν να είναι ένα καλύτερο μέτρο για 

τις αποφάσεις σχετικά με την χειραγώγηση των κερδών που συνεπάγεται αποφάσεις αύξησης 

των εσόδων ή μείωση των εσόδων (Maijoor and Vanstraelen, 2006). Επιπλέον, όσον αφορά 

τον μέσο της εξαρτώμενης μεταβλητής, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο των 

«ακραίων παρατηρήσεων», ορίζεται το επίπεδο σημαντικότητας στο 1%.  

 

Το AWCA είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου παλινδρόμησης που θα 

ακολουθήσει και ο δείκτης για την ποιότητα των κερδών των μη εισηγμένων επιχειρήσεων. 

Μια στατιστικά σημαντική και αρνητική σχέση μεταξύ της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ και της 

AWCA θα έδειχνε ότι η μετάβαση στα ΔΠΧΑ μειώνει τις μη φυσιολογικές δεδουλευμένες 

ροές κεφαλαίου κίνησης που με τη σειρά τους βελτιώνουν την ποιότητα των κερδών και 

αντιστρόφως. 

 

3.2.3 Υιοθέτηση Των ΔΠΧΑ 
 

Η πρώτη υπόθεση είναι η θετική σχέση μεταξύ της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ και της ποιότητας 

των κερδών των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Προκειμένου να ελεγχθεί αυτή τη σχέση 

δημιουργείται μια ψευδομεταβλητή ΔΠΧΑ η οποία λαμβάνει την τιμή 1 για μια δεδομένη 

εταιρία όταν υιοθετεί τα ΔΠΧΑ και 0 αν η εταιρία συντάσσει τις οικονομικές τις καταστάσεις 
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βάσει των τοπικών προτύπων. Στα ομαδοποιημένα δεδομένα, δεν διαχωρίζονται οι εταιρίες 

που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ όλα αυτά τα πέντε έτη και οι εταιρίες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ  και 

ύστερα μεταβαίνουν πίσω στα τοπικά πρότυπα και αντιστρόφως, καθώς δεν εξετάζονται οι 

διαφορές στα εκ των προτέρων κίνητρα να υιοθετήσουν ή να αλλάξουν τα ΔΠΧΑ, αλλά την 

εκ των υστέρων επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών. 

 

Η σχέση μεταξύ των ΔΠΧΑ και των μη φυσιολογικών δεδουλευμένων ροών μετράται 

μέσω της παρακάτω παλινδρόμησης:  

 

AWCAit=β0+β1IFRSit+β2SIZEit+β3ROAit+β4GROWTHit+β5DISSUEit+β6LEVit+ 

β7QUOTit+βjYEARi+βκCountryt +εit,                                                                                  (1) 

 

Όπου:  

AWCAit: οι μη φυσιολογικές δεδουλευμένες ροές κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας i σε ένα 

χρόνο t 

IFRSit: η κύρια μεταβλητή και λαμβάνει την τιμή 1 εάν η εταιρία υιοθετεί τα ΔΠΧΑ και την 

τιμή 0 αν υιοθετεί τα εκάστοτε τοπικά πρότυπα.  

SIZEit: ο φυσικός λογάριθμος των αρχικών συνολικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 

i κατά το έτος t 

ROAit: το κέρδος από τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας i κατά το έτος t 

διαιρούμενο με το αρχικό συνολικό ενεργητικό 

GROWTHit: η ετήσια μεταβολή στις καθαρές πωλήσεις της εταιρείας i κατά το έτος t 

DISSUEit: η ετήσια μεταβολή των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας i κατά το έτος t 

LEVit: το συνολικό χρέος της εταιρίαςi κατά το έτος t διαιρούμενο με το αρχικό συνολικό 

ενεργητικό  

QUOTit: όπως ορίζεται από τους Cameran et al. (2014), λαμβάνει την τιμή 1 εάν η εταιρία i 

κατά το έτος t είναι θυγατρική μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας που ήδη 

δημοσιεύει με βάση τα ΔΠΧΑ και τη τιμή 0 διαφορετικά.  

YEARi: μια ψευδομεταβλητή για το έτος 

Countryt: μια ψευδομεταβλητή για τη χώρα.  

 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης H1 χρησιμοποιώ την τιμή του β1. Αν η Η1 είναι αληθής, τότε 

το β1 αναμένεται αν είναι αρνητικό και στατιστικά σημαντικό.  
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Μετά από προηγούμενες μελέτες που διερευνούν την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 

στην ποιότητα των κερδών, συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητες μεταβλητές προκειμένου να 

ελεγχθούν συγκεκριμένοι παράγοντες σε επίπεδο επιχείρησης που μπορούν να επηρεάσουν 

σημαντικά τη δραστηριότητα χειραγώγησης των κερδών. Οι μη φυσιολογικές δεδουλευμένες 

ροές αποδεικνύεται ότι συνδέονται αρνητικά με την διάσταση μιας επιχείρησης (Warfield et 

al., 1995). Για αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνεται η μεταβλητή SIZE, που μετράται ως ο 

φυσικός λογάριθμός του αρχικού συνολικού ενεργητικού. Η μεταβλητή LEV 

συμπεριλαμβάνεται και αυτή στο μοντέλο καθώς προηγούμενες έρευνες επιβεβαιώνουν μια 

θετική σχέση μεταξύ μόχλευσης και χειραγώγησης κερδών (Cameran et al., 2014). Σύμφωνα 

με τους Carey και Simnett (2006), η χειραγώγηση των κερδών μπορεί επίσης να επηρεαστεί 

από την κερδοφορία και την ανάπτυξη μιας εταιρίας. Για τον λόγο αυτό εισάγονται και οι 

μεταβλητές ROA και GROWTH. Περαιτέρω, οι Shan et al.. (2013) δείχνουν τη σημασία της 

λογιστικής στην εξωτερική χρηματοδότηση όταν διεξάγεται έρευνα σε αυτόν τον τομέα, και 

ότι η αδυναμία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα μέτρησης. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο των ζητημάτων του χρέους, εισάγεται η μεταβλητή 

DISSUE. Τέλος, για να ελεγχθούν τα κίνητρα, σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση, εισάγεται η 

μεταβλητή QUOT που εξετάζει και τις θυγατρικές των εισηγμένων εταιρειών (Cameran et al., 

2014). Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι προηγούμενες έρευνες  ελέγχουν και την 

επίδραση της επιλογής του ελεγκτή, καθώς οι εταιρείες που ελέγχονται από τις ελεγκτικές 

εταιρείες «BIG 4» συνδέονται με λιγότερη χειραγώγηση των κερδών (Cameran et al., 2014). 

Επιπλέον, προηγούμενες έρευνες ελέγχουν όχι μόνο το ROA, αλλά εισάγουν και μια 

μεταβλητή που μετρά τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι δύο 

προαναφερθείσες μεταβλητές δεν εισάγονται στην διπλωματική λόγω έλλειψης στοιχείων2. 

Κατάλογος όλων των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την έρευνα υπάρχει στο 

Παράρτημα Α. 

 

3.2.4 Προστασία Των Επενδυτών  
 

Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι η προαναφερθείσα θετική σχέση μεταξύ υιοθέτησης των 

ΔΠΧΑ και ποιότητας των κερδών ενισχύεται όταν το επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε 

                                                           
2Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι πληροφορίες για τους ελεγκτές είναι διαθέσιμη αλλά με τη μορφή 

ονομάτων μεμονωμένων ελεγκτών. Τα ονόματα των ελεγκτικών εταιριών «BIG 4» είναι διαθέσιμα μόνο για 

μικρό αριθμό εταιριών, καθιστώντας δύσκολη, από άποψη χρόνου, τη δημιουργία μιας μεταβλητής με 

χειρωνακτικό τρόπο. 



24 
 

μια δεδομένη χώρα είναι υψηλό. Προκειμένου να ελεγχθεί αυτή η σχέση, δημιουργείται μια 

δεύτερη σημαντική ανεξάρτητη μεταβλητή, η οποία αλληλοεπιδρά με τη μεταβλητή IFRS και 

καταγράφει το επίπεδο προστασίας των επενδυτών (INVPROTECTION) στις τέσσερις 

εξεταζόμενες χώρες. Προκειμένου να μετρηθεί η προστασία των επενδυτών, ακολουθείται η 

επιχειρηματολογία των Houge et al.. (2012). Οι συγγραφείς, δεδομένου ότι η προστασία των 

επενδυτών μπορεί να ενισχυθεί με διάφορους τρόπους, την μετρούν μέσω έξι διαφορετικών 

διαστάσεων: την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου, την επιβολή των νόμων περί 

ασφάλειας, την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, την επιβολή των λογιστικών 

προτύπων, την δικαστική ακεραιότητα και την ελευθερία του τύπου. Αυτή η έρευνα εξετάζει 

μόνο τα πρώτα 5 μέτρα καθώς οι Houge et al. (2012) αντλούν το μέτρο της ελευθερίας του 

τύπου μέσω του εγγράφου των Kaufmann και λοιπών (2007),  το οποίο δεν καλύπτει την 

χρονική περίοδο που εξετάζεται. Τα πέντε μέτρα για την προστασία των επενδυτών 

προέρχονται από την έκθεση οικονομικής ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 

(World Economic Forum-WEF) του 2012 και μετρούνται σε κλίμακα από το 1 έως το 7 3. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση της προστασίας των μετόχων μειοψηφίας, η τιμή 1 δεν θα 

δείχνει προστασία από τον νόμο ενώ η τιμή 7 θα δείχνει μέγιστη προστασία.  

Η παρούσα διπλωματική υιοθετεί μια πιο απλουστευμένη προσέγγιση, σε σύγκριση με τους 

Houge et al. (2012), προκειμένου να προσδιοριστεί η υψηλή και χαμηλή προστασία των 

επενδυτών. Οι Houge et al. (2012) μετρούν την αλληλεπίδραση στην ποιότητα των κερδών 

σαν αμελητέα επίδραση της υιοθέτηση των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών όταν 

αυξάνεται ο καθένας από τους προαναφερθέντες πέντε παράγοντες για την προστασία των 

επενδυτών και εκτελούν έξι διαφορετικές παλινδρομήσεις. Σε αυτήν την έρευνα συλλέγονται 

μεμονωμένα αποτελέσματα των πέντε μέτρων προστασίας των επενδυτών για κάθε χώρα και 

δημιουργείται μια ψευδομεταβλητή INVPROTECTION η οποία λαμβάνει την τιμή 1 για τις 

εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες με υψηλή προστασία των επενδυτών και την τιμή 0 σε 

διαφορετική περίπτωση.  

 

Η απόφαση για τον διαχωρισμό μεταξύ χωρών με υψηλή ή χαμηλή προστασία των 

επενδυτών βασίζεται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από την έκθεση του WEF του 

2012 που παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Είναι σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία 

και η Ιρλανδία εμπίπτουν στην πρώτη προαναφερθείσα κατηγορία (υψηλή προστασία των 

                                                           
3Σημειώστε ότι ενώ οι Houge et al. (2012) αντλούν τις πληροφορίες για τις έξι διαφορετικές διαστάσεις 

προστασίας των επενδυτών από την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) του 2008, η 

διπλωματική αυτή αντλεί τις πληροφορίες αυτές από την πιο πρόσφατη έκδοση της έκθεσης WEF του 2012. 
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επενδυτών), ενώ η Ιταλία στη δεύτερη (χαμηλή προστασία). Μετράω την αλληλεπίδραση του 

IFRS και του INVPROTECTION, στην ποιότητα των κερδών προσθέτοντας στο μοντέλο (1) 

την νέα ανεξάρτητη μεταβλητή, INVPROTECTION, και την μεταβλητή αλληλεπίδρασης 

IFRS_INVPROTECTION με την ακόλουθη παλινδρόμηση:  

 

AWCAit=β0+β1IFRSit+β2INVPROTECTIONi+β3IFRS_INVPROTECTIONt+∑βjcontrolvari

ablesit+εit,                                                                                                   (2) 

 

Όπου η INVPROTECTIONi λαμβάνει την τιμή 1 αν η εταιρία εδρεύει σε μια χώρα με 

υψηλή προστασία του επενδυτή και την τιμή 0 σε διαφορετική περίπτωση, η 

IFRS_INVPROTECTIONt είναι η πιο σημαντική μεταβλητή και συλλαμβάνει την επίδραση 

στην ποιότητα των κερδών όταν η εταιρείαi υιοθετεί τα ΔΠΧΑ κατά το έτος t και εδρεύει σε 

χώρα με υψηλή προστασία του επενδυτή και τέλος η ∑βjcontrolvariables περιλαμβάνει όλες 

τις μεταβλητές ελέγχου που περιγράφονται στο μοντέλο (1).   

Για τον έλεγχο της υπόθεσης H2 χρησιμοποιώ τους δείκτες β1,β2 και β3. Αν η Η2 είναι αληθής, 

τότε είτε το β1 και το β2 θα έπρεπε να είναι στατιστικά μη σημαντικά (αρνητικές ή θετικές 

τιμές ) και το β3 αρνητικό και στατιστικά σημαντικό, ή ακόμη και αν το β1 ή β2 ή και τα δύο 

είναι αρνητικά και στατιστικά σημαντικά, ο συντελεστής και η σημαντικότητα του β3 πρέπει 

να είναι αρνητική και υψηλότερη αντίστοιχα, από β1 και β2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2 Συνοπτικά σκορ επιπέδου προστασίας των επενδυτών κάθε χώρας 

 

Χώρα BIND SEC MIN ACC JUD Συνολική προστασία των 

επενδυτών 

       

Η. Β 5.5 5.2 5.2 5.9 6.2 HIGH 

Ιρλανδία 5.1 4.5 4.7 4.6 6.3 HIGH 

Γερμανία 5.3 4.8 4.9 5.5 6.2 HIGH 

Ιταλία 3.7 4.1 3.5 4.1 3.8 LOW 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα μεμονωμένα σκορ για κάθε διάσταση της προστασίας των επενδυτών από το WEF του 

2012 μετρημένο από το 1 έως 7, όπου BIND η ανεξαρτησία του Συμβουλίου, SEC η επιβολή νόμων ασφαλείας, ΜΙΝ η 

προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, ACC η επιβολή των λογιστικών προτύπων και JUD η δικαστική 

ακεραιότητα.  
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3.2.5 Θυγατρικές Εταιρίες 

Η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από θυγατρικές που ελέγχονται 

από εισηγμένες εταιρείες συνδέεται αρνητικά με την ποιότητα των κερδών. Για να ελεγχθεί 

αυτή την υπόθεση, δημιουργείται η τρίτη ανεξάρτητη μεταβλητή (IFRS_QUOT) η οποία 

μετρά την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ από θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών στην 

ποιότητα των κερδών. Αυτή η μεταβλητή αλληλεπίδρασης προστίθεται στο μοντέλο (2) μέσω 

του οποίου τελικά ελέγχεται τόσο η υπόθεση H2 όσο και η H3. Επομένως, η τελική έκδοση 

του μοντέλου (2) έχει ως εξής: 

 

AWCAit=β0+β1IFRSit+β2INVPROTECTIONi+β3IFRS_INVPROTECTIONit+β4QUOTit+β5I

FRS_QUOTit+ ∑βjcontrolvariablesit+εit,(3) 

Όπου τόσο η INVPROTECTIONi όσο και η IFRS_INVPROTECTIONit παραμένουν ως 

έχουν στο προηγούμενο μέρος. Η QUOTit λαμβάνει την τιμή 1 αν η εταιρία i κατά το έτος t 

είναι θυγατρική μιας εισηγμένης εταιρίας που ήδη δημοσιεύει τις καταστάσεις της με βάση τα 

ΔΠΧΑ και την τιμή 0 σε διαφορετική περίπτωση. Η IFRS_QUOT είναι η βασική μεταβλητή 

και καταγράφει την επίδραση στην ποιότητα των κερδών όταν η εταιρεία υιοθετεί τα ΔΠΧΑ 

κατά το έτος t και είναι θυγατρική μιας εισηγμένης επιχείρησης που ήδη υποβάλλει στοιχεία 

βάσει του IFRS ενώ οι μεταβλητές Σβjcontrol είναι όλες οι μεταβλητές ελέγχου που 

περιγράφονται στο μοντέλο (1). 

 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης Η3 εξετάζεται ο συντελεστής β5. Αν η Η3 είναι αληθής, τότε 

το β5 αναμένεται αυτή τη φορά να είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

4.1 Περιγραφικές Στατιστικές 
 

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για όλες τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στα 

μοντέλα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο πλαίσιο (Α) παρέχει 

περιγραφικά στατιστικά στοιχεία όλων των μεταβλητών για το συγκεντρωτικό δείγμα. Είναι 

σημαντικό να τονίσουμε όσον αφορά τους μέσους των εξαρτημένων και των ανεξάρτητων 

μεταβλητών ότι για όλες τις συνεχείς μεταβλητές αφαιρείται το 1% του άνω και κάτω άκρου 

της κατανομής τους ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο των «ακραίων παρατηρήσεων» 

(ακραίες, παρεκκλίνουσες τιμές). Οι πληροφορίες από το πλαίσιο Α δείχνουν ότι οι 

υιοθετούντες τα ΔΠΧΑ αντιπροσωπεύουν το 2,51% του συνολικού δείγματος. Περαιτέρω, οι 

εταιρείες που περιλαμβάνονται στο δείγμα παρουσιάζουν ένα μέσο επίπεδο μη φυσιολογικών 

δεδουλευμένων ροών κεφαλαίου κίνησης 0,10 (διάμεσος = 0,06), ενώ οι θυγατρικές 

εισηγμένων εταιρειών αντιπροσωπεύουν το 10% του συνολικού δείγματος. Είναι επίσης 

σημαντικό να σημειωθεί ότι παρόλο που η παρούσα εργασία εξετάζει μόνο μία χώρα με 

χαμηλή προστασία επενδυτών (Ιταλία), ο μέσος όρος της μεταβλητής INVPROT είναι 0,58. 

Με άλλα λόγια, οι εταιρείες από την Ιταλία αντιπροσωπεύουν το 42% του συνολικού 

δείγματος. Συγκρίνοντας επίσης τους μέσους και τους διάμεσους των μεταβλητών SIZE, LEV 

και ROA, οι αριθμοί δεν διαφέρουν σημαντικά. Με μια πρώτη ματιά, αυτό δείχνει ότι δεν 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εταιρειών όσον αφορά το μέγεθος, τη μόχλευση και 

την αποδοτικότητα. Ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει για την ανάπτυξη (GROWTH) και τις 

υποχρεώσεις (DISSUE) όπου οι μέσοι και των δύο μεταβλητών διαφέρουν σημαντικά από τις 

διαμέσους. Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει μια επιφύλαξη για αυτήν την έρευνα.  

Προκειμένου να ελεγχθεί αυτή η πιθανή επιφύλαξη, το συνολικό δείγμα χωρίζεται σε αυτούς 

που υιοθετούν τα τοπικά πρότυπα (local GAAP) και αυτούς που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ (IFRS)  

και υπολογίζονται χωριστά τα μέσα όλων των μεταβλητών. Προκειμένου να ελεγχθούν για 

σημαντικές διαφορές των μέσων των μεταβλητών μεταξύ αυτών που υιοθετούν τα τοπικά 

πρότυπα και αυτών που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ διενεργούνται δύο δειγματοληπτικά τεστ. Το 

δεύτερο πλαίσιο (Β) απεικονίζει τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας μονομεταβλητής 

ανάλυσης και αποκαλύπτει στατιστικά σημαντικές διαφορές στο επίπεδο του 1% μεταξύ των 

μέσων όλων των μεταβλητών των υιοθετούντων τα τοπικά πρότυπα και τα ΔΠΧΑ. Πιο 

συγκεκριμένα, η σύγκριση της εξαρτημένης μεταβλητής, AWCA, μεταξύ των δύο δειγμάτων 
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αποκαλύπτει ότι ο μέσος όρος για τους υιοθετούντες τα τοπικά πρότυπα (localGAAP) είναι 

ελαφρώς υψηλότερος από αυτόν των υιοθετώντων ΔΠΧΑ, με τη διαφορά να είναι στατιστικά 

σημαντική (Δ 0,007 · p <0,01).  

 

Όσον αφορά τους μέσους των μεταβλητών ελέγχου, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν 

ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο δειγμάτων. Η μονομεταβλητή ανάλυση στο 

πλαίσιο Β δείχνει ότι οι μέσοι των μεταβλητών SIZE (Δ-0,77, p <0,01), GROWTH (Δ-2,873, 

p <0,01) και DISSUE (Δ-1,005, p <0,01) διαφέρουν περισσότερο. Υπάρχουν αρκετές 

εξηγήσεις για τις παρατηρούμενες διαφορές. Όσον αφορά τη μεταβλητή SIZE, η διαφορά θα 

μπορούσε να σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν τα 

ΔΠΧΑ. Γενικά, οι προαναφερόμενες διαφορές μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι οι 

απαιτήσεις εφαρμογής μεταξύ των ΔΠΧΑ και των τοπικών λογιστικών προτύπων (GAAP) 

διαφέρουν σημαντικά. Μια άλλη εξήγηση για τις σημαντικές διαφορές στα μέσα μπορεί να 

είναι ότι η έρευνά οδηγείται από «bias». Αυτό υποδηλώνει ότι χρειάζεται επιφύλαξη για την 

παρούσα έρευνα καθώς σημαίνει ότι η παραδοχή για την συγκρισιμότητα των δειγμάτων 

αυτών που υιοθετούν τα τοπικά πρότυπα και αυτών τα ΔΠΧΑ, ενδέχεται να μην «ευσταθεί». 

Αν και έχουν εισαχθεί μεταβλητές ελέγχου για την ελαχιστοποίηση αυτού του φαινομένου, 

δεν μπορεί να αγνοηθεί η πιθανότητα «self-selection bias». Σε γενικές γραμμές, είναι 

δύσκολο να εξηγηθούν οι ακριβείς λόγοι που προκαλούν τις προαναφερθείσες διαφορές. 

 

Προχωρώντας στο τρίτο πλαίσιο (Γ), παρατηρούμε αρνητική και στατιστικά σημαντική (p 

<0,01) συσχέτιση μεταξύ των ΔΠΧΑ και των μη φυσιολογικών δεδουλευμένων στοιχείων. 

Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει προκαταρκτική υποστήριξη για την H1. Ωστόσο, ο 

συσχετισμός δεν ισούται με την αιτιώδη συνάφεια και ο συντελεστής συσχέτισης ρ είναι 

σχετικά χαμηλός (-0,7%). Περαιτέρω, οι συντελεστές συσχέτισης μπορούν να επηρεαστούν 

σημαντικά από τις ακραίες τιμές («outliers»). Παρόλο που έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί 

αυτό το φαινόμενο ορίζοντας επίπεδο σημαντικότητας, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο δείγμα 

που εξετάζεται και το γεγονός ότι και οι δύο μεταβλητές DISSUE και GROWTH 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη διακύμανση, αυτό ίσως με τη σειρά του οδηγήσει σε 

μεροληπτικούς συντελεστές συσχέτισης. Έτσι, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να 

ερμηνεύονται με προσοχή. Επιπλέον, σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα, παρατηρούμε μια 

αρνητική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και 

των μη φυσιολογικών δεδουλευμένων στοιχείων που θα μπορούσε να δείξει ότι οι εταιρείες 

που εδρεύουν σε χώρες με υψηλή προστασία των επενδυτών παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 
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χαμηλότερα επίπεδα διαχείρισης και κατ’ επέκταση χειραγώγησης των κερδών. Εξετάζοντας 

την τρίτη βασική μεταβλητή, παρατηρείται ότι η μεταβλητή QUOT συνδέεται θετικά με τις 

μη φυσιολογικές δεδουλευμένες ροές, παρέχοντας πιθανό προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι οι 

θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών χαρακτηρίζονται κατά μέσο όρο από χαμηλότερη ποιότητα 

κερδών. Όπως αναμενόταν, οι μεταβλητές SIZE και LEV συσχετίζονται αρνητικά και θετικά 

αντίστοιχα με το AWCA (μη κανονικές δεδουλευμένες ροές κεφαλαίου κίνησης) που δείχνει 

ότι κατά μέσο όρο : οι μεγαλύτερες (μοχλευμένες) εταιρείες ενδέχεται να συνδέονται με 

χαμηλότερα (υψηλότερα) επίπεδα διαχείρισης κερδών. Ο δεύτερος υψηλότερος συντελεστής 

συσχέτισης (0,20) παρατηρείται μεταξύ των μεταβλητών SIZE και των IFRS, γεγονός που θα 

μπορούσε να δείξει ότι οι μεγαλύτερες μη εισηγμένες επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να 

υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Παρατηρείται επίσης υψηλότερη θετική συσχέτιση (0,30) μεταξύ των 

μεταβλητών IFRS και INVPROTECTION, η οποία θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι εταιρείες 

που εδρεύουν σε χώρες με υψηλό βαθμό προστασίας των επενδυτών είναι πιο πιθανό να 

υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. Περαιτέρω, η θετική σχέση μεταξύ GROWTH και DISSUE θα 

μπορούσε να σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, για τις εταιρείες που βρίσκονται σε φάση 

ανάπτυξης, η ανάγκη για χρηματοδότηση αυξάνεται.                         

 

Σε γενικές γραμμές, οι συσχετίσεις μεταξύ όλων των ανεξάρτητων και των μεταβλητών 

ελέγχου είναι χαμηλές, υποδεικνύοντας ότι κάθε μεταβλητή αποτελεί μια μοναδική διάσταση 

στη διαχείριση και χειραγώγηση των κερδών. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι δεδομένου ότι οι 

υψηλοί συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων λόγω πιθανών προβλημάτων 

πολυσυγγραμικότητας. Ωστόσο, παρόλο που ο κίνδυνος αυτός μπορεί να εξαλειφθεί σε 

κάποιο βαθμό όταν εξετάζονται αυτές οι χαμηλές αλληλεπιδράσεις, εξετάζεται περαιτέρω η 

στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων παλινδρόμησης στην επόμενη ενότητα μέσω 

του τεστ συντελεστή διόγκωσης (VIF-Variance Inflation Factor). Αυτή η δοκιμή αποκαλύπτει 

ότι η πολυσυγγραμικότητα δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα4. 

 

 

 

 

                                                           
4Οι συντελεστές διόγκωσης όλων των μεταβλητών, μη καταγεγραμμένων, είναι κάτω από το αποδεκτό σκορ 2 
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Πίνακας 3 Περιγραφική στατιστική 

Πλαίσιο Α: Περιγραφική στατιστική των μεταβλητών 

  N Μέσος Διάμεσος SD 1οτεταρτημόριο 3οτεταρτημόριο 

AWCA 148,935 0.10 0.06 0.11 0.025 0.14 

IFRS 148,935 0.025 0 0.15 0 0 

QUOT 148,935 0.10 0 0.30 0 0 

INVPROT 148,935 0.58 1 0.49 0 1 

SIZE 148,935 4.37 4.31 0.58 3.95 4.7 

LEV 148,935 0.42 0.41 0.28 0.18 0.64 

ROA 148,935 0.05 0.04 0.09 0.01 0.09 

DISSUE 148,935 865 216 7,111 -1,355 2,322 

GROWTH 148,935 1,172 596 8,414 -1,179 3,541 

Το πλαίσιο Α δείχνει την περιγραφική στατιστική όλων των σημαντικών μεταβλητών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την 

εργασία. Οι εξηγήσεις των μεταβλητών είναι διαθέσιμες στο παράρτημα Α. 

 

 

Πλαίσιο Β: t-test μέσου όρου δύο δειγμάτων 

Μεταβλητές Τοπικά 

Πρότυπα  

ΔΠΧΑ Διαφορές P-value 

AWCA 0.12 0.11 0.007*** 0.004 

SIZE 4.35 5.12 -0.77*** 0.000 

LEV 0.42 0.38 0.04*** 0.000 

ROA 0.06 0.03 0.02*** 0.000 

GROWTH 2,244 5,118 -2,873*** 0.000 

DISSUE 1,154 2,16 -1,005*** 0.001 

N 145,2 3,735     

Το πλαίσιο Β αναφέρει τα t-tests των διαφορών των μέσων όλων των 

ανεξάρτητων μεταβλητών μεταξύ αυτών που υιοθετούν τα τοπικά πρότυπα και 

αυτών που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ. ***, υποδεικνύει μια σημαντική σχέση για 
p<0,01.  
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Πλαίσιο Γ: Πίνακας Συσχέτισης 

  

AWCA IFRS INVPROT QUOT SIZE LEV ROA DISSUE GROWTH 

AWCA 1.00 

  
  

     

IFRS 

-

0.0075*** 1.00 

       
INVPROTECTION 

-

0.0811*** 

      

0.09***         1.00 

      
QUOT 0.0279*** 

      

0.07***      0.09*** 1.00 

     
SIZE 

-

0.1288*** 

      

0.20***      0.30*** 

     

0.16*** 1.00 

    

LEV 0.0391*** 

     -

0.02***     -0.10*** 

    -

0.11*** 

   -

0.08*** 1.00 

   

ROA 

-

0.0139*** 

    -

0.03***     0.08*** 

     

0.04*** 

   -

0.10*** 

    -

0.20*** 1.00 

  

DISSUE 

-

0.0374*** 

    

0.008***     0.02***    0.004* 

    

0.11*** 

    

0.01*** 

    -

0.01*** 1.00 

 

GROWTH 0.0243*** 

    

0.023***     0.06*** 

      

0.007***             

   

0.16*** 

    

0.01*** 

    

0.11*** 

     

0.26***         1.00 

Το πλαίσιο Γ παρουσιάζει τους συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών μετά από τον ορισμό επιπέδου σημαντικότητας. ***,*, 

δείχνουν μια σημαντική σχέση για p<0,01, p<0,10 αντίστοιχα.  

 

 

4.2 Πολυμεταβλητή Ανάλυση 
 

Προκειμένου να ελεγχθούν και οι τρεις υποθέσεις, η ανάλυση παλινδρόμησης 

πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας αξιόπιστα τυπικά σφάλματα συγκεντρωμένα σε επίπεδο 

εταιρείας. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται διότι η ανάλυση δεδομένων περιλαμβάνει ένα 

συνδυασμό συγχρονικής και διαχρονικής διάστασης. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται τον 

κίνδυνο εξάρτησης από την χρονολογική σειρά. Δηλαδή μια τιμή μιας μεταβλητής στο έτος t 

θα μπορούσε να εξαρτηθεί στατιστικά από την τιμή της ίδιας μεταβλητής στο έτος t-1. 

 

4.2.1 Υπόθεση H1 
 

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει το αποτέλεσμα παλινδρόμησης του μοντέλου (1) της υπόθεσης H1, 

όπου η AWCA είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. Συγκεκριμένα, η στήλη Α παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα για το συγκεντρωτικό δείγμα, όπου η χώρα αναφοράς είναι η Ιταλία. Όλοι οι 
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συντελεστές των εξαρτημένων μεταβλητών, εκτός από της Year_2012, είναι στατιστικά 

σημαντικοί σε επίπεδο 1%. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο συντελεστής 

προσδιορισμού R2 του μοντέλου είναι χαμηλός (3.08%). Αυτή η χαμηλή προσαρμοστικότητα 

του μοντέλου σε συνδυασμό με τους στατιστικά σημαντικούς συντελεστές των ανεξάρτητων 

μεταβλητών υποδεικνύει ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούν μόνο μερικούς από 

τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα της «χειραγώγησης» των κερδών. 

Ωστόσο, όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξακολουθούν να παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την εξαρτημένη μεταβλητή (AWCA). Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

αυτή η έλλειψη επεξηγηματικής δύναμης αποτελεί σημαντική προειδοποίηση και μπορεί να 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων.  

 

Τα αποτελέσματα από το μοντέλο (1) υποδηλώνουν ότι η επίδραση στην ποιότητα των 

κερδών διαφέρει σημαντικά μεταξύ αυτών που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ και αυτών που υιοθετούν 

τα τοπικά πρότυπα (0,013 , p=0,000), όταν συγκρίνονται εταιρίες από τη Γερμανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με εκείνες από την Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα, ο 

συντελεστής αυτός αποδεικνύει ότι οι εταιρείες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ χαρακτηρίζονται 

από υψηλότερα επίπεδα AWCA, ακολουθούμενη από μείωση της ποιότητας των κερδών, σε 

σύγκριση με εταιρείες που υιοθετούν τοπικά γενικά αποδεκτά λογιστικά πρότυπα στο ίδιο 

χρονικό πλαίσιο. Αυτά τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η Η1 απορρίπτεται. Από ότι φαίνεται η 

υιοθέτηση των ΔΠΧΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οδός για καλύτερες και υψηλότερης 

ποιότητας στρατηγικές σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων και ότι πρέπει να υπάρχουν και 

άλλοι πιο σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ ή 

από μόνοι τους, μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας των κερδών. Αυτό 

μπορεί να υποστηριχθεί περαιτέρω βλέποντας τους συντελεστές στις τρεις χώρες της στήλης 

(Α), όπου συμπεριλαμβάνονται τόσο οι υιοθετούντες τα ΔΠΧΑ. όσο και των τοπικών 

προτύπων. Οι συντελεστές είναι αρνητικοί και στατιστικά σημαντικοί στο επίπεδο του 1%, 

γεγονός που δείχνει ότι όλες οι εταιρείες από αυτές τις τρεις χώρες χαρακτηρίζονται κατά 

μέσο όρο από υψηλότερα επίπεδα ποιότητας των κερδών. Ακόμη ένα ενδιαφέρον εύρημα 

αφορά τις θυγατρικές των εισηγμένων εταιριών. Ο συντελεστής της μεταβλητής QUOT είναι 

θετικός και στατιστικά σημαντικός στο επίπεδο 1% (0,028, p = 0,000), γεγονός που δείχνει 

ότι οι θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών, είτε εφαρμόζουν τα τοπικά πρότυπα είτε τα ΔΠΧΑ, 

χαρακτηρίζονται κατά μέσο όρο από υψηλότερα επίπεδα AWCA και με τη σειρά τους, με 

χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας αναφοράς. Επιπλέον, οι συντελεστές των μεταβλητών 

ελέγχου είναι γενικά σύμφωνοι με την προηγούμενη έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, οι LEV και 
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GROWTH σχετίζονται θετικά με τα επίπεδα της AWCA, ενώ οι SIZE, ROA και DISSUE 

αρνητικά. Η τελευταία αρνητική σχέση μεταξύ της έκδοσης δανείων (DISSUE) και της 

AWCA υπογραμμίζει πιθανώς την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στις οικονομικές 

καταστάσεις για τις εταιρείες που αναζητούν εξωτερική χρηματοδότηση (Cameran et al., 

2014). 

 

Μία από τις κύριες ανησυχίες για την έρευνα αυτή είναι εάν αυτά τα ευρήματα για το 

συγκεντρωτικό δείγμα επηρεάζονται από μία ή περισσότερες χώρες. Επομένως, ταξινομείται 

το δείγμα ανά χώρα και γίνονται τέσσερις διαφορετικές παλινδρομήσεις για κάθε χώρα 

χωριστά. Οι στήλες (Β), (C), (D) και (E) στον πίνακα 4 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 

παλινδρόμησης για τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ιταλία 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτών των παλινδρομήσεων οδηγούν σε μία τελείως 

διαφορετική εικόνα. Όσον αφορά τη βασική μεταβλητή (ΔΠΧΑ), οι συντελεστές σε όλες τις 

χώρες είναι θετικοί αλλά στατιστικά σημαντικοί μόνο στη Γερμανία (0,014 · p <0,05).Αυτά 

δείχνουν ότι τα αποτελέσματα στο συγκεντρωτικό δείγμα οδηγούνται από τις εταιρείες της 

Γερμανίας. Εντούτοις, τα μη καταγεγραμμένα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι, αν η 

εξαρτημένη μεταβλητή AWCA ορίζεται σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, ο θετικός 

συντελεστής στα ΔΠΧΑ καθίσταται στατιστικά σημαντικός στο Ηνωμένο Βασίλειο (0,06 · p 

<0,10) και ο συντελεστής στα ΔΠΧΑ στη Γερμανία είναι ακόμη πιο στατιστικά σημαντικός 

(0,015 · Ρ <0,01). Τα αποτελέσματα τόσο για την Ιρλανδία όσο και για την Ιταλία 

παραμένουν στατιστικά ασήμαντα. Συνολικά, τα αποτελέσματα παλινδρόμησης απορρίπτουν 

την υπόθεση H1 υποδηλώνοντας ότι μετά την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ η ποιότητα των κερδών 

δεν βελτιώνεται. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάλυση αποκαλύπτει ότι τα αποτελέσματα αυτά 

οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε μια χώρα του δείγματος, στη Γερμανία. Όσον αφορά τις 

εταιρείες από την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, τα αποτελέσματα δεν 

παρέχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση όσον αφορά 

τη μη γραμμική σχέση μεταξύ της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ και της ποιότητας των κερδών των 

ιδιωτικών εταιρειών. 
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Πίνακας 4 Αποτελέσματα παλινδρόμησης της Η1 

  

  (A) (B) (Γ) (Δ) (E) 

           

Μεταβλητή Αναμενόμενο 

σύμβολο 

Συντελεστής P-value Συντελεστής P-value Συντελεστής P-value Συντελεστής P-value Συντελεστής P-value 

Intercept      0.26*** 0.000   0.28*** 0.000  0.15*** 0.000 0.12*** 0.001 0.35*** 0.000 

IFRS -  0.013*** 0.000   0.014** 0.026  0.006 0.105 0.008 0.53 0.009 0.32 

QUOT ?  0.028*** 0.000   0.02*** 0.000  0.02*** 0.000 0.04*** 0.000 0.029*** 0.000 

SIZE - - 0.03*** 0.000 -0.04*** 0.000 -0.013*** 0.000 -0.009 0.223 -0.05*** 0.000 

LEV +   0.01*** 0.000   0.000 0.823  0.02*** 0.000 0.01 0.13 -0.005 0.11 

ROA ? -0.04*** 0.000 -0.03*** 0.001 -0.03*** 0.002 0.01 0.62 -0.005*** 0.000 

DISSUE ? -3.07*** 0.000 -2.35*** 0.000 -4.03*** 0.000 -2.48** 0.015 -3.10*** 0.000 

GROWTH ?  5.19*** 0.000   4.07*** 0.000   3.02*** 0.000 2.07 0.10 1.35*** 0.000 

Country_DE ? -0.02*** 0.000         

Coutry_UK ? -0.01*** 0.000         

Country_IR ? -0.01*** 0.007         

Year_2009 ?   0.24*** 0.000   0.019*** 0.000  0.017*** 0.000 0.02** 0.01 0.03*** 0.000 

Year_2010 ?   0.01*** 0.000   0.016*** 0.000  0.007*** 0.000 0.01* 0.06 0.01*** 0.000 

Year_2011 ?  0.005*** 0.000   0.006*** 0.001  0.000 0.754 0.002 0.76 0.007*** 0.000 

Year_2012 ?  0.001 0.165   0.001 0.246  0.000*** 0.946 0.007 0.38 0.002 0.2 

Prob> F  0.000    0.000   0.000  0.000  0.000  

R2  3.08%    4.43%   1.43%  2.25%  3.03%  

N   148935   39495   43665   4035   61740   

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για την Η1 όπου η AWCA είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. Η στήλη (Α) δείχνει τα 

αποτελέσματα όλου του συγκεντρωτικού δείγματος ενώ οι στήλες Β, Γ ,Δ και Ε τα αποτελέσματα για την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία 

και την Ιταλία αντίστοιχα. ***,**,* υποδεικνύουν μια σημαντική σχέση για p<0.01, p<0.05 και p<0.10, αντίστοιχα  
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4.2.2  Υποθέσεις Η1 Και Η2 
 

Ο πίνακας 5 παρουσιάζει το αποτέλεσμα παλινδρόμησης του μοντέλου (2) για την υπόθεση 

Η1 και Η2, όπου η AWCA είναι η εξαρτημένη μεταβλητή και εισάγονται οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές INVPROTECTION, IFRS_INVPROTECTION και IFRS_QUOT. Και πάλι, αν 

και η ερμηνευτική δύναμη (R2) του μοντέλου είναι χαμηλή (3,08%), οι συντελεστές στις 

περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικοί στο επίπεδο 1%. Οι 

συντελεστές στις ανεξάρτητες μεταβλητές είναι και πάλι σύμφωνοι με τις προηγούμενες 

έρευνες. Ωστόσο, ο συντελεστής για την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός. Περαιτέρω, η INVPROTECTION είναι στατιστικά σημαντική και σχετίζεται 

αρνητικά με το AWCA  (-0,11, p <0,01) που επιβεβαιώνει τα ευρήματα της προηγούμενης 

έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το εύρημα αποκαλύπτει ότι οι εταιρείες που εδρεύουν σε 

χώρες υψηλής προστασίας για τους επενδυτές συνδέονται, κατά μέσο όρο, με υψηλότερα 

επίπεδα ποιότητας αναφοράς σε σύγκριση με εταιρείες σε χώρες με χαμηλή προστασία των 

επενδυτών. Εξετάζοντας τη μεταβλητή που μας ενδιαφέρει για την υπόθεση 2, δηλαδή την 

αλληλεπίδραση των ΔΠΧΑ και την προστασία των επενδυτών (IFRS_INVPROTECTION), 

παρατηρούμε μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με το AWCA (0,017, p <0,10). 

Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με 

υψηλό βαθμό προστασίας των επενδυτών, σε σύγκριση με τους υιοθετούντες τα τοπικά 

πρότυπα, οδηγεί σε αύξηση των μη φυσιολογικών δεδουλευμένων ροών κεφαλαίου κίνησης, 

με αντίστοιχη μείωση της ποιότητας των κερδών. Τα ανωτέρω ευρήματα υποστηρίζουν με 

περαιτέρω αποδείξεις την απόρριψη της Η1, υπογραμμίζοντας την σχεδόν απουσία 

θετικής/αρνητικής επίδρασης της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών. 

Φαίνεται ότι, αφού ληφθεί υπόψη η προστασία των επενδυτών, η ευθυγράμμιση μόνο των 

θεσμικών παραγόντων είναι ένας πολύ σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση 

της ποιότητας των κερδών, ή ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι πιο σημαντικοί 

παράγοντες, εκτός από τα ΔΠΧΑ, οι οποίοι σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα προστασίας των 

επενδυτών μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας κερδών. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η H2 απορρίπτεται. 

 

Αυτά τα αποτελέσματα τείνουν να είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά των Houge et al. 

(2012). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγγραφείς εξετάζουν εισηγμένες 

επιχειρήσεις για τις οποίες, όπως εξηγείται στο τμήμα 2 της παρούσας διπλωματικής, τα 

κίνητρα για υιοθέτηση από τα ΔΠΧΑ και με τη σειρά τους τα οφέλη, τείνουν να διαφέρουν 
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σημαντικά από αυτά των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Όσον αφορά τους συντελεστές στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές, δεν παρατηρούμε διαφορές κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

από το μοντέλο (1) που αναφέρθηκε στον πίνακα 4.  

 

Η υπόθεση Η3 προβλέπει μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 

υιοθέτησης των ΔΠΧΑ από θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών και του AWCA, γεγονός που 

υποδηλώνει μείωση της ποιότητας των κερδών. Ωστόσο, παρατηρείται ότι αν και ο 

συντελεστής για την τρίτη βασική μεταβλητή IFRS_QUOT, είναι θετικός όπως αναμενόταν, 

είναι στατιστικά ασήμαντος (0.009, p = 0.286). Περαιτέρω, εξετάζοντας τον συντελεστή στη 

μεταβλητή QUOT, παρατηρείται μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση με το AWCA 

(0,028 · p <0,01). Και τα δύο παραπάνω συμπεράσματα δείχνουν ότι παρόλο που οι 

θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών χαρακτηρίζονται, κατά μέσο όρο, από υψηλότερα επίπεδα 

μη φυσιολογικών δεδουλευμένων ροών με αντίστοιχη μείωση της ποιότητας των κερδών, η 

μείωση αυτή δεν αποδεικνύεται στατιστικά ότι οφείλεται στην υιοθέτηση των ΔΠΧΑ.  

 

Συνολικά, όσον αφορά την H3, τα αποτελέσματα δείχνουν έλλειψη αποδεικτικών 

στοιχείων που απαιτούνται για να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση της μη γραμμικής σχέσης 

μεταξύ της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ από θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών και της ποιότητας 

των κερδών τους. 
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Πίνακας 5 Αποτελέσματα παλινδρόμησης της Η2 και Η3 

 

Μεταβλητή 

 

Αναμενόμενο 

σύμβολο 

 

Συντελεστής 

 

P-value 

Intercept ?         0.26*** 0.000 

IFRS -     0.003 0.702 

INVPROTECTION -         - 0.012*** 0.003 

IFRS_INVPROTECTION -       0.017* 0.066 

QUOT ?            0.028*** 0.000 

IFRS_QUOT +      0.009 0.286 

SIZE -          - 0.035*** 0.000 

LEV +           0.010*** 0.000 

ROA ?          -0.044*** 0.000 

DISSUE ?          -3.05*** 0.000 

GROWTH ?           5.19*** 0.000 

Country_DE ?         -0.008** 0.045 

Coutry_UK ?      0.001 0.767 

Country_IR ?     Omitted 

Year_2009 ?           0.024*** 0.000 

Year_2010 ?           0.012*** 0.000 

Year_2011 ?           0.005*** 0.000 

Year_2012 ? 0.001 0.166 

Prob> F     0.000  

R2      3.08%  

N       148935  

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τις Η1 και Η2 όπου η AWCA είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή. ***,**,* υποδεικνύουν μια σημαντική σχέση για p<0.01, p<0.05 και p<0.10, αντίστοιχα 
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4.2.3 Έλεγχος Ευαισθησίας 
 

Μία από τις κύριες ανησυχίες σχετικά με τα αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας είναι 

ότι το δείγμα ίσως οδηγείται από «self-selection bias». Για αυτόν τον λόγο εκτελούνται 

πρόσθετες δοκιμές για να ελεγχθεί την εγκυρότητα των ευρημάτων. Η μονομεταβλητή 

ανάλυση της προηγούμενης ενότητας αποκάλυψε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των μέσων όλων των μεταβλητών των τοπικών προτύπων και των ΔΠΧΑ. Αυτές οι διαφορές 

ήταν πιο προφανείς για την μεταβλητή GROWTH.  Προκειμένου να βελτιωθεί η ομοιότητα 

μεταξύ των δύο δειγμάτων, υπολογίζεται η μέση αύξηση για την πενταετή περίοδο για κάθε 

εταιρεία και συρρικνώνεται το δείγμα διαιρώντας το σε 30 διαφορετικές ομάδες (clusters) 

που ταξινομούνται από χαμηλό σε υψηλό, με κάθε ομάδα να αποτελείται από 985 εταιρείες. 

Από αυτές τις ομάδες αποκλείεται η πρώτη και η τελευταία δεκάδα δεδομένου ότι περιέχουν 

τις πιο ακραίες χαμηλές/υψηλές τιμές για την GROWTH σε σύγκριση με τις μεσαίες ομάδες.5 

Με αυτό μένουν συνολικά 9850 εταιρίες στις τέσσερις χώρες. Επιπλέον εξαιρούνται άλλες 

τρεις εταιρίες για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικές πληροφορίες. Αυτή η νέα 

διαδικασία περικοπής οδηγεί σε 9847 εταιρίες και 49235 ετήσιες σταθερές παρατηρήσεις από 

τις οποίες οι 347 είναι από υιοθετούντες τα ΔΠΧΑ. Από τις τελευταίες εταιρείες που 

υιοθετούν τα ΔΠΧΑ, οι 104 είναι θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών. 

 

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης για το νέο 

δείγμα. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι διαφορές παραμένουν σημαντικές μόνο για 

τρεις μεταβλητές, δηλαδή SIZE, LEV και DISSUE με τη μεταβλητή DISSUE να είναι 

σημαντική στο επίπεδο 5% και όχι στο 1%.6 Οι διαφορές των μεταβλητών GROWTH, 

AWCA και ROA είναι πλέον στατιστικά μη σημαντικές, υποδεικνύοντας σημαντική 

βελτίωση της παραδοχής ομοιότητας σε σχέση με τις προαναφερόμενες τρεις μεταβλητές. 

 

Ο πίνακας 7 αναφέρει το αποτέλεσμα παλινδρόμησης του μοντέλου (1) για τον έλεγχο 

ευαισθησίας της Η1. Παρατηρείται βελτίωση του R2 (6,42%) που δείχνει ότι μετά την 

συρρίκνωση του δείγματος η ερμηνευτική δύναμη του μοντέλου σχεδόν διπλασιάζεται. 

                                                           
5Εξαιρέθηκαν αρχικά οι πέντε άνω και πέντε κάτω πεντάδες από το δείγμα. Ωστόσο μετά την μονομεταβλητή 

ανάλυση, οι διαφορές παρέμειναν σημαντικές. Ο τελικός αποκλεισμός των δέκα πιο υψηλών και χαμηλών 

ομάδων επιτεύχθηκε εξαιρώντας κάθε φορά μία άνω και μία κάτω ομάδα, και πραγματοποιώντας 

μονομεταβλητή ανάλυση μετά από κάθε εξαίρεση. 
6Αν και οι διαφορές για τις τρεις αυτές μεταβλητές παραμένουν σημαντικές, το μέγεθος της διαφοράς είναι 

μικρότερο σε σύγκριση με το συγκεντρωτικό δείγμα που εξετάστηκε στο προηγούμενο τμήμα. 
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Γενικά, μετά τον περιορισμό του δείγματος, τα αποτελέσματα εξακολουθούν να ισχύουν. Πιο 

συγκεκριμένα, η βασική μεταβλητή της υπόθεσης Η1 (IFRS) είναι θετικά συνυφασμένη με 

τον AWCA υποστηρίζοντας την ανακάλυψη ότι η ποιότητα των κερδών μειώνεται μετά την 

υιοθέτηση των ΔΠΧΑ. Παρόλα αυτά, αυτή η θετική σχέση δεν είναι στατιστικά σημαντική 

σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, όπως στην τακτική δοκιμή,  αλλά στο επίπεδο του 5% (0,022 

, p=0.017). Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι συντελεστές σε όλες τις εξαρτημένες μεταβλητές 

είναι και πάλι στατιστικά σημαντικοί με την ίδια κατεύθυνση (sign) όπως ήταν στην κανονική 

δοκιμή. Η μόνη εξαίρεση είναι η μεταβλητή ROA η οποία δεν είναι πλέον στατιστικά 

σημαντική. 

Τέλος, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αφού γίνουν οι παλινδρομήσεις για κάθε χώρα, ο 

συντελεστής της μεταβλητής IFRS είναι αυτή τη φορά στατιστικά σημαντικός όχι μόνο για τη 

Γερμανία (0,077, p=0,000) αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο (0,019, p<0,10) παρέχοντας 

αποδείξεις ότι τα αποτελέσματα για το συγκεντρωτικό δείγμα οδηγούνται τόσο από την 

Γερμανία όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Συνολικά, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα της τακτικής δοκιμής για την H1 είναι έγκυρα 

και δεν οδηγούνται από διαφορές στα δύο δείγματα σε σχέση με την μεταβλητή GROWTH. 

Ως εκ τούτου, η H1 απορρίπτεται. 

Ο πίνακας 8 παρουσιάζει το αποτέλεσμα παλινδρόμησης του μοντέλου (2) για τον έλεγχο 

ευαισθησίας των Η2  και Η3. Όσον αφορά την Η2, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές 

από τα κανονικά αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο 

συντελεστής της IFRS παραμένει στατιστικά μη σημαντικός. Επιπλέον, ο συντελεστής για 

την INVPROTECTION είναι και πάλι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός, παρέχοντας 

περαιτέρω στοιχεία ότι οι εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με υψηλή προστασία των 

επενδυτών χαρακτηρίζονται κατά μέσο όρο από υψηλότερα επίπεδα ποιότητας αναφοράς (-

0,014,p<0,05). Εξετάζοντας τη βασική μεταβλητή της υπόθεσης Η2 

(IFRS_INVPROTECTION), η συσχέτιση με την AWCA είναι πάλι θετική και στατιστικά 

σημαντική, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ δεν βελτιώνει την 

ποιότητα των κερδών όταν ενισχύεται η προστασία των επενδυτών. Οι συντελεστές όλων των 

εξαρτημένων μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικοί και τα σύμβολα είναι και πάλι συνεπή 

με την προηγούμενη βιβλιογραφία. Ως εκ τούτου, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η 

υπόθεση Η2 απορρίπτεται.  

 

 

 



40 
 

 

Πίνακας 6 Έλεγχος ευαισθησίας των μέσων των δύο δειγμάτων 

 

Μεταβλητή 

 

Τοπικά Πρότυπα 

 

ΔΠΧΑ 

 

Διαφορές 

 

P-value 

     

AWCA 0.10 0.11 -0.002 0.76 

SIZE 4.03 4.29     -0.25*** 0.000 

ROA 0.06 0.07 -0.005 0.22 

LEV 0.43 0.38       0.055*** 0.0001 

GROWTH 640 852             -212 0.39 

DISSUE 142 480   -337** 0.02 

 N 48,888 347   

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τον «Έλεγχο ευαισθησίας» για τις διαφορές των μέσων όλων των ανεξάρτητων μεταβλητών 

μεταξύ αυτών που υιοθετούν τα τοπικά πρότυπα και αυτών που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ. ***,** υποδεικνύουν μια σημαντική 

σχέση για p<0,01και p<0,05 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 7 Έλεγχος Ευαισθησίας της Η1 

  

                              (A) (B) (Γ) (Δ) (E) 

           

Μεταβλητή Αναμενόμενο 

σύμβολο 

Συντελεστής P-

value 

Συντελεστής P-

value 

Συντελεστής P-

value 

Συντελεστής P-

value 

Συντελεστής P-

value 

Intercept       0.32*** 0.000   0.32*** 0.000  0.17*** 0.000   0.12** 0.024 0.38*** 0.000 

 

IFRS -    0.022** 0.017   0.077** 0.000  0.019* 0.059   0.03 0.601 -0.004 0.808 

QUOT ?    0.019*** 0.000   0.011** 0.011  0.017* 0.057   0.066*** 0.001 0.023*** 0.001 

SIZE -    - 0.05*** 0.000  -0.06*** 0.000 -0.025*** 0.000 -0.047* 0.067 -0.073*** 0.000 

LEV +    0.009*** 0.005   0.004 0.432  0.027*** 0.000 -0.016 0.462 -0.001 0.741 

ROA ?   -0.015 0.113  -0.002 0.899 -0.030* 0.095 -0.066 0.382 -0.062*** 0.000 

DISSUE ?     -3.72*** 0.000  -3.49*** 0.000 -3.08*** 0.000 -6.09** 0.012 -4.63*** 0.000 

GROWTH ?      3.02*** 0.000   1.97*** 0.000   5.62*** 0.114  4.23** 0.015   6.00*** 0.000 

Country_DE ?   -0.016*** 0.000         

Coutry_UK ?   -0.015*** 0.000         

Country_IR ?   -0.014** 0.048         

Year_2009 ?     0.047*** 0.000   0.039*** 0.000  0.028*** 0.000 0.049*** 0.003 0.06*** 0.000 

Year_2010 ?     0.031*** 0.000   0.038*** 0.000  0.022*** 0.000 0.041*** 0.001 0.03*** 0.000 

Year_2011 ?     0.023*** 0.000   0.023*** 0.001  0.011*** 0.000 0.022 0.124 0.027*** 0.000 

Year_2012 ?     0.014*** 0.000   0.015*** 0.000  0.006** 0.01 0.012 0.267 0.017*** 0.000 

Prob> F      0.000    0.000   0.000  0.000  0.000  

R2      6.42 %    8.22 %   2.68 %  10.44 %  7.33 %  

N   49,235   11,065   11,625   695   25,85   

Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης για την Η1 όπου η AWCA είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. Η στήλη (Α) 

δείχνει τα αποτελέσματα όλου του συγκεντρωτικού δείγματος ενώ οι στήλες Β,Γ,Δ και Ε τα αποτελέσματα για την Γερμανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ιταλία αντίστοιχα. ***,**,* υποδεικνύουν μια σημαντική σχέση για p<0.01, p<0.05 και p<0.10, αντίστοιχα 
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Εξετάζοντας τη βασική μεταβλητή για την υπόθεση Η3 (IFRS_QUOT), ο έλεγχος 

ευαισθησίας παρέχει αυτή τη φορά στατιστικά σημαντικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, ο 

συντελεστής για την μεταβλητή IFRS_QUOT είναι αρνητικός, υποδεικνύοντας ότι οι 

θυγατρικές εισηγμένων εταιριών που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ χαρακτηρίζονται κατά μέσο όρο 

από υψηλότερα επίπεδα ποιότητας αναφοράς (-0.041, p <0.05). Αυτό το εύρημα τείνει να 

είναι πολύ ενδιαφέρον: αν και οι θυγατρικές, κατά μέσο όρο, συνδέονται αρνητικά με την 

ποιότητα των κερδών (QUOT, 0,021, p = 0,000), φαίνεται ότι η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από 

αυτές τις επιχειρήσεις έχει θετικό αποτέλεσμα μέσα από την αύξηση της λογιστικής 

ποιότητας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη συρρίκνωση του δείγματος οι σταθερές παρατηρήσεις των 

θυγατρικών εταιρειών που υιοθετούν τα ΔΠΧΠ είναι σχετικά χαμηλές (104).  
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Πίνακας 8 Έλεγχος ευαισθησίας των Η2 και Η3 

 

Μεταβλητές 

 

Αναμενόμενο 

σύμβολο 

 

Συντελεστές 

 

P-value 

Intercept ?             0.325*** 0.000 

IFRS -         0.008 0.605 

INVPROTECTION -          - 0.014** 0.042 

IFRS_INVPROTECTION -         0.031* 0.093 

QUOT ?              0.021*** 0.000 

IFRS_QUOT +          - 0.041** 0.011 

SIZE -           - 0.058*** 0.000 

LEV +              0.009*** 0.005 

ROA ?         -0.016 0.107 

DISSUE ?               -3.72*** 0.000 

GROWTH ?                 3.02*** 0.000 

Country_DE ?         -0.008 0.793 

Coutry_UK ?          0.001 0.904 

Country_IR ?     Omitted 

Year_2009 ?               0.047*** 0.000 

Year_2010 ?               0.031*** 0.000 

Year_2011 ?               0.023*** 0.000 

Year_2012 ?                                    

0.014*** 

0.000 

Prob> F            0.000  

R2             6.44 %  

N             49,235  

Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τον έλεγχο ευαισθησίας για τις Η1 και Η2 όπου η AWCA είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. ***,**,* 

υποδεικνύουν μια σημαντική σχέση για p<0.01, p<0.05 και p<0.10, αντίστοιχα 
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4.3 Συζήτηση Των Αποτελεσμάτων 
 

Τα αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας παρέχουν μέτρια απόδειξη για τη μείωση της 

ποιότητας των κερδών μετά από εθελοντική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από μη εισηγμένες 

εταιρείες και αύξηση της ποιότητας των κερδών που περιορίζεται μόνο σε μη εισηγμένες 

επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών. Επιπλέον, η τυποποίηση των 

θεσμικών παραγόντων φαίνεται να είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της 

ποιότητας των κερδών. Η ερμηνεία είναι ότι τα προαναφερθέντα αποτελέσματα 

υπογραμμίζουν τη σημασία όχι μόνο της κατανόησης του ρόλου των εκ των προτέρων των 

κινήτρων των μη εισηγμένων επιχειρήσεων για την υιοθέτηση αυτών των προτύπων αλλά και 

της εκ των υστέρων επίδρασης των διαφόρων κινήτρων στην ποιότητα των κερδών. Παρόλο 

που μια λεπτομερής ανάλυση των εκ των υστέρων αποτελεσμάτων των ειδικών κινήτρων που 

οδηγούν στην υιοθέτηση των ΔΠΧΑ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

έρευνας, ενδέχεται να υπάρχουν πολλά και διαφορετικά κίνητρα για τις μη εισηγμένες 

επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στην υιοθέτηση αυτών των προτύπων και 

που θα μπορούσε να εξηγήσει αυτά τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι θυγατρικές 

εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο ενδέχεται να έχουν πιο ισχυρά κίνητρα για την 

σύνταξη οικονομικών καταστάσεων υψηλότερης ποιότητας, με τη μορφή αυξημένης πίεσης 

από τη μητρική εταιρεία για βελτίωση της οικονομικής διαφάνειας στις ενοποιημένες 

οικονομικές τους καταστάσεις. Περαιτέρω, η ανάγκη μεγαλύτερης οικονομικής διαφάνειας 

θα μπορούσε να υπογραμμιστεί από το γεγονός ότι ορισμένες μη εισηγμένες επιχειρήσεις 

ενδέχεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι τα κίνητρα υποβολής εκθέσεων από τη Διοίκηση φαίνεται να υπερισχύουν 

των λογιστικών προτύπων για τον προσδιορισμό της ποιότητας των κερδών. Οι βελτιώσεις 

της ποιότητας των κερδών ενδέχεται να εξαρτώνται περισσότερο από τα κίνητρα εκείνων που 

καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις και λιγότερο από το αν τα πρότυπα αυτά 

θεωρούνται ότι είναι υψηλότερης ποιότητας από τα εθνικά. Επιπλέον, η διαπίστωση ότι η 

υιοθέτηση των ΔΠΧΑ σε συνδυασμό με την υψηλή προστασία των επενδυτών δεν βελτιώνει 

την ποιότητα των κερδών υπογραμμίζει πιθανώς τις δυσκολίες που συνδέονται με την 

επιβολή βασισμένων σε αρχές προτύπων, γεγονός που με τη σειρά του αποκαλύπτει τη 

σημασία καθορισμού συγκεκριμένων οδηγιών εφαρμογής αυτών. Η ανακάλυψη της 

αρνητικής επίδρασης της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ δεν συνεπάγεται την αποτυχία αυτών των 

προτύπων ή την αυξημένη ανάγκη αυστηρότερης ρύθμισης ή ότι τα πρότυπα αυτά δεν είναι 

υψηλότερης ποιότητας (Ball and Shivakumar, 2005).Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 
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τα οφέλη από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ είναι πιο πιθανό να παρατηρηθούν όταν τα κίνητρα 

αυτών που καταρτίζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις είναι επίσης εναρμονισμένα. Όπως 

επισημαίνεται από τον Leuz (2010), τα κίνητρα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο κατά την 

εξέταση των συνεπειών της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του IASB να ενσωματώσουν μια κοινή γλώσσα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στην χρηματοπιστωτική αγορά αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες ρυθμιστικές αλλαγές στον τομέα της λογιστικής. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

σημασία της κατανόησης των μελλοντικών οφελών ή δαπανών αυτού του νέου κανονισμού, 

οι επιδράσεις της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών εξετάστηκαν εκτενώς 

στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, με τα αποτελέσματα να χαρακτηρίζονται από υψηλή 

ετερογένεια. Ένα πολύ περιορισμένο εύρος ερευνών εξετάζει την επίδραση της υιοθέτησης 

των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η πλειοψηφία των 

προαναφερόμενων ερευνών επικεντρώνεται κυρίως στην υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από 

εισηγμένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι περισσότερες ακαδημαϊκές έρευνες που εξετάζουν την 

ποιότητα των κερδών των ιδιωτικών επιχειρήσεων δεν επικεντρώνονται στην επίδραση της 

υιοθέτησης των ΔΠΧΑ. Η παρούσα εργασία συμβάλλει στη βιβλιογραφία εξετάζοντας την 

επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των κερδών των ιδιωτικών εταιρειών σε 

τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, συγκεκριμένα τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο 

και την Ιταλία. Περαιτέρω, εξετάζει την κοινή επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ και το 

επίπεδο προστασίας των επενδυτών στην ποιότητα των κερδών. Τέλος, η μελέτη αυτή 

εξετάζει εάν η επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ από επιχειρήσεις με πιθανώς 

διαφορετικά κίνητρα για την υιοθέτηση αυτών των προτύπων διαφέρει από τους υπόλοιπους 

που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη μελλοντική σημασία των 

κινήτρων των επιχειρήσεων, όταν εξετάζονται οι συνέπειες της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ, 

αποκαλύπτοντας διαφορετικά αποτελέσματα για διαφορετικές ομάδες που τα εφαρμόζουν. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την προηγούμενη βιβλιογραφία, το επίπεδο προστασίας των 

επενδυτών αυτό καθ΄ αυτό φαίνεται να είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που 

συνδέεται με τη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας των κερδών. Λαμβάνοντας υπόψη 

τόσο το γεγονός ότι οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 

ευρωπαϊκής οικονομίας όσο και την απόφαση του IASB το 2009 να δημοσιεύσει ένα πρότυπο 

ΔΠΧΑ για μη εισηγμένες εταιρείες, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας περιέχουν 

επιπτώσεις στη μελλοντική πιθανή απόφαση του IASB να απαιτήσει τα ΔΠΧΑ να 

υιοθετούνται από μη εισηγμένες. Ωστόσο, λόγω των αδυναμιών όσον αφορά την ερμηνευτική 

δύναμη των μοντέλων παλινδρόμησης και σε σχέση με τον κίνδυνο της μεροληψίας που είναι 

εγγενής σε αυτή τη μελέτη, χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων. 
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Η μέτρηση της ποιότητας των κερδών στην παρούσα έρευνα πραγματοποιείται μέσω της 

χειραγώγησης των κερδών από τις μη φυσιολογικές ροές κεφαλαίου κίνησης σε 

δεδουλευμένη βάση. Τα εμπειρικά αποτελέσματα για το συγκεντρωτικό δείγμα αντέκρουσαν 

τις προσδοκίες αποκαλύπτοντας ότι η εφαρμογή των ΔΠΧΑ από τις μη εισηγμένες εταιρίες 

συνδέεται αρνητικά με την ποιότητα των κερδών. Επιπλέον, αφού διαφοροποιήθηκαν τις 

εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες με υψηλή και χαμηλή προστασία του επενδυτή, τα εμπειρικά 

αποτελέσματα για την αρνητική επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ στην ποιότητα των 

κερδών εξακολουθούν να ισχύουν. Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες 

με υψηλά επίπεδα προστασίας του επενδυτή είναι κατά μέσο όρο συνυφασμένες με 

υψηλότερη ποιότητα κερδών, η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από αυτές τις εταιρίες συνδέεται με 

μια αντίστοιχη μείωση στην ποιότητα αυτή. Ο «έλεγχος ευαισθησίας» επιβεβαιώνει τα 

παραπάνω ευρήματα. Χωρίς να υπονοείται αποτυχία αυτών των προτύπων, αυτά τα 

αποτελέσματα ίσως υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οδηγίες 

εφαρμογής των τυπικών ρυθμίσεων.      

Μετά από διαφοροποίηση, όσον αφορά τα κίνητρα, μεταξύ των θυγατρικών εισηγμένων 

εταιριών και άλλων μη εισηγμένων που υιοθετούν όμως τα ΔΠΧΑ, το τακτικό τεστ δεν 

παρέχει στατιστικά σημαντικά στοιχεία ώστε να συναχθεί κάποιο συμπέρασμα. Παρόλαυτα, 

αφού περιορίστηκε το δείγμα ώστε να ελαχιστοποιηθεί τον κίνδυνο της μεροληψίας, ο 

«έλεγχος ευαισθησίας» παρείχε αποδείξεις βελτίωσης της ποιότητας των κερδών μόνο για τις 

θυγατρικές των εισηγμένων εταιριών. Μπορεί να συμφωνηθεί ότι αυτό το εύρημα 

υπογραμμίζει την έννοια που επισημάνθηκε στην προηγούμενη βιβλιογραφία, δηλαδή ότι τα 

εκ των προτέρων κίνητρα των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό των εκ των υστέρων αποτελεσμάτων της υιοθέτησης των 

ΔΠΧΑ για την ποιότητα των κερδών (Leuz, 2010; Brown, 2011). Η μελέτη αυτή έχει 

θεωρητικές συνεισφορές υπό την έννοια της διερεύνησης ενός ερευνητικού θέματος για το 

οποίο υπάρχουν λίγα στοιχεία μέχρι τώρα και με τη σειρά του δημιουργώντας μια οδό για 

μελλοντική έρευνα στον τομέα αυτό. Αν και η παρούσα έρευνα βασίζεται στα ευρήματα των 

ακαδημαϊκών εργασιών που υπογραμμίζουν τη σημασία των συγκεκριμένων κινήτρων των 

επιχειρήσεων για την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ (Leuz, 2010, Brown, 2011, Burgstahler et al. 

2006), έχουν ακόμα πολλά να γίνουν γνωστά αναφορικά με το είδος των μη εισηγμένων 

εταιριών στις οποίες περιορίζονται τα οφέλη της εφαρμογής των ΔΠΧΑ. 
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Αυτή η εργασία έχει επίσης και πρακτική συνεισφορά. Η ανακάλυψη ότι η εθελοντική 

υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από μη εισηγμένες επιχειρήσεις δεν οδηγεί σε υψηλότερη ποιότητα 

αναφοράς για όλους τους υιοθετηθέντες τα ΔΠΧΑ, θα πρέπει να παρουσιάσει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τους ρυθμιστικούς φορείς. Δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα παρέχει 

αποδείξεις ότι τα οφέλη από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ περιορίζονται μόνο σε μια ομάδα 

υιοθετώντων τα ΔΠΧΑ, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η απόφαση του ΔΔΛΠ να 

υιοθετηθεί η εφαρμογή από όλες τις μη εισηγμένες εταιρίες. Σύμφωνα με τους Ball και 

Shivakumar (2005), οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ευρώπη ασχολούνται πιο πολύ με 

την χειραγώγηση των κερδών σε σχέση με τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Οι ρυθμιστές των 

προτύπων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εισαγωγή στην αγορά ενός συνόλου υψηλής 

ποιότητας λογιστικών προτύπων δεν αρκεί για να σπάσει το τρίγωνο της απάτης στο σημείο 

ευκαιρίας,  δηλαδή ότι η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται στα διευθυντικά στελέχη από 

αυτά τα βασικά πρότυπα μπορεί να οδηγήσει σε πιο ευκαιριακή συμπεριφορά. Με άλλα 

λόγια, οι μη εισηγμένες επιχειρήσεις, αντί να εξετάζουν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ ως μια οδό 

για καλύτερες και πιο διαφανείς στρατηγικές υποβολής οικονομικών καταστάσεων, θα 

μπορούσαν να την εξετάσουν ως μια οδό για στρατηγικές χειραγώγησης. Δεδομένου ότι τα 

ΔΠΧΑ βασίζονται σε αρχές και παρέχουν στους συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων 

υψηλό βαθμό διακριτικής ευχέρειας, φαίνεται ότι οι βελτιώσεις στην ποιότητα των κερδών 

μέσω της εφαρμογής των ΔΠΧΑ μπορεί να συνδέονται περισσότερο με τα κίνητρα υποβολής 

καταστάσεων αυτών που συντάσσουν τις καταστάσεις αυτές. Ως εκ τούτου, συνίσταται 

ιδιαίτερα οι νομοθέτες να βρουν λύσεις για την έλλειψη συγκεκριμένων οδηγιών εφαρμογής 

αυτών των βασικών προτύπων. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υπόκεινται σε αρκετούς περιορισμούς. Πρώτον, η 

μελέτη επικεντρώνεται μόνο σε ένα μέτρο της ποιότητας των κερδών, δηλαδή στις μη 

φυσιολογικές δεδουλευμένες ροές. Μετά την πρόσφατη μελέτη των Peek et al. (2013), η 

ακρίβεια των προβλέψεων δεδουλευμένων στοιχείων και η ικανότητα τους να ανιχνεύουν τη 

δραστηριότητα χειραγώγησης των κερδών ποικίλλει μεταξύ των χωρών, με αυτή τη διαφορά 

να εξηγείται συστηματικά από τα χαρακτηριστικά της χώρας. Δε μπορεί να αγνοηθεί ότι η 

χρήση διαφορετικών μέτρων για την ποιότητα των κερδών, όπως η έγκαιρη αναγνώριση 

ζημιών, θα είχε διαφορετικά αποτελέσματα όχι μόνο για το συγκεντρωτικό δείγμα αλλά και 

για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Παρόλα αυτά, όσον αφορά τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις, η 

χρήση των μέτρων της ποιότητας των κερδών αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια όσον αφορά 

την μη διαθεσιμότητα δεδομένων στην αγορά,  η οποία με την σειρά της αποτελεί τον 
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δεύτερο περιορισμό της παρούσας έρευνας. Τρίτον, τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται 

χαρακτηρίζονται από χαμηλή ερμηνευτική ισχύ. Αυτό με την σειρά του υποδεικνύει ότι μόνο 

μερικοί από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα χειραγώγησης των 

κερδών έχουν ληφθεί υπόψη: για παράδειγμα, αυτή η έρευνα δεν χρησιμοποιεί τις ταμιακές 

ροές και την επιλογή των ελεγκτών, οι οποίες έχουν αποδειχθεί από προηγούμενη 

βιβλιογραφία ως καθοριστικοί παράγοντες της δραστηριότητας αυτής. Επομένως, τα 

αποτελέσματα μπορεί να επηρεαστούν από μια παραλειπόμενη μεταβλητή. Τέταρτον, η 

εργασία αυτή διαφοροποιείται όσον αφορά τα κίνητρα μόνο μεταξύ θυγατρικών εισηγμένων 

εταιριών και άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αναγνωρίζεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν 

πολλά άλλα κίνητρα που οδηγούν τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τα ΔΠΧΑ. 

Πέμπτον, η παρούσα έρευνα εξετάζει ένα συνολικό μέτρο προστασίας των επενδυτών, 

υποθέτοντας ότι και οι πέντε διαστάσεις μέσω των οποίων μπορεί να ενισχυθεί η προστασία 

των επενδυτών, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, επηρεάζουν την ποιότητα των 

κερδών με τον ίδιο τρόπο. Θα μπορούσε να συμβαίνει ότι ο συνδυασμός υιοθέτησης των 

ΔΠΧΑ με κάθε μια από τις προαναφερόμενες διαστάσεις ξεχωριστά επηρεάζει διαφορετικά 

τα επίπεδα διαχώρισης των κερδών. Για παράδειγμα, η εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε συνδυασμό 

με την αύξηση της προστασίας των μετόχων μειοψηφίας θα μπορούσε να είναι καθοριστικός 

παράγοντας με διαφορετικό αντίκτυπο σε σύγκριση με την εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε 

συνδυασμό με την αύξηση της δικαστικής ακεραιότητας. Τέλος, η παρούσα έρευνα μπορεί να 

οδηγείται από μεροληψία. Παρόλο που έγινε προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί αυτή τη 

περίπτωση με τον «έλεγχο ευαισθησίας» όσον αφορά την ανάπτυξη, οι σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των μέσων αυτών που υιοθετούν τα τοπικά πρότυπα και αυτών που υιοθετούν τα 

ΔΠΧΑ επιμένουν όσον αφορά το μέγεθος και τη μόχλευση.   

Δεδομένου ότι το θέμα αυτό δεν έχει μελετηθεί αρκετά, υπάρχουν πολλές μελλοντικές 

ερευνητικές ευκαιρίες. Πρώτον, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, η μελλοντική έρευνα θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει διαφορετικά μέτρα για την ποιότητα των κερδών, αφού δεν 

υπάρχει ένα ακριβές/κατάλληλο υποκατάστατο για ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό όπως η 

ποιότητα των κερδών. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε εάν τα αποτελέσματα 

στέκουν και σε χώρες από την Ανατολική Ευρώπη. Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε 

επίσης να χρησιμοποιήσει μια διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων ενδογένειας. Πιο συγκεκριμένα, η σύγκριση μεταξύ των υιοθετηθέντων τα 

τοπικά πρότυπα και τα ΔΠΧΑ θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση παρατηρήσεων πριν και 

μετά την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ εντός των ιδίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η μελλοντική 
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έρευνα μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ μη εισηγμένων εταιριών όσον αφορά περισσότερα 

κίνητρα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά αφού 

καταγραφούν περισσότερες ομάδες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ με διαφορετικά κίνητρα για την 

υιοθέτηση αυτών των προτύπων. Υπό αυτή την έννοια, μια περαιτέρω ερευνητική ευκαιρία 

θα ήταν να εξεταστεί εάν η επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ σε συνδυασμό με τις 

διαφορές στα κίνητρα διαφέρει μεταξύ διαφορετικών θεσμικών περιβαλλόντων. Τέλος, οι  

ερευνητές θα μπορούσαν να εξετάσουν εάν η επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ εξαρτάται 

από τους κύκλους ζωής των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ισχύει 

το γεγονός ότι η επίδραση της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ σε ταχέως αναπτυσσόμενες 

επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην είσοδο στις εισηγμένες αγορές μετοχών θα ήταν 

διαφορετική από τις άλλες μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Το μόνο που μπορεί να συναχθεί είναι 

η ανάγκη για πρόσθετη έρευνα σε ένα θέμα, το οποίο είναι μόνο στις αρχές ακόμα. 
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Παράρτημα 

 

 

Μεταβλητή 
Αναμενόμενο 

σύμβολο 
Περιγραφή μεταβλητής 

            Εξαρτημένη:   

AWCA  Abnormal Working Capital Accruals  

           Ανεξάρτητες:   

IFRS 

(Hypothesis 1) 
- 

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 

όταν η επιχείρηση εφαρμόζει τα IFRS και 0 

όταν εφαρμόζει localGAAP. 

INVPROTECTION - 

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 

όταν η επιχείρηση i στο έτος t εδρεύει σε χώρα 

με υψηλή προστασία του επενδυτή και 0 σε 

άλλη περίπτωση.  

IFRS_INVPROTECTION 

(Hypothesis 2) 
- 

η αλληλεπίδραση στην ποιότητα των κερδών 

όταν η εταιρία i εφαρμόζει τα IFRS κατά το 

έτος t και εδρεύει σε χώρα με υψηλά επίπεδα 

προστασίας του επενδυτή. 

IFRS_QUOT 

(Hypothesis 3) 
+ 

η αλληλεπίδραση στην ποιότητα των κερδών 

όταν η εταιρία i εφαρμόζει τα IFRS κατά το 

έτος t και  και είναι θυγατρική εισηγμένης 

εταιρίας που ήδη υιοθετεί τα IFRS 

Μεταβλητές  

ελέγχου: 
  

SIZE - 

ο φυσικός λογάριθμος των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας i κατά το 

έτος t 

LEV + 

το συνολικό χρέος της εταιρίας i κατά το έτος t 

διαιρούμενο με τα τα συνολικά περιουσιακά 

στοιχεία. 

ROA ? 

τα κέρδη από τη λειτουργία της εταιρίας i κατά 

το έτος t  διαιρούμενο με τα συνολικά 

περιουσιακά της στοιχεία. 

GROWTH ? 
ετήσια μεταβολή των καθαρών πωλήσεων της 

εταιρίας i κατά το έτος t 

DISSUE ? 
ετήσια μεταβολή των συνολικών 

υποχρεώσεων της εταιρίας i κατά το έτος t 

QUOT ? 

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 

όταν η επιχείρηση i στο έτος t είναι θυγατρική 

εισηγμένης που ήδη υιοθετεί τα IFRS και 0 σε 

άλλη περίπτωση.  


