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1

JOHDANTO

Tuloksenjärjestelyllä (engl. Earnings management) tarkoitetaan ylimmän johdon kirjanpidollisia menettelytapoja, joilla vaikutetaan tuloksen esittämiseen ja siten pyritään
tietynlaiseen päämäärään, kuten esimerkiksi tuloksen maksimointiin. Nämä menettelytavat voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat poistomenetelmän tai tulontunnistamisperiaatteen (engl. Revenue recognition policy) valitseminen. Toiseen kategoriaan kuuluvat harkinnanvaraiset jaksotukset, joista esimerkkeinä varaston arvot, varaukset sekä alaskirjausten tai uudelleenjärjestäytymisen
suuruus ja ajoittaminen. Tuloksenjärjestelyllä vaikutetaan yrityksen nettotulokseen,
mutta yritysten kahdenkertaisen kirjanpidon vuoksi tuloksenjärjestelyllä saattaa olla
vaikutuksia kaikkiin yrityksen suorituskyvyn eri osa-alueita kuvaaviin mittareihin
(Niskanen & Niskanen 2003: 222, Scott 2003: 369.)
Tuloksenjärjestely on ollut osana monissa yritysskandaaleissa, joissa menestyneetkin
yritykset ovat saattaneet yllättäen tehdä konkurssin ja sijoittajat sekä velkojat ovat menettäneet rahansa. 2000–luvun Enronin ja WorldComin kaltaiset skandaalit ovat toimineet alkusysäyksenä keskustelulle tilinpäätöstietojen luotettavuudesta sekä lainsäädännön riittävyydestä. Nykyään etenkin Yhdysvalloissa onkin tiukka lainsäädäntö tilinpäätöstietojen julkaisua koskien.
On tärkeää huomioida, että jaksotukset ovat käänteisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos
yritys nostaa tulostaan voimakkaasti jaksotusten avulla, pienentävät nämä erät tulosta
seuraavana vuonna. Jos tämän johdosta yritys tekisi tappiota seuraavana vuonna, jota
ei haluta näyttää, on tulosta järjesteltävä taas vieläkin voimakkaammin tappion välttämiseksi. Tuloksenjärjestelyn ja tuloksenmuuntelun välillä on olemassa selkeä raja,
jonka viime kädessä asettavat lainsäätäjät ja lakia valvovat elimet. (Scott 2003: 369.)
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Tuloksenjärjestelyä tehdään useista syistä. Näitä ovat muun muassa tasaisesti nousevan tuloksen luominen (Schneider, Sheikh ja Simione 2012), bonussopimusten optimointi, (Healy 1985) ja osakemarkkinoiden manipulointi (Healy & Wahlen 1999). Tulosta voidaan järjestellä myös sopimuksellisten tai verotuksellisten syiden vuoksi tai
jopa poliittisista syistä (Jones 1991). Tuloksenjärjestelyllä ei kuitenkaan aina tarkoiteta
tahallista tuloksen manipulointia, vaan se voi parhaimmillaan jopa parantaa informatiivisuutta. Näissä tapauksissa tietyt kirjanpidolliset valinnat tai arviot katsotaan uskottaviksi signaaleiksi yhtiön taloudellisesta tilasta (Healy & Wahlen 1999).
Listautumisannit (engl. Initial Public Offering, IPO) ovat yrityksen keino listautua osakemarkkinoille ja hankkia toiminnalleen rahoitusta. Muita keinoja rahoituksen hankkimiseen on esimerkiksi yrityksen suora myynti kokonaan tai osittain sekä velan ottaminen (Draho 2004: 36). Listautumisella yritys kuitenkin pääsee edullisesti pääomamarkkinoille. Myös osakkeiden likviditeetti paranee annin ansiosta (Zingales 1995).
Antien hinnanmääräytyminen on monimutkainen prosessi, johon liittyy myös alihinnoittelua. Alihinnoittelulla pyritään pitämään osakkeen kysyntää yllä ja saada osakkeen arvolle jopa perusteetonta kasvua jälkimarkkinoilla (Ljungqvist, Nanda & Singh
2006). Tuloksenjärjestely on myös olennainen osa listautumisanteja. Listautujayrityksillä on motiivi järjestellä tulostaan siten, että yritys näyttää mahdollisimman kannattavalta antiin osallistumista harkitseville sijoittajille (esimerkiksi DuCharme, Malatesta ja Sefcik 2001). Tällä toimenpiteellä pyritään saamaan osakkeelle mahdollisimman hyvä hinta ja suuri kysyntä.
Vuonna 2007 Yhdysvalloissa puhjennut finanssikriisi ja sitä seurannut talouden taantuma vaikuttivat koko maailman talouteen. Suurin pudotus osakemarkkinoilla tapahtui
vuoden 2008 syksyllä yhdysvaltalaispankki Lehman Brothersin hakeuduttua yrityssaneeraukseen (Lehman Brothers 2008). Tätä ennen talous kävi kuumana ja yritykset
hakivat aktiivisesti rahoitusta sijoitusmarkkinoilta. Yrityksen hakiessa rahoitusta sijoitusmarkkinoilta on sen tavoitteena saada mahdollisimman hyvä hinta osakkeesta,
minkä johdosta tulosta saatetaan järjestellä.
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Talouden taantuma vähensi paitsi listautumisten määrää, mutta saattoi myös tehdä sijoittajista tarkempia listautuvien yritysten tilinpäätösten analysoinnin suhteen. Tiukemmassa ollut rahoitus saattoi tehdä yrityksistä varovaisempia tuloksenjärjestelyn
suhteen. Tällöin tuloksenjärjestelyn tason voi odottaa laskevan taantuman alkaessa.
1.1

Aikaisempi tutkimus

Cormier, Lapointe-Antunes ja McConomy (2014) tutkivat kanadalaista aineistoa listautumisanteihin liittyen. Tutkimuksen mukaan yritykset järjestelevät tulostaan harkinnanvaraisten jaksotusten kautta listautumisvuonna. He toteavat, että yrityksissä,
joissa omistajaohjaus on parempi, on myös tuloksenjärjestely epätodennäköisempää
listautumisantien yhteydessä. Tämän lisäksi he totesivat, että kun listautumassa olevat
yritykset käyttävät jaksotuksia analyytikoiden ennusteiden täyttämiseksi, harkinnanvaraisten jaksotusten informatiivisuus riippuu siitä, olisivatko yritykset täyttäneet analyytikoiden ennusteet ilman harkinnanvaraisia jaksotuksia vai ei.
Samankaltaisiin tuloksiin päätyivät DuCharme, Malatesta ja Sefcik (2001). Tutkimuksessaan he löytävät positiivisen yhteyden ennen listautumisantia esiintyvien epätavallisten jaksotusten ja listautumisarvon välillä ja negatiivisen yhteyden jaksotuksilla ennen listautumista ja yrityksen osaketuotolla listautumisen jälkeen. Yritykset saattavat
pyrkiä kasvattamaan listautumistuottojaan väliaikaisesti tulosta manipuloimalla. Sijoittajien saama tuotto on siis tilastollisesti pienempi yrityksissä jotka ovat järjestelleet
tulosta.
Tuloksenjärjestelyä tutkineet Teoh, Wong ja Rao (1998) toteavat myös, että listautumisvuonna tapahtunut tuloksenjärjestely on korkeampaa. Vastaavasti listautumisen
jälkeen tulos on todennäköisesti toimialaan verrattuna heikompaa. Näin siis korkea
jaksotusten taso listautumisvuonna ennustaa heikompaa tulosta tulevaisuudessa. Kaikkein aggressiivisemmin tulostaan järjestäneet yritykset kärsivät heikosta tuloksesta
eniten, kun kaikkein maltillisimmin järjestäneiden tulos ei ollut heikompaa. Aggressiivisten tuloksenjärjestelijöiden tuotto laskee keskimäärin 15,60 prosenttia mediaanin
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ollessa 8,28 prosenttia. Tutkijat ehdottavatkin, että sijoittajien tulisi huomioida strateginen jaksotusten käyttö listautumisen yhteydessä. Muuten he suhtautuvat yrityksen
tuloksentekokykyyn liian optimistisesti.
Francis, Hasan ja Zhou (2012) tutkivat oletettua varovaisuutta tuloksenjärjestelyn suhteen tietyllä toimialalla. He esittivät hypoteesin, että teknologia-alan yrityksillä on korkeampi käräjöintiriski. Tämän he odottavat johtuvan toimialalle tyypillisistä ominaisuuksista kuten aineettomista hyödykkeistä, suurempi informaation epäsymmetrisyys
ja suurempi epävarmuus tulevaisuuden kassavirroista. Tutkimuksen mukaan teknologiayritysten tilinpäätökset ovat hieman varovaisemmin järjesteltyjä listautumisen yhteydessä. Tulosten mukaan tuloksenjärjestely on varovaisempaa käräjöintiriskin pienentämiseksi. Ilmiö voimistuu talouden kuumentuessa. Francis ym. ehdottavat, että
varovaisempi järjestely aiheuttaa alihinnoittelua, jonka vaikutus on suurempi nimenomaan teknologia-alan yrityksissä kuin muissa yrityksissä.
Ennen listautumista tapahtuvaa tuloksenjärjestelyä, alihinnoittelua ja sen jälkeistä pitkän aikavälin alentunutta suorituskykyä tutkineet Xion, Zhou ja Varshney (2010) toteavat, että sijoittaja voisi tienata huomattavan määrän normaalista poikkeavia tuottoja
alihinnoittelun vuoksi. He eivät kuitenkaan löytäneet viitteitä siitä, että pelkästään voimakkaasti järjesteltyjä yrityksiä valitsemalla mahdollisuudet ylituoton tekemiseen
olisi suurempia. He tutkivat tätä muodostamalla portfolion listautujayrityksille, joita
lyhyeksi myytiin ensimmäisen markkinapäivän jälkeen. Samana päivänä ostettiin yhtä
suurella summalla näitä listautujayrityksiä vastaavia, mutta ei-listautumisprosessissa
olevia yrityksiä. Tutkimustulokset ehdottavat että tuloksenjärjestelyn määrällä ei ole
merkitystä pitkän aikavälin tuoton kannalta, vaan pääsyy sijoittajien häviämiseen
markkinoilla on alihinnoittelu. Tutkijoiden mukaan tulokset auttavat lainsäätäjiä arvioimaan, onko yritysten tiedonantovelvollisuutta tarpeellista kasvattaa tuloksen manipuloimisen estämiseksi.
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Kiinan markkinoita tuloksenjärjestelyyn liittyen tutkivat Chen, Shi ja Xu (2013). He
löytävät yhteyden takaajan maineen ja tuloksenjärjestelyn välillä listautumisantien yhteydessä. Maineikkaat takaajat ovat mukana vähemmän järjestelleiden yhtiöiden takauksissa. Takaajan maineella on siis positiivinen yhteys yrityksen listautumisen jälkeiseen tuottavuuteen ja vastaavasti negatiivisesti yhteydessä tuloksenjärjestelyyn listautujayrityksessä. Takaajalla on motiivina vähentää harkinnanvaraista tuloksenjärjestelyä oman maineensa parantamiseksi, sillä tuloksenjärjestely näkyy tulevaisuuden tehokkuudessa. Aineisto on kerätty vuosilta 2002–2008. Chen ym. tutkivat aineistoa
kahden ryhmän välillä: ei valtio-omisteisen ja valtio-omisteiden välillä. Merkitsevät
tulokset saatiin kuitenkin vain niiden yritysten kohdalla, jotka eivät olleet valtio-omisteisia.
Suomalaista dataa on tutkinut Spohr (2004). Hän esittää tutkimuksessaan, että yritykset yrittävät peitellä tuloksenjärjestelyään listautumisantien yhteydessä, minkä vuoksi
sitä on vaikea havaita. Tutkimuksen aineisto on vuosilta 1994–2000 Helsingin pörssistä. Spohr keskittyy tutkimuksessaan listautujien omistajapohjaan. Vaikka tutkimustulokset ovat rajoittuneita, hän esittää tuloksenjärjestelyn olevan yleisintä tilanteissa,
joissa toimitusjohtaja itse on yrityksen suurin omistaja institutionaalisen omistajan sijasta. Harkinnanvaraiset jaksotukset ovat merkittävästi korkeampia listautumisvuonna
yrittäjä-omistaja yhtiöissä verrattuna vuotta edelliseen tai kahtena vuotena listautumisen jälkeen. Institutionaalisten sijoittajien omistamissa yhtiöissä jaksotukset nousevat
listautumisen jälkeen. Hän arvioi syyn olevan yhtiöiden pyrkimyksen näyttää hyvältä
markkinoilla, eikä ainakaan pettää markkinoita ensimmäisenä vuotenaan pörssissä.
Tutkimukset ovat pääosin samaa mieltä siitä, että tulosta yritetään järjestellä ennen
listautumista annin onnistumiseksi ja mahdollisimman hyvän tuoton saamiseksi. Toisaalta taas alihinnoittelu on yleistä, mikä laskee listautumistuottoja mutta nostaa osakkeen hintaa jälkimarkkinoilla. Muutamat tutkimukset ovat kuitenkin löytäneet myös
poikkeavia tuloksia. Francis ym. (2012) esittävät, että teknologia-alalla suurempi käräjöintiriski vähentäisi tuloksenjärjestelyä. Xiong ym. (2010) ei kiistä tuloksenjärjestelyä, mutta he kuitenkin toteavat, ettei sillä ole yhteyttä pitkän aikavälin tuottoon.
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Chen ym. (2013) taas toteavat, että takaajan maineikkuus hillitsee tuloksenjärjestelyä
ennen listautumista.
1.2

Tutkimusongelma

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, oliko 2008 alkaneella finanssikriisillä vaikutuksesta tuloksenjärjestelyn voimakkuuteen listautumisannin (engl. Initial Public
Offering, IPO) yhteydessä. Tavallisesti listautumisesite laaditaan muutaman edellisen
tilikauden tietojen perusteella, jonka perusteella sijoittajat tekevät ostopäätöksensä.
Tarkoituksena on vertailla tuloksenjärjestelyn esiintyvyyttä ennen ja jälkeen vuoden
2008 taantuman alkamisen. Ensimmäisessä vertailuryhmässä ovat ennen vuotta 2008
listautuneet. Toinen ryhmä on vastaavasti vuoden 2008 jälkeen listautuneiden ryhmä.
Otos koostuu havainnoista listautumisvuonna ja 1–2 vuotta ennen listautumista. Aineisto on kerätty vuosilta 2006–2010.
Listautuessaan yritysten tavoitteena on saada sijoittajat kiinnostuneeksi annista. Tarkoituksena ei ole saada pelkästään parasta mahdollista hintaa, vaan myös kasvattaa
kysyntää ja saada tuottoja jälkimarkkinoilla. Esimerkiksi tasaisesti nouseva tuloksellisuus ennen listautumista antaa positiivisen kuvan jatkuvuudesta ja hyvästä tuloksentekokyvystä. Osakeannin onnistuminen saattaa näin olla motiivina tuloksen järjestelemiselle. Tutkielman tavoitteena on osoittaa vähintäänkin lievää tuloksenjärjestelyä ennen listautumisantia. Odotuksena on, että tuloksenjärjestelyä tapahtuu listautujayrityksissä, ja että se on voimakkainta ennen vuotta 2008 listautuneilla yrityksillä. En odota
löytäväni erityisen voimakasta tuloksenjärjestelyä, sillä voimakas tulosjärjestely huomataan markkinoilla helposti.
Tutkielma etenee seuraavasti: luvussa 2 käsitellään tuloksenjärjestelyä yleisesti. Kolmannessa luvussa käsitellään listautumisanteja ja siihen liittyvää tuloksenjärjestelyä.
Neljännessä luvussa esitellään tutkielman teoria ja aineisto. Viidennessä luvussa esitetään tutkielman tulokset ja kuudennessa luvussa tiivistetään tutkielman johtopäätökset.
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2
2.1

TULOKSENJÄRJESTELY
Laatu

Dechowin ja Schrandin (2004) mukaan tuloksen laadun tarkastelu riippuu asiayhteydestä ja tarkastelijasta. Sillä voi olla eri merkitys lainsäätäjille, tilintarkastajille, velkojille, sijoittajille tai analyytikoille. Kaikki kuitenkin pitävät valheellista raportointia
huonolaatuisena. Analyytikon näkökulmasta hyvä tuloksen laatu tarkoittaa parempaa
ennustettavuutta ja tulos peilaa todellista yrityksen arvoa paremmin. Lisäksi hyvä tuloksen laatu kuvaa hyvin myös operatiivista suorituskykyä.
Tuloksen laatu riippuu monista eri tekijöistä, kuten tuloksen sisällöstä, yrityksen elinkaaren vaiheesta, ajanhetkestä ja toimialasta. Laatua tarkastellessa täytyy ymmärtää
yrityksen strategia, toimiala, lainsäädännöllinen ympäristö ja yrityksen palkitsemisjärjestelmä. Analyytikolla tai muulla tarkastelijalla tulee olla riittävä ammattitaito ymmärtääkseen tuloksen laadun ja yhtiön arvon välistä suhdetta. (Dechow & Schrand
2004.)
Voimakkaasti järjestelty tulos tarkoittaa myös heikkoa tuloksen laatua. Monet tekijät
toki vaikuttavat tuloksen laatuun, eikä pelkästään järjestelemätön tulos takaa laadukasta tulosta. Muita tekijöitä voi olla esimerkiksi kirjanpitäjien liian tarkka standardien
noudattaminen tilinpäätöksessä. Olettaen näiden muiden tekijöiden olevan vakioita,
huomataan paljon selvempi yhteys tuloksenjärjestelyn ja tuloksen laadun välillä. (Lo
2008.)
Tuloksen laatua voidaan tutkia kolmella eri tavalla. Ensimmäiseksi voidaan tutkia tuloksen ominaisuuksia: tuloksen jatkuvuutta pitkällä aikavälillä ja jaksotusten voimakkuutta. Yhtiöillä, joilla on jatkuvaa tuloa, kassavirrat ovat myös jatkuvammat, mitä
taas tarvitaan diskonttaukseen perustuvissa arvonmäärityksissä. Kassavirrat ovat luonnollisesti jatkuvampia kuin keinotekoiset jaksotukset. Toinen keino tuloksen laadun
tutkimiseen on tarkastella markkinoiden reaktiota tulokseen. Markkinat eivät reagoi
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tulokseen, mikäli sen laatu on heikko. Käytännössä tätä voidaan tutkia tulos-tuottomallilla, joka on seuraavanlainen:

𝑂𝑠𝑎𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 = 𝛼 + 𝛽(𝑦𝑙𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜) + 𝜀

(1)

Mitä informatiivisemmat tuotot ovat, sitä suurempi on kerroin (β), jota kutsutaan voitonvastekertoimeksi (engl. Earnings Response Coefficient, ERC). Myös mallin antamaa selitysastetta (R2) voidaan tarkastella. Arvoltaan relevantimmat tuotot nostavat
selitysastetta. Mallissa alpha (α) tarkoittaa vakiotermiä ja epsilon (ε) virhetermiä.
Markkinareaktio syntyy, mikäli analyytikkojen odotukset eivät täyty. Teoriassa markkinat ovat siis riittävän tehokkaat kertomaan, onko yhtiön tulos laadukas vai ei. Kolmas keino on tutkia ulkoisia indikaattoreita, jotka osoittavat tuloksen virheellisen esityksen. Tällaisia indikaattoreita ovat viranomaisten asettamat pakotteet koskien kirjanpitoa tai tilintarkastusta, tilinpäätösten uudelleenjulkaisut tai sisäisen kontrollin virheet, joita johto tai työntekijät eivät pysty estämään, havaitsemaan tai korjaamaan.
(Collins 1989, Basu 1997, Dechow, Ge & Schrand 2010.)
2.2

Toimintaympäristö

Erilaiset yritysten toimintaympäristöt on otettava huomioon tuloksenjärjestelyn tarkastelussa, sillä erilaiset normistot tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia tuloksenjärjestelyyn. Yhdysvalloissa käytettävä U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) eroaa monilta osin toisesta kansainvälisestä IFRS-normistosta (International Financial Reporting Standards). U.S. GAAP normistoa sanotaan myös kansainväliseksi
normistoksi, sillä Yhdysvaltojen arvopaperikauppaa valvova komissio Securities and
Exchange Commission (SEC) vaatii kaikkia Yhdysvallassa listautuvia ulkomaisia yrityksiä laatimaan myös U.S. GAAP:n mukaisen tilinpäätöksen. Suomi käyttää FASGAAP normistoa (FAS = Finnish Accounting Standards), mutta kaikkien julkisesti
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noteerattujen pörssiyhtiöiden tulee noudattaa IAS-/IFRS-tilinpäätössäännöksiä (IAS =
International Accounting Standards). (Niskanen & Niskanen 2003: 227.)
Tilinpäätösstandardien tuottamat luvut saattavat heitellä paljonkin, kun tilinpäätös laaditaan erilaisilla normistoilla. Erot kasvavat edelleen mikäli tilinpäätös muutetaan joko
tahallaan tai huolimattomuuden vuoksi väärin toiseen normistoon. Käytännössä tulosta
manipuloidaan siten, ettei uutta normistoa noudateta kaikilta osin. Yleisempää tuloksenjärjestely on kuitenkin kansallisten normistojen sisällä. (Niskanen & Niskanen
2003: 229.)
2.3

Motiivit

On intuitiivisestikin selvää että positiivisen tuloksen näyttäminen on yksi syy järjestellä tulosta. Syy on psykologinen; positiiviset numerot näyttävät paremmalta kuin negatiiviset, vaikka absoluuttinen ero näiden välillä olisi pieni. Positiivista tulosta pidetään jatkuvana, ja negatiivista tulosta lyhytaikaisena, eli myös vähemmän informatiivisena. Siksi yritykset saattavat vältellä vaikka vain hieman negatiivisen tuloksen julkaisemista.. Tulos halutaan näyttää kasvavana, joten edellistä vuotta saatetaan parantaa tuloksenjärjestelyn keinoin. Myös analyytikot asettavat tietynlaisia odotuksia,
jotka yritetään täyttää. (Thaler 2005: 634; Hayn 1995.)
Yritysten taipumuksesta näyttää hieman positiivista tulosta näkyy Haynin (1995) tutkimusaineistosta, jossa yritysten tulosten frekvenssijakauma on selvästi epäjatkuva
nollan kohdalla ja frekvenssi on suurin hieman nollan yläpuolella. Yritykset siis välttelevät hieman negatiivisen tuloksen näyttämistä. Teoreettisesti jakauman voisi olettaa
olevan normaalisti jakautunut ja odotusarvoltaan nolla.
Tuloksen tasoittamista (engl. Income smoothing) tehdään tasaisesti kasvavan tuloksen
raportoimiseksi. Johto haluaa antaa kuvan tasaista tulosaikasarjaa tuottavasta, vähäriskisestä sijoituskohteesta. Herkästi muuttuvat tulokset nähdään markkinoilla riskisempinä ja tällaista tulosta esittävät yritykset ovat markkinoilla vähemmän arvokkaita kuin
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yhtiöt jotka tekevät tasaista tulosta. (Niskanen & Niskanen 2003; Schneider, Sheikh ja
Simione 2012.)
Osakemarkkinat käyttävät yritysten tarjoamaa tilinpäätösinformaatiota sijoituspäätöksiä tehdessään. Johdolla on näin ollen syy manipuloida yrityksen tulosta näin vaikuttaen osakkeen hintaan markkinoilla. Vaikutus on tosin lyhytaikaista. Tähän liittyvät
myös listautumisannit, missä osakkeella ei ole vielä markkinoiden määräämää hintaa,
vaan osakeannin järjestäjä hinnoittelee osakkeen arvon. Anneissa tilinpäätösinformaatio on sijoittajan ainoa tieto osakkeen arvosta. Siksi yrityksillä on motivaatio järjestellä
tulosta ennen listautumista. Sijoittajien reaktioita on vaikea arvioida. Jääkin osakeannin takaajan arvioitavaksi, millainen ja kuinka voimakas järjestely on riittävää tavoitteeseen pääsemiseksi. (Friedlan 1994; Healy & Wahlen 1999.)
Mikäli yrityksellä on velkasopimuksissaan ehtoja, jotka rikkoutuessaan voivat johtaa
sanktioihin, saattaa yritys järjestellä tulostaan. Sopimusrikkomus voi pienentää johdon
kompetenssia ja siten toimivaltaa yrityksessä. Mikäli sopimusehtojen täyttämisessä tulee ongelmia, voi tuloksenjärjestelystä tulla yrityksen selviytymisstrategia. Mikäli sopimusehdot ovat rikkoutumassa tai ovat jo rikkoutuneet, johto saattaa painaa tulosta
keinotekoisesti alemmas, sillä velkasopimusten ehdot rikkoutuvat joka tapauksessa.
(Scott 2003: 378, Jha 2013: 370)
Velkasopimusten ohella toimitusjohtajan irtisanomisen välttäminen ja kannustinpalkkiot ovat yleisiä syitä tuloksen tasoittamiselle. Mikäli tulos heittelee voimakkaasti, velkasopimusehtoja rikotaan todennäköisemmin ja toimitusjohtaja voidaan irtisanoa. Johdolla on myös motiivina pitää tulotaso bonusohjelman ala- ja ylärajan välissä, koska
muuten bonuksia voidaan menettää joko väliaikaisesti tai kokonaan. (Scott 2003: 384.)
Johtajien kannustinsopimukset on usein sidottu kirjanpidolliseen tulokseen. Bonuksia
voidaan maksaa joko osakekohtaisesta tuloksesta, tuotosta kirjanpitoarvoon nähden tai
tuotosta omaa pääomaan nähden, mutta yleisimmin kannustinsopimukset sidotaan
vuosittaisiin tulostavoitteisiin. Kannustinjärjestelmän puutteiden vuoksi johto saattaa
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tehdä kirjanpidollisia valintoja, joilla se maksimoi bonuspalkkioitaan. Tavoitteena
saattaa myös olla tulosten pienentäminen, mikäli saavutettavissa oleva tulos ei riitä
seuraavalle bonustasolle. Tällöin kyse voi olla niin kutsutusta pöydän puhdistamisesta
(engl. Taking a bath), jossa koko tuloksenjärjestelyreserviä lisätään mahdollisimman
paljon samalla tulosta pienentämällä. Tällöin tulevien vuosien tuottoja ja bonuksia on
helpompi kasvattaa. (Watts & Zimmermann 1990, Healy 1985.)
Toimitusjohtajan vaihdoksen yhteydessä tapahtuu tuloksenjärjestelyä useasta syystä.
Yritysjohtajan lähestyvä eläkeikä saattaa osittain kannustaa yritystä tuloksen maksimointiin bonuspalkkion kasvattamiseksi. Tällöin kyseessä on niin kutsuttu horisonttiongelma, jossa toimitusjohtaja ei ole kiinnostunut pitkän aikavälin tuloksesta. Toimitusjohtajan vaihtuessa saattaa uusi toimitusjohtaja minimoida tulosta, jotta tulevaisuuden tulosta on helpompi parantaa. Tähän johdolla on kannuste varsinkin silloin, kun
edellistä johtoa voidaan syyttää huonosta hallinnosta. (Davidson, Xie, Xu, Ning 2007,
Wilson & Wang 2009.)
Poliittinen syy tuloksenjärjestelyyn syntyy, kun suuret yritykset, varsinkin strategisilla
aloilla kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa toimivat, ovat poliittisesti hyvin näkyviä. Poliittisesti näkyviä ovat kokonaan tai lähes monopoliasemassa toimivat yritykset kuten
lento- tai energiayhtiöt. Tällaiset yritykset saattavat järjestellä tulostaan alaspäin pelkästään vähentääkseen näkyvyyttään. Liian hyvä tulos saattaisi aiheuttaa päättäjille
julkista painetta yhtiön toiminnan sääntelemiseksi, minkä seurauksena tuottavuus laskisi. (Scott 2003: 379.)
Esimerkki poliittisesta syystä tuloksenjärjestelyyn esiintyy Jonesin (1991) tutkimuksessa, jossa hän tutkii tuloksenjärjestelyä tuontitukien aikana. Tutkimuksen aineisto on
1980-luvun yhdysvaltalaisista maahantuontiyrityksistä, joiden tuli maksaa tullitariffia
tuomistaan hyödykkeistä. Yhdysvaltojen ulkomaankaupan virasto (ICT) myönsi tuontihelpotuksia moninaisin perustein, joista yksi oli toimialan kannattavuus. Jones toteaa
tutkimuksessaan yritysten pyrkineen tahallisesti alentamaan taloudellista tilaansa aina
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niin kutsutun arviointijakson aikana, jolloin viranomaiset arvioivat tuontitukien myöntämisen edellytyksiä.
Verotukselliset syyt ovat ehkä kaikkein yleisin syy tuloksenjärjestelyyn. Yrityksillä on
vain vähän mahdollisuuksia oman kirjanpidon kehittämiseen verottajan soveltaessa
omia kirjanpitosääntöjään. Verosäästöjä syntyy raportoimalla pienempää tulosta kuin
normaalisti. (Scott 2003: 379.)
Sisäpiiritietoa saatetaan käyttää väärin yhdessä tuloksenjärjestelyn kanssa. Ylimmällä
johdolla on sisäpiirin tietoa jaksotusten vaikutuksesta tulokseen. Johto saattaa käyttää
tätä tietoa hyväkseen henkilökohtaisissa pörssikaupoissaan. Osakkeita saatetaan ostaa
(myydä) etukäteen mikäli järjestellyn tuloksen tiedetään nostavan (laskevan) osakkeen
hintaa markkinoilla. (Beneish & Vargus 2002.)
Tulosta järjestellään tietysti myös informatiivisuuden parantamiseksi. Tämä tarkoittaa
tilanteita joissa tietyt kirjanpidolliset valinnat tai arviot katsotaan uskottaviksi signaaleiksi yhtiön taloudellisesta tilasta. Tämä voi tarkoittaa luottomyynnin kirjaamista saamiseksi, kun talousjohtajan arviota luottomyynnistä voidaan pitää uskottavana. Tämä
vaatii myös tehokkaasti toimivan tilintarkastuksen. (Healy & Wahlen 1999.)
2.4

Keinot

Tulosta voidaan muokata kahdella tavalla: tuloksentunnistamiseen ja poistomenetelmiin vaikuttamalla tai harkinnanvaraisten jaksotusten avulla. Koska jaksotusten käyttö
tuloksenjärjestelyssä on hienovaraisempaa ja vaikeaa huomata, jaksotuksin tehty tuloksenjärjestely on yleisempää kuin kirjanpitomenetelmien valinta (Schipper 1989).
Tuloksentunnistamiseen vaikuttamalla pyritään joko lykkäämään tai aikaistamaan
myynnin kirjaamista. Poistomenetelmää tai aikataulua muuttamalla voidaan joko kasvattaa tai vähentää poistojen määrää.
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Jaksotusten määrä on yhteydessä yrityksen taloustilanteeseen. Isot jaksotukset ovat
merkki siitä, että yritykset kasvattavat omaisuuseriään, luovat myyntiä ja laajentavat
liiketoimintaa. Omaisuuseriä voivat olla esimerkiksi varastot, liikearvo, rakennukset
ja maa-alueet tai koneet ja kalusto. Negatiiviset jaksotukset taas päinvastoin viestittävät omaisuuserien pienentämisestä. Varovaisuuden periaatetta soveltaen näitä tulevaisuudessa mahdollisesti saatavia hyötyjä ei kuitenkaan aina kirjata taseeseen. (Dechow
& Ge 2006: 254.)
Johdon motiivit vaikuttavat huomattavasti alaskirjauspäätöksiin. Ylimmän johdon
merkitys korostuu varsinkin silloin, kun toimitusjohtaja tulee yhtiöön toisesta yhtiöstä.
Taseen siistiminen pääomia alaskirjaamalla kasvattaa yhtiön tulevaisuuden tuottoja ja
kasvattaa osakekohtaista tulosta (engl. Earnings-Per-Share, EPS). Tulevien vuosien
tulokset puolestaan paranevat, sillä yritys säästyy alaskirjatun omaisuuserän poistokuluilta (Healy 1985). Yksittäinen iso alaskirjaus antaa markkinoille kuvan, että aiemmat
ongelmat on hoidettu aggressiivisesti, kuin taas useat pienet alaskirjaukset vähentäisivät luottamusta johtoon, aiheuttaen vain osakkeen arvon laskua. Alaskirjaavat yritykset eivät yleensä ole vahvimpia mutta eivät myöskään heikoimpia toimialoillaan. Heikommat yritykset saattavat vältellä alaskirjauksen tekemistä operatiivisen toiminnan
tappiollisuuden tai lainaehtojen noudattamisen vuoksi. Alaskirjaukset tapahtuvatkin
useimmiten tuottoisana aikana jolloin kirja-arvot ja markkina-arvot nousevat. Yritykset voivat myös lykätä alaskirjauksen tekoa verotussyistä: ne odottavat, että tuloslaskelma on jälleen ylijäämäinen ja alaskirjaus on kannattavaa hyödyntää. Useimmiten
yritykset hieman parantavat tulostaan ennen ilmoitusta alaskirjauksen tekemisestä.
(Strong & Meyer 1987.)
Yhtiöt voivat vaikuttaa myös investointipäätöksillään tulokseensa. Tutkimus ja tuotekehityskustannukset kirjataan heti kuluiksi, mikä luonnollisesti huonontaa tulosta. Investointikustannuksia saatetaan vähentää, mikäli kasvava trendi tuloskehityksessä halutaan säilyttää. Investointipäätökset ovat merkittävä osa tuloksenjärjestelyn tarkastelua yritysmaailmassa, sillä niillä on suora vaikutus kassavirtoihin, toisin kuin esimerkiksi eri kirjanpitomenetelmien valinnalla. (Baber & Fairfield 1991.)
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Varastonarvostusperiaatteita ovat joko FIFO (First in First out) tai LIFO (Last in First
Out). FIFO-menetelmässä ensimmäisenä varastoon saapuneet lasketaan kirjanpidossa
myös ensimmäisenä myydyiksi, ja LIFO-menetelmässä viimeiseksi tullut tuote lasketaan ensimmäisenä myydyksi. Arvostusperiaatteen vaihto saattaa antaa verohyötyjä ja
alentaa konkurssikustannuksia, mutta yrityksen markkina-arvo voi heikentyä huonoista uutisista johtuen. Arvostusperiaatteen valinta onkin ennen kaikkea verosuunnitteluun liittyvä päätös eikä vain kirjanpidollinen valinta. Jos yrityksellä on mahdollisuus verohyötyihin liittyen LIFO-menetelmään, ei näitä hyötyjä voi realisoida vaihtamatta arvostusperiaatetta edellä mainittuun. Arvostusmenetelmässä pysytteleminen
katsotaan hyväksi signaaliksi, sillä johdon katsotaan käyttävän hyväkseen positiivista
sisäpiirin tietoa valitessaan varaston arvostusperiaatetta. Myös johdon palkkiot riippuvat nykyhetken ja tulevaisuuden osakkeen markkinahinnasta. (Hughes & Schwartz
1988.)
2.5
2.5.1

Havaintomallit
Mallien kehitys

Tuloksenjärjestelyä tutkitaan useimmiten jaksotusmalleja (engl. Accrual model) hyväksikäyttäen. Jaksotusmalleilla pyritään estimoimaan harkinnanvaraisten jaksotusten
määrää. Yleensä yhtiön realisoimia jaksotuksia verrataan mallin antamaan ennusteeseen ja näiden erotus nähdään harkinnanvaraisten jaksotusten määränä, toisin sanoen
tuloksenjärjestelyn määränä. Malleissa virhetermiä pidetään harkinnanvaraisten jaksotusten määränä, eli tuloksenjärjestelynä. Kaikki kirjallisuudessa käytetyt mallit eivät
kuitenkaan ole tarkkoja. (Thomas & Xiao-jun Zhang 2000.)
Eräänä tärkeimmistä tuloksenjärjestelyn havaintomalleista pidetään Jonesin (1991) kehittämää mallia. Muita tärkeitä malleja ovat kehittäneet mm. Healy (1985), DeAngelo
(1986) sekä Dechow ja Sloan (1991), jotka esittelen tässä luvussa. Vaikka Jonesin
malli ja sen variaatiot ovat ehkä kaikkein käytetyimpiä tutkimusmalleja, muut tärkeät
mallit tarjoavat vertailupohjaa Jonesin mallin ja uusien mallien tarkasteluun. Tutkijat
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kehittävät jatkuvasti uusia malleja käyttäen vertailupohjana näitä tunnettuja malleja,
tai muokkaavat jo olemassa olevia malleja tutkimukseen paremmin sopivaksi.
Mallien keskinäistä paremmuutta voidaan mitata tarkastelemalla niiden spesifikaatiota
(engl. Specification) ja tehoa (engl. Power). Spesifikaatiota mitataan tarkastelemalla
tyypin I virheen frekvenssiä ja tehoa mitataan tarkastelemalla tyypin II virheen frekvenssiä. Tyypin I virhe syntyy, kun nollahypoteesi on oikein, mutta tilastollinen testi
hylkää sen ja tyypin II virhe syntyy, kun nollahypoteesi on virheellinen, mutta tilastollinen testi hyväksyy sen. Tuloksenjärjestelyyn liittyvissä malleissa tyypin I virheitä
syntyy kun nollahypoteesia, jonka mukaan tulosta ei ole systemaattisesti järjestelty,
hylätään kun nollahypoteesi on voimassa. Tyypin II virheitä syntyy vastaavasti, kun
nollahypoteesia, jonka mukaan tulosta ei ole systemaattisesti järjestelty, ei ole hylätty
vaikka se olisi ollut aiheellista. Käytännössä frekvenssejä voidaan laskea, kun tiedetään toteutuneet jaksotukset, joita voidaan verrata mallin antamiin ennusteisiin.
(Dechow & Sloan 1995.)
2.5.2

Healyn ja DeAngelon mallit

Kokonaisjaksotukset korreloivat harkinnanvaraisten jaksotusten kanssa voimakkaasti
(Healy 1985). Tämän lähestymistavan ovat tutkimusmalleissaan ottaneet Healy (1985)
ja DeAngelo (1986), sillä niiden malleissa yhteistä on, että ne ennustavat ei-harkinnanvaraisia jaksotuksia edellisten vuosien kokonaisjaksotusten pohjalta. Ne olettavat,
että ei-harkinnanvaraiset jaksotukset pysyvät vakioina ja harkinnanvaraiset jaksotukset ovat keskiarvoltaan nollassa. (Dechow ym. 1995.)
Healyn (1985) mallissa käytetään kokonaisjaksotuksia korvikemuuttujana harkinnanvaraisille jaksotuksille. Healyn mukaan kokonaisjaksotukset korreloivat harkinnanvaraisten jaksotusten kanssa voimakkaasti. Mitä enemmän siis on jaksotuksia, on myös
harkinnanvaraisia jaksotuksia vastaavasti enemmän. Healyn tutkimuksen tarkoituk-
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sena oli tarkastella kannustinohjelmien vaikutusta tuloksenjärjestelyyn. Kannustinohjelmien tarkat tiedot eivät ole julkisia, joten hän käyttää yksinkertaisia binäärimuuttujia kannustinohjelmille.
Healyn jaksotusmalli on seuraavanlainen:

𝐴𝐶𝐶𝑡 = −𝐷𝐸𝑃𝑡 − 𝑋𝐼𝑡 × 𝐷1 − ∆𝐴𝑅𝑡 + ∆𝐼𝑁𝑉𝑡 − ∆𝐴𝑃𝑡 − {∆𝑇𝑃𝑡 + 𝐷𝑡 }

(2)

× 𝐷2 ,
missä

ACC

= jaksotukset,

DEP

= poistot,

XI

= satunnaiserät vuonna,

∆AR

= siirtosaamisten muutos,

∆INV

= varaston arvon muutos,

∆AP

= siirtovelkojen muutos,

∆TP

= verovelan muutos,

Dt

= lykätty verokulu

D1

= 1 jos kannustinohjelman tulot määritellään satunnaisten
erien jälkeen,
= 0 jos kannustinohjelman tulot määritellään ennen satunnaisia eriä,

D2

= 1 jos kannustinohjelman tulot määritellään tuloveron jälkeen ja
= 0 jos kannustinohjelman tulot määritellään ennen tuloveroa.
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Ei-harkinnanvaraiset jaksotukset Healy laskee seuraavanlaisella mallilla:

𝑁𝐷𝐴τ = ∑
𝑡

missä

𝑇𝐴𝑡
,
𝑇

(3)

NDA

= estimoidut ei-harkinnanvaraiset jaksotukset,

TA

= kokonaisjaksotukset skaalattuna edellisen vuoden kokonaisvarallisuudella,

t

= 1, 2,...,T on vuosi-indeksi estimointiperiodin vuosista ja

τ

= vuosi-indeksi indikoimassa vuotta havaintojaksolla.

Dechowin ym. (1995) mukaan DeAngelon (1986) malli on Healyn mallin erikoistapaus. Tässä estimointiperiodi on rajoitettu edellisen vuoden havaintoon. DeAngelo laskee ensin erotuksen kokonaisjaksotuksissa, olettaen että erotus on nollahypoteesin mukaisesti nolla. Edellisen periodin kokonaisjaksotukset on skaalattu aiemman vuoden
kokonaisvaroilla:

𝑁𝐷𝐴𝑡 =

missä

𝑇𝐴𝑡−1
,
𝐴𝑡−2

(4)

NDA

= ei-harkinnanvaraiset jaksotukset,

TA

= kokonaisjaksotukset ja

A

= kokonaisvarat.

Kuten Healyn (1985) mallissa, myös DeAngelon (1986) malli mittaa ei-harkinnanvaraisia jaksotuksia virheellisesti silloin, kun ei-harkinnanvaraiset jaksotukset muuttuvat. Kun ei-harkinnanvaraiset jaksotukset pysyvät vakiona ja harkinnanvaraisten jaksotusten keskiarvo pysyy nollassa, molemmat mallit mittaavat ei-harkinnanvaraisia
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jaksotuksia virheettä. Se kumpaa mallia kannattaa käyttää, riippuu aikasarjaprosessista. DeAngelon malli on Healyn mallia parempi tilanteissa, joissa jaksotukset noudattavat satunnaiskulkua. Healyn malli on tarkoituksenmukaisempi, mikäli jaksotukset eivät korreloi keskenään ja niiden keskiarvo on nolla. (Dechow ym. 1995.)
DeAngelon (1986) ja Healyn (1985) mallit eivät tietämykseni mukaan ole enää sellaisenaan laajasti käytettyjä, ja ne ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä (Kaplan 1985 ja
Dechow ym. 1995). Esimerkiksi Kaplanin (1985) mukaan käyttöpääoman taso vaihtelee yrityksen taloudellisen tilanteen muuttuessa, minkä vuoksi harkinnanvaraiset erät
ovat nollasta poikkeavia. Sen sijaan malleja on hieman paranneltu tai tutkimusten aineistoja on käytetty kokonaan uusissa malleissa.
Healyn (1985) mallia on jatkanut Holthausen, Larcker ja Sloan (1995). He käyttävät
luottamuksellista dataa yritysten lyhytaikaisista bonussopimuksista tutkiakseen tuloksenjärjestelyä. Heidän tutkimuksensa parantaa Healyn (1985) tutkimusta huomattavasti. Healyn data vuosilta 1930–1980 ei vastaa enää 1900-luvun lopun bonussopimuksia, joten tutkimus tarvitsee päivitystä jo pelkästään aineistonsa vuoksi. Healylla
ei myöskään ollut pääsyä oikeiden bonussopimusten sisältöihin. Holthausen ym. tutkivat tuloksenjärjestelyä myös vaihtoehtoisilla jaksotusmalleilla, joissa harkinnanvaraiset jaksotukset on laskettu erikseen. Tutkimus ottaa myös kantaa siihen, toimiiko
bonussopimus sen tarkoituksenmukaisella tavalla, eli käyttääkö johto enemmän rahaa
esimerkiksi mainontaan tai tuotekehitykseen. Healyn tavoin he toteavat yritysjohdon
manipuloivan tulosta maksimoidakseen bonussopimuksista saatavan hyödyn. He kuitenkin kiistävät, että tuloksenjärjestelyä tehtäisiin alaspäin tilanteissa, joissa tulos on
bonuksen alarajan alapuolella. Healyn (1985) mukaan yritysjohto säästää jaksotusreserviään tulevia vuosia varten, mikäli alarajan yli on mahdotonta päästä. Holthausen
ym. kuitenkin toteavat, että tulosta järjestellään alaspäin enemmän tilanteissa, joissa
ollaan bonussopimuksen ylärajalla. Tulosten mukaan bonussopimukset eivät vaikuta
investointipäätöksiin. Myöskään yhtiön johdon ja hallituksen välisten motiivien mahdollisilla eroavaisuuksilla ei ole vaikutusta manipulointiin.
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Wu (1997) käytti DeAngelon (1986) otosta osittain, mutta tutki sitä Jonesin (1991)
mallin avulla. Hän toteaa, että tuloksen muutokset on aineistossa merkittävästi matalampi kuin toimialan mediaanimuutos vuotta ennen yritysjohdon tekemää osakeostoa
(engl. Management buyout, MBO). Hän osoittaa tutkimuksessaan tilastollisesti merkitsevää tuloksenjärjestelyä ennen osakeostoa, toisin kuin DeAngelo (1986). Tutkimustulosten mukaan tulosta painettiin alaspäin, jotta myös ostohintaa saataisiin alemmas. Wu arvioi tuloksenjärjestelyistä saatujen hyötyjen olevan keskimäärin lähes 50
miljoonaa dollaria. Wu toteaa, että DeAngelon (1986) käyttämä tutkimusmalli saattaa
selittää DeAngelon tutkimuksen tulosten tilastollisen merkitsemättömyyden.
2.5.3

Jonesin malli

Jonesin (1991) malli pyrkii korjaamaan DeAngelon mallissa olevaa olettamaa, että eiharkinnanvaraiset jaksotukset olisivat jatkuvia. Hänen mallinsa ei-harkinnanvaraisille
jaksotuksille tapahtumavuonna on seuraavanlainen:

𝑇𝐴𝑖𝑡
1
∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
= 𝛼𝑖 [
] + 𝛽1𝑖 [
] + 𝛽2𝑖 [
] + 𝜀𝑖𝑡 ,
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
missä

TA

= kokonaisjaksotukset,

∆REV

= liikevaihdon muutos edellisvuodesta,

PPE

= bruttokäyttöomaisuus,

A

= kokonaisvarallisuus vuonna,

α1, β2, β3

= yrityskohtaiset parametrit ja

ε

= virhetermi vuonna t (harkinnanvaraiset jaksotukset).

(5)
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Mallissa kaikki parametrit on skaalattu edellisen jakson kokonaisvarallisuudella heteroskedastisuuden välttämiseksi. Yrityskohtaiset parametrit, α1, β2 ja β3, saadaan seuraavasta mallista:
𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡
1
∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
= 𝛼𝑖 [
] + 𝛽1𝑖 [
] + 𝛽2𝑖 [
] + 𝑣𝑖𝑡 ,
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1

(6)

missä a1, b1, b2 ovat PNS estimaatteja. Virheparametri vt on harkinnanvaraisten jaksotusten määrä ajanhetkellä t. Malli on kaksivaiheinen. Yrityskohtaiset parametrit saadaan ajanjaksolta, jolloin tuloksenjärjestelyä ei oleteta tapahtuneen. Siksi oletetaan
muuten matemaattisesti samankaltaisen mallin kuvaavan myös vain ei-harkinnanvaraisia jaksotuksia. Jonesin mallia on mahdollista käyttää myös yksivaiheisesti kaavan
5 mukaisesti.
Kokonaisjaksotukset voidaan laskea kahdella eri tavalla, joista ensimmäinen laskee
sen taseesta:

𝑇𝐴𝑖𝑡 =

missä

∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡 + 𝑆𝑇𝐷𝑖𝑡 − 𝐷𝑒𝑝𝑖𝑡
,
𝐴𝑖𝑡−1

∆CA

= muutos lyhytaikaisessa varallisuudessa,

∆CL

= muutos lyhytaikaisissa veloissa,

∆Cash

= muutos käteisessä ja käteiseksi laskettavassa omaisuudessa,

∆STD

= muutos lyhytaikaisiin velkoihin luetuissa lainoissa,

Dep

= poistot ja arvonalennukset ja

A

= kokonaisvarallisuus.

(7)
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Toinen vaihtoehto on laskea kokonaisjaksotukset kassavirtapohjaisesti. Tätä tapaa on
helpompi käyttää, mikäli operatiivisen toiminnan kassavirta on käytettävissä.

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝑁𝐼𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 ,

(8)

missä kokonaisjaksotukset (TA) määritellään nettotuloksen (NI) ja operatiivisen kassavirran (CFO) erotuksena.
Tuloksenjärjestelyä testataan regressiomallilla jossa binäärimuuttuja selittää harkinnanvaraisia jaksotuksia. Binäärimuuttuja saa arvon 1 kun tarkasteltava tilinpäätös on
ajalta, jolloin hypoteesin mukaan on tapahtunut tuloksenjärjestelyä muita tilikausia
voimakkaammin. Muuten arvo on 0. Regression tilastollista merkittävyyttä voidaan
arvioida. Nollahypoteesina regressiomallissa on, ettei tuloksenjärjestelyä tapahtuisi.
Hypoteesia testataan t-testillä. T-statistiikkaa voidaan testata Z-testillä.
Jonesin (1991) malli on hyvin yleisesti käytetty havaintomalli tuloksenjärjestelyn nykytutkimuksessa. Tästä yksi esimerkki on Shivakumarin (2000) tutkimus, jossa hän
tutkii tuloksenjärjestelyä osakemyyntien (engl. Seasoned Equity Offering, SEO) yhteydessä. Hänen tulostensa mukaan nettotulos ja jaksotukset ovat poikkeavan suuria
osakemyyntien yhteydessä, mutta sijoittavat huomaavat tuloksenjärjestelyn ja pystyvät rationaalisesti kumoamaan sen vaikutukset. Shivakumarin mukaan tuloksenjärjestelyä ei välttämättä tehdä tarkoituksellisesti sijoittajien harhaanjohtamiseksi, mutta se
voi heijastaa liikkeellelaskijan reaktiota odotettuun liikehdintään markkinoilla.
Jonesin (1991) mallia parantelivat Dechow ja Sloan (1995). Mallia kutsutaan yleisesti
muunnelluksi Jonesin malliksi. Käytän muunneltua Jonesin mallia tässä tutkielmassa,
ja se esitellään tarkemmin luvussa 4.2.
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Muunneltua Jonesin mallia käytti Monem (2003) tutkiessaan tuloksenjärjestelyä reaktiona Australian kultaveroon, joka otettiin käyttöön vuoden 1991 alusta. Ennen sitä
vuonna 1988 poistettiin kultakaivosalalle annettu verovapaus. Veroon päädyttiin 80luvun alusta alkaneen rajun kaivosalan johtaman kasvun vuoksi. Hän vertailee tutkimuksessaan myös kanadalaista aineistoa vertailuryhmänä. Monemin aineistoon kuuluu 45 kultakaivoksen havainnot vuosien 1976–1990 välillä. Hän käyttää muunneltua
Jonesin mallia kultakaivosalalle räätälöitynä lisäämällä alkuperäiseen malliin vielä yhden uuden muuttujan: taseeseen aktivoitujen kultakaivokseen liittyvien kustannusten
nettosumman. Näitä aktivoituja eriä ovat kaivosalueen kiinteistö-, tutkimus-, arviointija kehityskustannukset. Muiden muuttujien tapaan tämäkin skaalataan taseen loppusummalla. Monem osoittaa negatiivista tuloksenjärjestelyä tapahtuneen kultakaivosalalla vuosina 1985–1988. Vertailuryhmässä tuloksenjärjestelyä ei tapahtunut tilastollisesti merkittävästi. Hän ei löydä positiivista jaksotuksin tehtyä tuloksenjärjestelyä
vuosilta 1988–1990, mutta myöhemmässä analyysissään hän toteaa tuloksenjärjestelyn voimistuneen tuona ajanjaksona. Australialaisyritykset pyrkivät kasvattamaan taloudellisia tuottojaan ennen verovapauden poistamista maksimoidakseen hyötynsä.
Monem myöntää että tutkimustulosten tarkastelussa täytyy huomioida, että kaivosyhtiöt joutuivat kuitenkin maksamaan veroa kaikesta muusta kaivostoiminnastaan kultakaivostoiminnan ollessa vain yksi osa liiketoimintaa.
2.5.4

Dechowin ja Sloanin malli

Dechowin ja Sloanin (1991) mallia kutsutaan myös toimialamalliksi. Kuten Jonesin
(1991) mallissa, toimialamalli lieventää oletusta harkinnanvaraisten jaksotusten jatkuvuudesta ajan myötä. Dechowin ja Sloanin malli eroaa Jonesin mallista kuitenkin siinä,
että se ei suoraan sovita ei-harkinnanvaraisten jaksotusten tekijöitä malliin vaan olettaa, että tekijät vaihtelevat yrityksissä saman toimialan sisällä.
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Dechowin ja Sloanin malli ei-harkinnanvaraisista jaksotuksista on seuraavanlainen:

𝑁𝐷𝐴𝑡 = 𝛾1 + 𝛾2 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛𝑖𝐼 (𝑇𝐴𝑡 ),
missä

NDA

= ei-harkinnanvaraiset jaksotukset,

TA

= kokonaisjaksotukset ja

γ1, γ2

= yrityskohtaiset parametrit (Dechow ym. 1995).

(9)

Toimialamallilla on kyky vähentää mittausvirhettä harkinnanvaraisissa jaksotuksissa.
Ensinnäkin toimialamalli poistaa vaihtelevuuden ei-harkinnanvaraisissa jaksotuksissa,
jotka ovat yleisiä yritysten välillä samalla toimialalla. Jos muutokset ei-harkinnanvaraisissa jaksotuksissa heijastelevat muutoksia yrityskohtaisesti, malli ei poista kaikkea
vaihtelevuutta. Toiseksi toimialamalli poistaa vaihtelevuuden harkinnanvaraisissa jaksotuksissa, jotka korreloivat yritysten välillä samalla toimialalla. (Dechow ym. 1995.)
Dechow ja Sloan tutkivat toimitusjohtajien viimeisiä vuosia yrityksen johdossa ja yrityksen harkinnanvaraisia investointikuluja. He valitsivat aineistoonsa yrityksiä, joilla
oli käynnissä tutkimus- ja tuotekehitystä. Tutkijat osoittavat että toimitusjohtajat vähentävät tutkimus- ja tuotekehityskustannuksia heidän viimeisinä vuosinaan yrityksen
toimitusjohtajina. Yrityksen huonolla tuloksella ei ollut tutkimuksen mukaan vaikutusta aktivoitujen tuotekehityskustannusten leikkauksiin. Tutkijoiden mukaan tämä
johtuu kannustinsopimusten lyhytaikaisuudesta ja horisonttiongelmasta. Kauaskantoisista päätöksistä ei ole heille enää hyötyä, joten järjestelmä kannustaa tuloksen maksimointiin lyhytaikaisesti. He toteavat myös, että investointien leikkaaminen on pienempää silloin, jos toimitusjohtajalla on johtamansa yrityksen osakkeita. Tämä osoittaa,
että osakeomistus on hyvä kannuste myös poisjäävälle toimitusjohtajalle parantaa tulosta pitkäaikaisesti. (Dechow & Sloan 1991.)
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3

LISTAUTUMISANNIT

Listautumisannilla (engl. Initial Public Offering, IPO) tarkoitetaan yrityksen listautumista julkisesti noteerattuun pörssiin. Yritys listautuu yhteen pörssiin vain kerran. Yritys voi tietysti tehdä myös listautumisen jälkeisiä anteja (engl. Seasoned Equity Offerings, SEO) rahoitusta saadakseen. Näissä anneissa lasketaan liikkeelle joko olemassa
olevia tai kokonaan uusia osakkeita. Tässä kappaleessa keskitytään kuitenkin vain listautumisanteihin.
3.1

Osakemarkkinat ja niiden tarkoitus

Osakemarkkinoiden tehtävänä on tarjota ensimarkkinat rahoituksen hankkimiselle
sekä jälkimarkkinat osakkeiden ja muiden arvopaperien vaihdantaan. Talouden kannalta molempien markkinoiden toteutuminen on tärkeää. Helposti saatavilla oleva pääomarahoitus sekä likvidit ja läpinäkyvät jälkimarkkinat kannustavat markkinoiden
osapuolia osallistumaan kaupankäyntiin. (Jenkinson & Ljunqgvist 2001: 3.)
Yritykset listautuvat markkinoille saadakseen rahoitusta toiminnalleen ja parantaakseen omistajiensa osakkeiden likviditeettiä. Yritykset jopa vaihtavat omia osakkeitaan
markkinoilla likviditeettinsä ylläpitämiseksi (De Cesari, Espenlaub, Khurshed & Simkovic 2012). Parantuneesta likviditeetistä hyötyy sekä yrittäjä itse että pääomasijoittajat. Yrityksen sisäpiiriläiset keräävät yrityksen luomiseen käytetyn panoksen kompensaation jälkimarkkinoilla, jolloin osake on usein yliarvostettu (esimerkiksi Ritter
1984).
Pääsääntöisesti jokaisessa maassa on vähintään yksi pörssi, joka on osakemarkkinoiden kauppapaikka. Pörssejä on usein useampia ja niillä voi olla erityispiirteitä. Esimerkiksi NASDAQ on tunnettu erityisesti teknologiayrityksistään ja hieman edullisempana pörssinä listautua. Pörsseissä vaihdetaan myös muita arvopapereita, kuten
johdannaisia. Pörssiä pidetään yleisesti maan talouden tilasta kertovana indikaattorina
(Singh 2011).

30

Listautumisanteja koskeva tutkimus keskittyy lähinnä kahteen anomaliaan: alihinnoittelu (Ritter 1984) sekä pitkän aikavälin huono menestyminen (Ritter 1991). Alihinnoittelu tarkoittaa osakkeen tarjoamista merkittävän paljon halvemmalla hinnalla käypään arvoon nähden. Tällä on tarkoitus saada voittoja jälkimarkkinoilla, jossa hinta
lähtee joskus jopa perusteettomaan kasvuun (esimerkiksi Ljungqvist ym. 2006). Pitkän
aikavälin huonolla menestymisellä tarkoitetaan ilmiötä, jossa sijoittajat häviävät pitkällä aikavälillä hiljattain listautuneiden yritysten osakkeilla. Tämä johtuu yleensä ensimmäisestä anomaliasta, eli alihinnoittelusta. Pitkään jatkuneen, ehkä myös perusteettoman, kurssinousun jälkeen seuraa laskukausi (Ljungqvist ym. 2006).
3.2

Listautumisprosessi

Listautumisprosessi alkaa rekisteröitymisilmoituksella, joka sisältää kuvauksen listautuvasta yrityksestä ja ehdotuksen osakkeen hinnaksi. Listautumassa oleva yritys, valmistelee yhdessä emissiontakaajana (engl. Underwriter), eli pääjärjestäjänä, toimivan
sijoituspalveluyrityksen kanssa listalleottoesitteen ja etsii alustavasti potentiaalisia ostajia osakkeelle, kuten pankkeja. Tästä ei kuitenkaan synny ostopakkoa, vaan potentiaalisien ostajien kiinnostusta käytetään hyväksi listautumisen markkinoinnissa. Rekisteröitymisen ja listalleottoesitteen hyväksyy Yhdysvalloissa Securities and Exchange
Commission (SEC) ja Suomessa Finanssivalvonta (FiVa). Hinta sovitaan niin kutsutussa hintatapaamisessa, jonka jälkeen investointipankki ei saa nostaa osakkeen hintaa
markkinoilla, vaikka kysyntää olisikin. Pyyntihintaa kuitenkin lasketaan tarvittaessa.
(Ritter 1987.)
Emissiota mainostetaan sijoittajille järjestämällä niin kutsuttu road show, jossa yrityksen toimitus- ja/tai talousjohtaja kiertävät tapaamassa institutionaalisia sijoittajia ja
esittelevät tulevaa listautumisantiaan. Myös pääjärjestäjä ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa
yrittäen herättää heidän kiinnostustaan annista. (Jenkinson & Ljunqgvist 2001: 13–
14.)
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Pääjärjestäjä voi muodostaa yhdessä muiden sijoituspalveluyritysten kanssa niin kutsutun syndikaatin. Tämän tarkoitus on jakaa riskiä ja tarjota synergiaetuja. Jollain syndikaattiin kuuluvalla pankilla saattaa olla jakeluverkosto piensijoittajien merkintäsitoutumisien vastaanottamiseksi, minkä vuoksi syndikaatin muodostaminen on välttämätöntä pääjärjestäjälle, jolla jakeluverkostoa ei ole. (PwC 2003: 12.)
Pääjärjestäjä suorittaa Due diligence -tutkimuksen listautuvasta yhtiöstä, mikä tarkoittaa kohdeyhtiön taloudellisen ja juridisen tilan huolellista ja perusteellista arviointia.
Se sisältää listautumiseen vaikuttavat asiat, ennen listautumista huomioitavat asiat ja
listalleottoesitteeseen sisällytettävät asiat. Tutkimus on tavallista suorittaa myös tavallisen yritysoston yhteydessä. Due diligence ei ole määrämuotoinen, sillä se ei ole lakisääteinen. Tilintarkastajan osuus tutkimuksessa on oleellinen lakimiesten ja konsulttien ohella. Heidän tehtävänään on verotuksellinen due diligence, kuten listautumisesta
aiheutuvat verovaikutukset. Jos tarkistusprosessin aikana listalleottoesitteessä havaitaan virheitä tai puutteita, johtaa se vastuuriskin poistavaan mainintaan tai pahimmassa
tapauksessa koko listautumisen peruuntumiseen. (Leppiniemi 1999: 51, PwC 2003.)
Pääjärjestäjänä toimiva investointipankki on tärkeässä asemassa listautumisanneissa.
Listautuminen tehdään vain kerran, eikä johto ole välttämättä johtanut listautuvaa yritystä aikaisemmin. Pääjärjestäjän ohella valitaan samalla myös tilintarkastaja ja konsultti lakiasioihin liittyen. Pääjärjestäjä tuleekin valita niin, että yrityksen omat intressit ja tarpeet tulevat parhaiten huomioiduksi. Väärällä valinnalla saattaa olla mittavat
taloudelliset vaikutukset listautumisen onnistumiselle. (Draho 2004: 182 – 185.)
Emissio voidaan järjestää eri tavoin:


Firm commitment underwriting: pääjärjestäjä voi merkitä itse osakkeita ja
myydä niitä eteenpäin joko välittäjille tai suoraan sijoittajille,



Stand by: pääjärjestäjä ostaa ne liikkeeseenlaskijan arvopaperit, jotka muuten
jäisivät myymättä,
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All or none: liikkeeseenlaskija peruu osakeannin, mikäli se ei tule kokonaan
merkityksi ja



Best effort: emissiossa ei ole merkintäsitoumusta, vaan pääjärjestäjä markkinoi
listautumista. Palkkio perustuu myytyihin arvopapereihin. (PwC 2003: 11.)

Listautumisen jälkeen alkavat jälkimarkkinat. Tämä tapahtuu yleensä noin pari päivää
listautumisen jälkeen. Joissain maissa takaajalla saattaa olla option luonteinen lisäkiintiö joko ostaa osakkeita, mikäli osakkeen kurssi laskee alle listautumishinnan jälkimarkkinoilla, tai myydä osakkeita, mikäli kurssi nousee listautumishetkellä tai jälkimarkkinoilla. Kysynnän ollessa hyvä, voi takaaja myydä osakkeita enemmän kuin alkuperäiseen tarjoukseen merkittiin. Tällöin kyse on lyhyeksimyynnistä, jonka osakkeet takaaja saa lisäkiintiöstään. Kysynnän ollessa heikko takaaja täyttää position ostamalla osakkeet markkinoilta. (Jenkinson & Ljunqgvist 2001: 21–22.)
3.3

Syyt listautua osakemarkkinoille

Yrityksellä on muitakin vaihtoehtoja hankkia rahoitusta kuin pörssiin listautuminen.
Muita keinoja voi olla esimerkiksi suora yrityksen myyminen kokonaan tai osittain tai
velan ottaminen. Jälkimmäinen vaihtoehto sopii vain tietyille yhtiöille. Esimerkiksi
start-up yrityksen rahoittaminen velkarahalla on korkeariskistä. Private placementiksi
kutsutaan osakkeiden liikkeelle laskua silloin kun se on suunnattu vain rajatulle sijoittajajoukolle. Tälle tietylle ryhmälle voidaan ehdottaa uusmerkintäantia, jossa on luovuttu vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Tämä on usein välivaihe
ennen pörssilistautumista, mutta listautuminen ei ole välttämätöntä. Koska rahoituksen
hankintaan on muitakin keinoja, on listautumisen hyödyt ja haitat punnittava tarkasti
ennen listautumispäätöstä. (Draho 2004: 36, PwC 2003.)
Yhtiö listautuu pörssiin ensisijaisesti nostaakseen osakepääomaa ja luodakseen osakkeille markkinat, joissa yrityksen perustajat ja muut omistajat voivat realisoida sijoituksiaan. Muu syy voi olla esimerkiksi julkisuuskuvan parantaminen, mikä on kuitenkin vain osasyy useimmille yrityksille. Tutkimuksen mukaan tärkein syy on vallitseva
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markkinatilanne, yrityksen elinkaaren ollessa vasta toiseksi tärkein syy. (Ritter &
Welch 2002.)
Emissiosta syntyy kuluja sekä välittömästi että pysyvästi. Välittömiä kuluja ovat muun
muassa rekisteröintikustannukset ja pääjärjestäjän palkkiot. Myös vuosittaisesta raportoinnista syntyy kuluja (Zingales 1995). Rekisteröintikustannukset listautumisesta
maksetaan pörssille. Pääjärjestäjän palkkioon kuuluvat lakineuvonta ja tilintarkastuskustannukset, jonka vuoksi mittakaavaetujen saaminen listautumisessa on tärkeää.
Alihinnoittelukustannukset voivat syntyä annin jälkeen, kun listautumishintaa verrataan ensimmäisen markkinapäivän päätöshintaan. Best effort -emissioissa nämä kustannukset ovat tavallisesti pienempiä, mutta epäsuorat kustannukset saattavat olla suurempia. (Ritter 1987.)
Ritterin (1987) mukaan Best effort -emissio on keskimäärin kalliimpi kuin Firm commitment -emissio. Tämä johtuu mittakaavaeduista. Best effort -emissiot ovat yleensä
pienimuotoisempia kuin Firm commitment -emissiot. Firm commitment -emissioita
käyttävätkin lähinnä suuret yritykset.
Listautuminen aiheuttaa tai pahentaa olemassa olevaa agentti-päämies ongelmaa. Se
syntyy, kun yksi henkilö tai taho, niin kutsuttu päämies, palkkaa toisen henkilön, niin
kutsutun agentin, toimimaan heidän puolestaan päätöksentekoa vaativissa tehtävissä.
Päämiehen ja agentin intressit eivät välttämättä kohtaa, varsinkin jos molemmat pyrkivät maksimoimaan hyötynsä. Agenttikustannukset koostuvat agentin monitoroinnista ja sitouttamisesta yhtiöön. Sitouttaminen voi onnistua erilaisilla palkkioilla tai
kannustimilla. Paraskaan agentti ei voi aina maksimoida päämiehen hyötyä, mikä aiheuttaa myös kustannuksia. (Jensen & Meckling 1979.)
Listautumisen hyvinä puolina on muun muassa mahdollisuus osakepääomaan, halvempi pääsy pääomamarkkinoille, osakkeiden parantunut likviditeetti ja ulkopuolinen
monitorointi. Pienillä yrityksillä saattaa olla motiivina hakeutua yritysvaltauksen koh-
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teeksi, jotta yrityksen luoneet henkilöt saisivat osaketuottoja. Potentiaalisen yritysvaltaajan löytäminen on helpompaa julkiselta pörssiyhtiöltä, ja kun potentiaalinen ostaja
löytyy, on yritysvaltaajan vaikeampi painostaa vallattavaa yritystä alentamaan myyntihintaa, jos omistajapohja on laaja ja julkinen. Näin siis yrityksestä voidaan saada parempi hinta kuin suoralla kaupalla. (Zingales 1995.)
Yrityksen omistuspohja on yksityisissä osakeyhtiöissä varsin suppea. Se koostuu
yleensä yrittäjän lisäksi riskisijoittajista: sijoitusyhtiöistä tai enkelisijoittajista. Listautumisen ansiosta yritys pääsee hyödyntämään omistuspohjan hajauttamista. Kun omaisuus on jaettu useammalle omistajalle, joilla kullakin on pienempi osuus yhtiöstä kuin
yksityisen osakeyhtiön tapauksessa, on omistajat paremmin hajauttaneita. Laaja omistuspohja ehkäisee tilannetta, jossa yhdellä tai useammalla suuromistajalla olisi enemmän neuvotteluvaltaa yrittäjään nähden. (Chemmanur & Fulfhieri 1999: 250.)
3.4
3.4.1

Hinnoittelu
Hinnoittelumetodit

Osakkeiden hinnanmäärityksen tekee pääjärjestäjänä toimiva investointipankki, jolla
listautumisyrityksen omistajien ohella on tarkin tieto yrityksen menestyksestä. Markkinoiden kyky ennustaa arvoa on varsin rajoittunut, minkä vuoksi hinnassa on paljon
epävarmuutta. Pääjärjestäjällä on käytännössä kolme tapaa hinnoitella anti: Bookbuilding, kiinteän hinnan malli (engl. Fixed Price) ja huutokauppaus.
Bookbuilding -menetelmässä hinta nimensä mukaisesti rakennetaan tarjouksien perusteella. Listautuva yritys yhdessä pääjärjestäjän kanssa markkinoi listalleottoesitettä
road showssa potentiaalisille institutionaalisille sijoittajille. Road show on muutakin
kuin markkinointitapahtuma. Sekä yritys että pääjärjestäjä oppivat kiertueen aikana
sijoittajien omista toiveista ja tavoitteista mahdollisina omistajina. Institutionaaliset
sijoittajat kertovat, kuinka suuresta määrästä osakkeita he ovat kiinnostuneita ja paljonko olisivat valmiita niistä maksamaan. He voivat myös ilmoittaa limiittihinnan
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mahdolliselle merkinnälleen. Hintahaitarista muodostetaan osakkeen kysyntäkäyrä,
jonka perusteella merkintähinta määrittyy. Ennen listautumispäivää tapahtuu osakkeiden allokointi institutionaalisille sijoittajille, jonka tekee pääjärjestäjä. (Draho 2004:
216–217.)
Toinen hinnoittelumenetelmä on kiinteä hinnoittelu. Tämä eroaa bookbuilding-metodista siten, että kiinteässä hinnoittelussa listautumishinta on päätetty ennen institutionaalisten sijoittajien tapaamista. Hinta on mukana listalleottoesitteessä. Pääjärjestäjä
ei aktiivisesti myy antia sijoittajille kuten bookbuilding-menetelmässä, vaan jakaa listalleottoesitteet potentiaalisille sijoittajille ja kerää merkitsemishakemukset ja tekee
allokoinnin. Kiinteän hinnan malli on ollut suosittu Iso-Britanniassa ja sen entisissä
siirtokunnissa, sekä suurimmassa osassa Eurooppaa (Benveniste & Busaba 1997). On
olemassa myös hybridimalleja, joissa hinnanmuodostus ja allokointi tehdään kuten
bookbuilding-menetelmässä, mutta samaan aikaan järjestetään avoin tarjous myös
piensijoittajille. (Draho 2004: 218–219.)
Kolmas hieman epäsuositumpi menetelmä on huutokauppaus, jossa sijoittajat ilmoittavat haluamansa määrän ja limiittihinnan. Huudoista muodostetaan kumuloituva kysyntäkäyrä. Kaikki huudot yli merkintähinnan hyväksytään suoraan ja sijoittaja maksaa osakkeesta huutamansa summan. Anti merkitään kumulatiivisen kysyntäkäyrän
yläpäästä alkaen niin, että anti täyttyy. (Draho 2004: 218.)
Bookbuilding on suosituin hinnoittelumenetelmä. Yhdysvaltojen ulkopuolisista listauksista jopa 80 prosenttia käyttää bookbuilding-menetelmää. Vaikka Bookbuilding
on kaikkein kallein tapa järjestää anti, se on myös informatiivinen arvonmäärityksen
suhteen. Epävarmuuden vähentyessä tarve alihinnoittelulle laskee ja listautumishinta
peilaa tarkemmin todellista arvoa. (Ljungqvist, Jenkinson, Wilhem 2003.)
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3.4.2

Alihinnoittelu

Listautumisen alihinnoittelu tarkoittaa tilannetta, jossa listautumishinnat ovat johdonmukaisesti matalampia kuin ensimmäisen markkinapäivän päätöshinta. Alihinnoitteluun liittyy myös listautujayrityksen pitkän aikavälin alentunut suorituskyky. Tutkimuksissa on huomattu, että listautujayrityksen pitkän aikavälin tuotto noin 3–6 vuoden
jälkeen listautumisesta on keskimäärin alempi kuin ei-listautuneilla yrityksillä. (Ritter
1991.)
Listautumisannit ovat usein huomattavan alihinnoiteltuja. Osakkeen alihinnoittelu ja
yrityksen pitkän aikavälin huono tulos syntyy, kun takaajat yrittävät maksimoida yhtiön myynnistä saatavan tuoton. Tällöin maksajana ovat toiveikkaat sijoittajat. Alihinnoittelu toimii kompensaationa kysynnän ja hinnan ylläpitämisestä. Listautumisen jälkeinen hintanousu jatkuu usein kuukausia, minkä vuoksi anteja voidaan pitää jopa ylihinnoiteltuina. Listautumistuotto näyttää tutkimuksen mukaan olevan yhteydessä informaation määrän kanssa. Mikäli yhtiön arvoon liittyy epävarmuutta, listautumishinnan odotetaan olevan alihinnoiteltu. (Ljungqvist ym. 2006, Ritter 1984.)
Epävarmuuden ja alihinnoittelun yhteyden selittää niin kutsuttu voittajan kirous, joka
aiheutuu informaation määrän vaihtelusta eri sijoittajien kesken. Kirous syntyy koska
kaikki listautumisannit ovat keskimäärin alihinnoiteltuja. Tämän vuoksi ei-informoidun sijoittajan kannattaa ostaa osakkeita kaikista uusista anneista. Ne sijoittajat,
joilla on enemmän tietoa osakkeen todellisesta arvosta, merkitsevät vain niitä anteja,
joissa listautumishinta on matalampi kuin osakkeen todellinen arvo. Ei-informoitu sijoittaja häviää johdonmukaisesti markkinoilla, mikä voi johtaa siihen että ei-informoitu sijoittaja ei osallistu anteihin, mikä vaarantaa annin täyttymisen. Jotta myös eiinformoidut sijoittajat pysyisivät markkinoilla, ja että anti olisi onnistunut, osaketta on
tarjottava pienemmällä hinnalla. (Rock 1986.)
Ennen listautumista syntyvää niin kutsuttua ex ante -epävarmuutta tutkivat myös
Beatty ja Ritter (1986). Sijoittaja ei voi olla täysin varma annin arvosta kuin vasta
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ensimmäisenä markkinapäivänä. Mitä suurempi epävarmuus ex ante, sitä suurempi on
odotettu alihinnoittelu. Alihinnoittelu johtuu voittajan kirouksesta. Kuitenkin ainoastaan maltillinen alihinnoittelu on kannattavaa listautuvalle yritykselle ja pääjärjestäjälle. Pääjärjestäjä menettäisi saavutetun maineensa investointipankkina, mikäli annin
hinnoittelu olisi epäonnistunut. Liiallinen alihinnoittelu karkottaisi listautumista harkitsevat yritykset ja liian pieni alihinnoittelu taas karkottaisi sijoittajat. Alihinnoittelun
suurin syy onkin annin järjestäjässä.
Epätäydellisen informaation ja alihinnoittelun yhteyttä tutkineet Ritter ja Welch
(2002) ovat yhtä mieltä siitä että näiden kahden väliltä löytyy positiivinen korrelaatio.
He toteavat, että pääjärjestäjä voisi laskea epätäydellisen informaation määrää myymällä niin sanotut kuumat ja kylmät annit samanaikaisesti. Alihinnoittelun vähentämisellä tämä myös helpottaisi epäsuosittujen yhtiöiden antien menemistä kaupaksi. Ritterin ja Welchin mukaan tällainen niputtaminen ei kuitenkaan ole yleistä. Täten he
ehdottavatkin, että tutkimus kohdistuisi enemmän agenttikustannuksiin, allokointeihin
ja psykologisiin seikkoihin kuin epätäydellisen informaation tutkimiseen.
3.5

Tuloksenjärjestely listautumisantien yhteydessä

Listautumisannissa osakkeella ei ole vielä markkinahintaa, joten osakeannin järjestäjä
hinnoittelee osakkeen hinnan. Koska sijoittajalla ei ole muuta tietoa osakkeen käyvästä
arvosta kuin tilinpäätösinformaatio, kannustaa se yhtiötä järjestelemään tulosta ennen
listautumista. Tämä on kuitenkin haasteellista, koska tilinpäätössuunnittelun havaitseminen on kallista ja sijoittajien reaktiota on vaikea arvioida. Osakeannin takaajan on
arvioitava, millainen järjestelykeino antaa positiivisen signaalin tulevaisuudennäkymistä. (Friedlan 1994.)
Johdolla on mahdollisuus käyttää harkintaa kirjanpitoa laadittaessa. Erityisesti jaksotukset, jotka vaikuttavat suoraan tulokseen, ovat tuloksenjärjestelyn kohteena. Motiivi
niin kutsutun näyttelykelpoisen tuloksen järjestelemiseksi ennen listautumista on
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selvä. Tuloksenjärjestelyllä johdetaan sijoittajaa harhaan ja samalla yritys maksimoi
osakeannista saatavan pääoman määrää. (Draho 2004: 325.)
Tuottavalta näyttävältä yritykseltä odotetaan kurssinousua listautumisen jälkeen,
minkä vuoksi listautuminen merkitään kokonaan. Firm commitment -annissa tämä oletus houkuttelee myös takaajan hyväksymään hinnan, sillä riski joutua ostamaan osakkeet on pieni. Takaaja saattaa myös stabiloida hintaa ostamalla osakkeita jälkimarkkinoilla, mikä pönkittää osakkeen hintaa. Tämä luo yritykselle painetta jatkaa tuloksenjärjestelyä listautumisen jälkeenkin. (Teoh, Wong ja Rao 1998: 178–179.)
Motiiville järjestellä tulosta on kuitenkin myös rajoituksia. Yksi näistä on tilintarkastusvaatimus. Listautuvan yrityksen täytyy tarkastuttaa listalleottoesitteessä esitetyt tilinpäätöstiedot ulkopuolisella tilintarkastusyhtiöllä. Valheellisesta raportoinnista voi
joutua syytteeseen. Tulosta on kuitenkin mahdollista järjestellä tulojen tai kulujen kirjaamisen ajoittamisella ja määrän muutoksilla. (Teoh, Wong ja Rao 1998: 178.)
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4

AINEISTO JA TUTKIMUSMALLI

4.1

Rahoitusmarkkinoiden kehitys 2000-luvun lopussa

Finanssikriisin voidaan katsoa alkaneen vuonna 2007 ensimmäisten asuntoluottopankkien kaatuessa. Varsinainen taantuma alkoi vuonna 2008, kun osakekurssit putosivat
voimakkaasti ja yhdysvaltalaispankki Lehman Brothers hakeutui yrityssaneeraukseen.
Finanssikriisin syitä on useita. Yhdysvaltain keskuspankki ylläpiti keinotekoisesti matalaa korkotasoa mikä mahdollisti myös maksukyvyttömien asiakkaiden holtittoman
asuntolainojen ottamisen. Rahoituslaitokset käyttivät tilaisuutta hyväkseen ottamalla
paljon riskiä velkavivulla sijoittaen. Finanssikriisillä oli vaikutuksensa osakeindeksien
lisäksi myös listautumisaktiivisuuteen. Pienemmissä talouksissa taantuma saattoi pysäyttää listautumismarkkinat kokonaan. Yhdysvalloissa listautumismarkkinat hiljenivät olennaisesti.
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Kuvio 1. Yhdysvaltalaisten yritysten listautumisaktiivisuus vuosittain (Thomson SDC Platinum).

Listautumisaktiivisuus putosi merkittävästi finanssikriisin vaikutusten puhjetessa
vuonna 2008 (Kuvio 1). Vielä vuonna 2007 listautumisia oli 272 kappaletta, mutta
seuraavana vuonna yritysten lukumäärä oli vain 41. Pudotus on siis jopa 85 prosenttia.
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Vuoden 2007 asuntoluottopankkien kaatuminen ei vielä samana vuonna näy listautumisaktiivisuudessa, mutta vuonna 2008 vaikutukset näkyvät selkeästi. Finanssikriisin
jälkeen yritysten listautumisaktiivisuus lähti melko nopeasti nousuun, vuonna 2010
listautumisia oli jo 144 kappaletta. Kuvion data on Thomson SDC Platinum -tietokannasta. Mukana ovat listautumiset AMEX, NASDAQ, NYALT, NYAMX, NYSE,
NYSEA, TORON ja TSXV -pörsseissä.
4.2

Tutkimusmenetelmä

Tuloksenjärjestelyn tutkintaan valitaan Dechowin ja Sloanin (1995) esittämä muunneltu Jonesin malli (kaava 10), joka perustuu jo aiemmin esiteltyyn Jonesin (1991)
kehittämään malliin. Muunneltu Jonesin malli eroaa Jonesin (1991) mallista käytännössä vain siten, että liikevaihdon muutoksesta vähennetään myös nettomyyntisaamisten muutos edellisvuodesta. Dechow ja Sloan (1995) perustelevat tämän muutoksen
poistavan Jonesin (1991) mallin virheellisyyden tilanteessa, jossa tuloksenjärjestelyä
tehdään kassavirran kautta. Yrityksellä on mahdollisuus aikaistaa tai lykätä tuloksen
tunnistamista esimerkiksi tilikauden lopulla myyntisaamiset -tilillä. Muunnellussa
Jonesin mallissa ei-harkinnanvaraiset jaksotukset estimoidaan seuraavasti:

𝑇𝐴𝑖𝑡
1
∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
= 𝛼𝑖 [
] + 𝛽1𝑖 [
] + 𝛽2𝑖 [
] + 𝜀𝑖𝑡 ,
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
𝐴𝑖𝑡−1
missä

(10)

TA

= kokonaisjaksotukset,

∆REV

= liikevaihdon muutos edellisvuodesta,

∆REC

= nettomyyntisaamisten muutos edellisvuodesta,

PPE

= bruttokäyttöomaisuus,

A

= kokonaisvarallisuus,

α1, β1, β2

= yrityskohtaiset parametrit ja

ε

= yrityskohtainen virhetermi (harkinnanvaraiset jaksotukset).
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Mallissa liikevaihdon muutos kontrolloi suhdannevaihteluita. Siksi malli mittaa tuloksenjärjestelyä suhdannevaihteluista huolimatta hyvin. Bruttokäyttöomaisuus kontrolloi mallissa käyttöomaisuudessa tapahtuvia muutoksia. Kokonaisvarallisuus vähentää
mallin heteroskedastisuutta. Yleisesti Jonesin (1991) mallin ongelmana on, ettei se
huomioi kasvua (Dechow & Schrand 2004). Mikäli mallin bruttokäyttöomaisuus tai
liikevaihto kasvavat ilman että jaksotukset kasvavat, on malli virheellinen.
Kokonaisjaksotukset lasketaan kasavirtaperusteisesti:

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝑁𝐼𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 .
missä

TA

= kokonaisjaksotukset,

NI

= nettotulos ja

(11)

CFO = operatiivinen kassavirta.
Käytän muunneltua Jonesin mallia yksivaiheisesti siten, että virhetermi laskettuna jokaiselle havainnolle edustaa harkinnanvaraisten jaksotusten määrää. Aineistossa ennen ja jälkeen vuoden 2008 listautuneet ovat erikseen merkittyjä, jotta tuloksenjärjestelyn tasoa kahtena eri aikajaksona voidaan vertailla. Virhetermeistä lasketaan keskiarvot, joita testataan Studentin t-testillä. Testissä ryhmää indikoiva dummy-muuttuja
erottaa ryhmät toisistaan. Mallia testataan sekä toimialakohtaisesti että koko aineistolle.
Jonesin (1991) malli on saanut kritiikkiä muustakin kuin kassavirtaperusteisen tuloksenjärjestelyn huomiotta jättämisestä. Malli käyttää virhetermiä harkinnanvaraisten
jaksotusten mittarina. Suuret muutokset toimialassa saattavat aiheuttaa alan yrityksissä
erilaisia strategioita muutoksesta selviämiseen, jotka toteutetaan harkinnanvaraisien
muuntoerien avulla. Tällaisen markkinasokin mahdollisuus tekee mallista harhaisemman (Owens, Wu & Zimmerman 2013). Tämän ongelman vuoksi aineiston kokonaisvaroilla skaalattuja kokonaisjaksotuksien vaihtelua testataan myös t-testillä.
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Regressiomalli ajetaan sekä koko datalle että toimialoille erikseen. Ensin lasketaan
residuaalit jokaiselle havainnolle käyttäen muunneltua Jonesin mallia. Tässä vaiheessa
jaottelua ennen ja jälkeen vuoden 2008 listautuneiden välillä ei tehdä. Jaottelu tehdään
residuaalien laskemisen jälkeen. Yritykset jaetaan kahteen ryhmään listautumisvuotensa perusteella. Ennen vuotta 2008 listautuneet saavat binäärimuuttujan arvon 1,
muut arvon 0. Residuaaleja vertaillaan verrokkiryhmien välillä Studentin t-testillä,
jossa nollahypoteesina on, että keskiarvot eivät poikkea toisistaan. Samankaltainen
tutkimus tehdään myös suoraan skaalattujen kokonaisjaksotusten (TA/At-1) arvoille.
Toimialakohtaisessa tutkimuksessa yritykset jaetaan ryhmiin toimialansa mukaan.
Muunneltu Jonesin malli ajetaan jokaiselle toimialalle erikseen, ja residuaalit lasketaan jokaiselle havainnolle samoin kuin koko datalle ajettaessa. Vertailu kahden verrokkiryhmän perusteella tehdään myös samoin. Kahden tutkimusmenetelmän erona on
ainoastaan se että, residuaalit ovat erilaisista otoksista laskettuja. Myös skaalattujen
kokonaisjaksotusten (TA/At-1) arvoja verrataan Studentin t-testillä toimialojen kesken.
Molemmissa tutkimusmenetelmissä voidaan myös tarkastella mallin antamien muuttujien tilastollista merkittävyyttä sekä selitysastetta Studentin t-testin tulosten ohella.
4.3

Tutkimusaineisto

Tutkimuksen tilinpäätösaineisto on hankittu Thomson Reutersin Datastreamista ja tiedot listautumisanneista Thomson Reutersin SDC Platinum -tietokannasta. Aineistona
käytetään yhdysvaltalaisten yritysten tilinpäätöstietoja. Tietokanta tarjoaa Standard Industrial Classification (SIC) -koodin jonka avulla toimiala pystytään päättelemään.
Toimialakoodit ja niitä vastaavat toimialat esitetään taulukossa 1.
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Taulukko 1. SIC-koodit ja niitä vastaavat toimialat.
SIC

Toimiala

01 – 09

maa- ja metsätalous sekä kalastus

10 – 14

kaivosteollisuus

15 – 17

rakennusala

20 – 39

teollisuus

40 – 49

kuljetus- ja julkispalvelut

50 – 51

tukkumyynti

52 – 59

vähittäismyynti

60 – 67

rahoitus, vakuutus ja kiinteistöala

70 – 89

palvelut

91 – 99

julkishallinto

Lähde: siccodes.com

Tutkimuksen oletuksena on, että tuloksenjärjestelyä tapahtuu ennen listautumista.
Vertailun helpottamiseksi listautumisvuoden (t=0) jälkeiset havainnot jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Näin suurin osa havainnoista ovat vuosilta t–1 ja t–0, jossa t on
listautumisvuosi.
Aineistosta poistettiin ensinnäkin finanssi- ja pankkialan yritykset, sillä niiden tilinpäätökset ovat huomattavan erilaisia verrattuna muihin toimialoihin. Samoin julkishallinnon yritykset jätettiin aineistosta pois. Kuljetuspalveluiden toimiala tosin sisältää
myös julkispalvelut, mutta päädyin jättämään sen siitä huolimatta. Maatalous, metsätalous ja kalastus -toimialalla oli liian vähän havaintoja, joten se jätettiin pois. Myös
rakennusala jouduttiin jättämään pois, sillä aineiston kaikki havainnot olivat listautumisvuoden jälkeisiltä vuosilta.
Lopulta aineistoon valikoitui 6 toimialaa: kaivosteollisuus, teollisuus, kuljetus- ja julkispalvelut, tukkumyynti, vähittäismyynti ja palvelut (kuvio 2). Vuosihavaintoja oli
yhteensä 540 kappaletta ja yrityksiä aineistossa on yhteensä 354 kappaletta.
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Kuvio 2. Aineiston yritysten ja vuosihavaintojen lukumäärä toimialoittain.

Yritysten ja vuosihavaintojen lukumääriä (kuvio 2) tarkastelemalla huomataan, että
yrityksiä on huomattavan paljon suhteessa havaintojen lukumäärään. Tämä johtuu siitä
että suurin osa havainnoista on vain 1–0 vuotta ennen listautumista. Kaikkein suurimmat toimialat aineistossa ovat teollisuus ja palvelut. Myös kaivosteollisuudessa sekä
kuljetus- ja julkispalveluissa on kohtuullisen kokoinen aineisto, mutta kaupan alan aineistot, tukkumyynti ja vähittäismyynti, ovat pieniä. Tutkimuksen kannalta nämä kirjanpidollisesti erilaiset kaupan alat on kuitenkin hyvä pitää erillään.
Seuraavaksi kuvaillaan aineiston muuttujat (taulukko 2). Taulukon muuttujat ovat
skaalaamattomia, jotta dollarimääräiset luvut hahmottuvat paremmin. Tutkimusmallissa kaikki muuttujat skaalataan taulukossa mukana olevalla muuttujalla At-1.
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Taulukko 2. Aineiston kuvaavien muuttujien ominaisuudet
TA

At-1

∆REV–∆REC

PPE

n

540

540

540

540

Keskiarvo

1903,43

2454,72

283,94

932,23

Mediaani

92,15

99,83

20,36

27,79

Keskihajonta

15780,88

23920,77

9386,07

7397,70

Vaihteluväli

219164,57

476077,83

252522,00

106931,00

Minimi

–56,57

0,17

–44197,00

0,00

Maksimi
Huipukkuus

219108,00
124

476078,00
296,66

208325,00
451,14

106931,00
164,62

Vinous

10,94

16,15

19,99

12,61

Yksikkö 1000 USD

Aineistosta huomataan, että vaihtelu kokonaisjaksotusten välillä on voimakasta. Minimi on noin -56 tuhatta USD ja keskiarvo hieman alle 2 miljoonaa USD, eli kokonaisjaksotusten käyttö on pääosin positiivista. Pienestä mediaanista voi päätellä että
puolessa yrityksissä kokonaisjaksotuksia ei käytännössä tehdä, tai ne ovat hieman negatiivisia. Liikevaihdon muutoksen ja nettomyyntisaamisten muutoksen muuttujasta
∆REV–∆REC voidaan päätellä, että yritykset ovat olleet keskimäärin kasvavia. Aineiston yritysten bruttokäyttöomaisuus on keskimäärin noin miljoonan dollarin suuruisia. Käyttöomaisuuden mediaani on pieni, mutta toisaalta myös palvelualojen havaintojen lukumäärä on suuri aineistossa. Aineisto ei ole normaalisti jakautunut. Huipukkuusindeksi tulisi olla lähellä nollaa ollakseen normaalijakauman kaltainen ja vinous tulisi olla –0,5 ja 0,5 välillä. Muuttujien havaintojakaumat ovat lukujen perusteella positiivisesti vinoutuneita, eli havainnot ovat keskittyneet vasemmalle nollan
yläpuolelle. Tämä tekee jakaumasta vinon oikealle. Tämä näkyy myös keskiarvoissa,
jotka ovat mediaanilukuja paljon suuremmat. Tästä syystä voi odottaa, että negatiivinen tuloksenjärjestely painottuu tutkimuksessa, vaikka se on positiivista järjestelyä
paljon hillitympää.
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5

TULOKSET

Tässä luvussa tarkastelen empiirisen tutkimuksen tuloksia. Tavoitteena on selvittää,
oliko finanssikriisillä ja sitä seuranneella taantumalla vaikutusta tuloksenjärjestelyn
voimakkuuteen. Listautumisantien yhteydessä tuloksenjärjestely on yleistä (esimerkiksi Cormier, Lapointe-Antunes ja McConomy 2014 sekä DuCharme, Malatesta ja
Sefcik 2001) joten juuri listautumisantien yhteydessä tapahtunut tuloksenjärjestely tarjoaa hyvän pohjan tutkimukselle. Tässä tutkielmassa odotan, että ennen listautumista
yrityksissä on tehty tuloksenjärjestelyä jaksotuksia hyväksikäyttäen. Tavoitteena on
löytää merkittävä ero tuloksenjärjestelyn tasossa vertailuryhmien välillä. Kaksi vertailuryhmää koostuu ennen vuotta 2008 listautuneista yrityksistä ja vuoden 2008 jälkeen
listautuneista yrityksistä. Hypoteesit ovat:
H0 = tulosta ei järjestellä voimakkaammin yrityksissä, jotka listautuivat ennen vuotta
2008, kuin sen jälkeen listautuneissa ja
H1 = tulosta järjestellään voimakkaammin yrityksissä, jotka listautuivat ennen vuotta
2008, kuin sen jälkeen listautuneissa.
Aluksi tarkastellaan muuttujien välistä korrelaatiota koko aineiston osalta (taulukko
3). Kaikki muuttujat ovat skaalattuja kokonaisvarallisuudella edellisenä vuonna (At-1).
Kuten mallissakin, kokonaisjaksotukset (TA/At-1) on selitettävä muuttuja ja muut ovat
selittäviä muuttujia. Kokonaisjaksotukset korreloivat liikevaihdon muutoksen ja nettomyyntisaatavien (∆REV–∆REC/At-1) kanssa positiivisesti. Liikevaihdon kasvaessa
myös kokonaisjaksotukset kasvavat. Sen sijaan bruttokäyttöomaisuuden määrä ei korreloi voimakkaasti kokonaisjaksotusten kanssa. Korrelaatio on oletettavasti negatiivinen poistojen vuoksi. Poistoja tehdessä kokonaisjaksotusten määrä kasvaa lievästi.
Korrelaatio ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. Liikevaihdon muutos vähennettynä nettomyyntisaamisten määrällä korreloi heikosti, mutta tilastollisesti merkittävästi, bruttokäyttöomaisuuden kanssa. Tämäkin on oletettavaa, sillä liikevaihdon
kasvaessa myös käyttöomaisuuden voidaan olettaa kasvavan.

47

Taulukko 3. Muunnellun Jonesin mallin muuttujien korrelaatiot.

TA

Pearson

TA

1/At-1

∆REV - ∆REC

PPE

1

0,704**

0,438**

–0,051

0,000

0,000

0,238

p
1/At-1

∆REV - ∆REC

PPE

n

540

540

540

540

Pearson

0,704**

1

-0,026

–0,057

p

0,000

0,551

0,187

n

540

540

540

540

Pearson

0,438**

–0,026

1

0,078

p

0,000

0,551

n

540

540

540

540

Pearson

–0,051

–0,057

0,078

1

p

0,238

0,187

0,071

n

540

540

540

0,071

540

* 5 % merkitsevyystaso, ** 1 % merkitsevyystaso

Jotta regressiomallin oletukset voisivat täyttyä, tulisi selittävien muuttujien korreloida
selitettävän muuttujan kanssa, mutta ei ainakaan liian paljon keskenään. Kovarianssimatriisista nähdään, että bruttokäyttöomaisuus ei korreloi selitettävän kokonaisjaksotusten kanssa juuri ollenkaan. Korrelaatiokerroin ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. Muiden muuttujien korrelaatio kokonaisjaksotusten kanssa vaikuttaa hyvältä
mallia ajatellen. Mitä pienempi p-arvo on, sitä tilastollisesti todennäköisemmin korrelaatiokerroin poikkeaa nollasta. Regressiomallin kannalta bruttokäyttöomaisuus (PPE)
näyttää ongelmalliselta, mutta tälle ei voida sanoa tilastollista varmuutta. Regressiomallin selittävät muuttujat eivät juuri korreloi keskenään, mikä puolustaa mallin käyttökelpoisuutta.
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Taulukko 4. Muunnellun Jonesin mallin regression tulokset.
Kertoimen
od. Suunta

Multikollineaarisuus
Kerroin

Keskivirhe

t-arvo

p

5,534

0,186

29,746

0,000 0,993

1,007

+

1,849

0,081

22,698

0,000 0,896

1,116

PPE

-

0,251

0,063

3,972

0,000 0,897

1,115

N

540

1/At-1
∆REV –
∆REC

2

R

Toleranssi

VIF

0,756
2

Korjattu R

0,754

F-arvo

553,396

p=0,000**
Varianssiosuus

Ominais-

Kuntoisuus-

arvo

indeksi

1

1,344

1,000

0,051

0,310

0,310

2

0,974

1,175

0,949

0,031

0,033

3

0,681

1,405

0,000

0,658

0,657

Dimensio

1/At-1

∆REV∆REC

PPE

TAit/Ait-1 = α1/Ait-1 + β1(∆REVit – ∆RECit)/Ait-1 + β2PPEit/At-1, jossa
TAit = NIit - CFOit
*5 % merkitsevyystaso, **1 % merkitsevyystaso.

Regressiomalli ajettuna koko datalle (taulukko 4) antaa multippelikorrelaatiokertoimen neliöksi (R2) 75,6 prosenttia ja korjatuksi kertoimeksi 75,4 prosenttia, mitä voidaan pitää hyvänä selitysasteena. Prosenttiosuus edustaa mallin kykyä selittää kokonaisjaksotukset. Tämä tarkoittaa, että 24,6 prosenttia kokonaisjaksotuksista on mallin
selittämättömissä. Malli on F-luvun perusteella tilastollisesti merkitsevä. Myös mallin
muuttujat ovat tilastollisesti merkitseviä 1 prosentin merkitsevyystasolla. Mallin selittävät muuttujat näyttävät selittävän merkittävän osuuden kokonaisjaksotuksista. Bruttokäyttöomaisuuden (PPE) etumerkki poikkeaa odotetusta. Käyttöomaisuuden odotusarvo oli alle nollan, sillä käyttöomaisuuden aleneminen poistojen vuoksi näkyisi oletettavasti positiivisena muutoksena jaksotusten määrässä. Tässä tapauksessa on hyvä
huomioida myös bruttokäyttöomaisuuden heikon korrelaation selitettävän muuttujan
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kanssa taulukossa 3. Liikevaihdon muutoksen ja nettomyyntisaamisten erotus (∆REV–
∆REC) etumerkki on odotetusti positiivinen.
Multikollineaarisuutta tarkastellaan toleranssin ja VIF:n avulla. Toleranssi muodostetaan multippelikorrelaation neliöstä ja VIF on sen käänteisluku. Aineistossa saattaa
olla ongelmia, mikäli toleranssi on pieni. Toleranssin lähestyessä nollaa sitä voidaan
pitää lineaarisesti muiden muuttujien yhdistelmänä, jolloin sitä ei ole mielekästä sisällyttää regressiomalliin. Tässä tapauksessa toleranssit ovat riittävän suuria osoittamaan,
ettei multikollineaarisuutta aineiston sisällä ole. Multikollineaarisuuden tutkimista
varten tarkastellaan myös ominaisarvoa ja kuntoisuusindeksiä. Jos useampi ominaisarvo on lähellä nollaa, indikoi se voimakasta korrelaatiota muuttujien välillä. Jos kuntoisuusindeksi on yli 15, muuttujassa saattaa olla ongelmia liittyen multikollineaarisuuteen. Tässä regressiossa näitä ongelmia ei myöskään ominaisarvolla ja kuntoisuusindeksillä mitattuna ole. Ominaisarvot ovat lähempänä arvoa 1, kuten myös kuntoisuusindeksi.
Taulukko 5. Muunnellun Jonesin mallin residuaalien tarkastelu.
Minimi

Maksimi

Keskiarvo

Keskihajonta

n

Ennuste

–2,722

33,381

1,166

2,178

540

Residuaali

–6,075

18,194

0,470

1,324

540

Standardoitu ennuste

–1,784

14,788

0

1

540

Standardoidu residuaali

–4,314

12,920

0,334

0,940

540

Taulukossa 5 kuvaillaan koko aineistolle ajetun regression residuaaleja. Residuaali saa
korkeimmillaan arvon 18,19 ja minimissään -6,08. Regressioyhtälön virhetermin tulisi
olla normaalijakautunut ja sen odotusarvon tulisi olla nolla. Tulosteesta huomataan,
että residuaalien keskiarvo on 0,470, eli harkinnanvarainen tuloksenjärjestely on keskimäärin hieman positiivista. Yritykset siis järjestelevät tulostaan keskimäärin enemmän ylöspäin kuin alaspäin. Keskihajonta on 1,324. Keskiarvo on siis hieman nollan
yläpuolella ja keskihajonta hieman yli yhden, kun normaalijakaumassa keskiarvo on
nolla ja keskihajonta tasan yksi. Silmämääräisesti tarkasteltuna residuaalit noudattavat
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normaalijakaumaa tyydyttävästi (Liite 1, kuva 1). Standardisoimalla residuaalit saadaan keskihajonta arvoon 1. Tällöin keskiarvo hieman putoaa ja ääripäät lähenevät.
Silmämääräisesti tarkasteltuna jakauman normaalisuus ei juuri muutu (Liite 1, kuva
2). Standardoitu residuaali saa maksimissaan arvon 12,92 ja minimissään -4,31. Luvut
ovat suuria, kun niitä vertaa Studentin t-jakaumaan, jossa arvo on poikkeava kun t
ylittää arvon 1,96. Residuaalien jakauma näyttää toteuttavan normaalisuusehdon kohtalaisen hyvin.
Seuraavaksi jatketaan residuaalien tarkastelua kahden verrokkiryhmän välillä. Aineistossa ennen vuotta 2008 listautuneiden yritysten tilinpäätökset ovat merkittyjä binäärimuuttujalla 1.
Taulukko 6. Studentin t-testin tarkastelu (residuaalit).

Keskiarvo
Itseisarvojen keskiarvo
Varianssi
Keskihajonta
n
t
p

Pre2008

Post2008

0,357

0,643

0,843

0,812

2,271

0,924

1,507

0,961

326

214

2,700
0,007**

H0: keskiarvojen erotus on nolla. * = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso.

Studentin t-testin tulokset residuaaleille esitellään taulukossa 6. Aineisto on painottunut enemmän ennen vuotta 2008 listautuneisiin, sillä listautumisaktiivisuus oli suurempaa ennen taantumaa. Testin nollahypoteesina on, että residuaalien keskiarvo on
sama sekä ennen että jälkeen 2008 listautuneilla yrityksillä. Toisin sanoen tuloksenjärjestelyn taso on nollahypoteesin mukaan sama molemmilla ryhmillä. Testin kahdensuuntaiseksi p-arvoksi saadaan 0,007. Se osoittaa nollahypoteesin hylkäämistä.
Keskiarvot siis poikkeavat tilastollisesti merkittävästi toisistaan. Residuaalien keskiarvo ennen vuotta 2008 listautuneilla yrityksillä on 0,357, kun vuoden 2008 jälkeen
listautuneilla se on 0,643. Residuaalien itseisarvojen keskiarvot ovat 0,843 ennen
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vuotta 2008 listautuneilla ja 0,812 sen jälkeen listautuneilla. Myös hajonta on suurempaa ennen vuotta 2008 listautuneilla. Ennen vuotta 2008 listautuneiden tuloksenjärjestely on siis saattanut olla ääripäissä voimakkaampaa ja keskimäärinkin hieman voimakkaampaa kuin vuoden 2008 jälkeen listautuneilla. Taantuman alkaessa varianssi
pienenee olennaisesti. Vaikuttaisi siltä että kaikkein voimakkain tuloksenjärjestely
olisi vähentynyt huomattavasti vuoden 2008 jälkeen. Havainnot vahvistavat tutkimuksen H1 hypoteesin koko aineiston osalta: tuloksenjärjestely on voimakkaampaa ennen
vuotta 2008 listautuneilla yrityksillä.
Jonesin mallin kritiikin vuoksi tutkitaan vielä kokonaisjaksotusten vaihtelua koko aineistossa. Ajetaan muuttujalle TA/At-1 Studentin t-testi samantapaisesti kuin residuaalienkin tapauksessa. Testi tehdään myös kahdensuuntaisesti jaksotusten kahdensuuntaisuudesta johtuen. Ennen testin tarkastelua on huomioitava, että kokonaisaineistossa kokonaisjaksotusten ja harkinnanvaraisten jaksotusten korrelaatio on vain 0,39.
Taulukko 7. Studentin t-testin tarkastelu (kokonaisjaksotukset).
Pre2008

Post2008

Keskiarvo

1,717

1,513

Itseisarvojen keskiarvo

1,730

1,513

Varianssi

5,305

5,547

Keskihajonta

2,303

2,355

n

326

214

t

–0,992

p

0,322

H0: keskiarvojen erotus on nolla. * = 5 % merkitsevyystaso, ** = 1 % merkitsevyystaso.

Studentin t-jakauman tulokset kokonaisjaksotuksille (taulukko 7) ovat samansuuntaiset kuin residuaaleilla, mutta tilastollista merkittävyyttä ei ole. Itseisarvojen keskiarvot
ovat lähes samat kuin keskiarvot, mikä osoittaa negatiivisten jaksotusten olevan aineistossa harvinaisia. Kokonaisjaksotusten keskiarvot ovat testin mukaan korkeampia
ennen vuotta 2008 listautuneilla. Hajonta on lähes sama molemmissa otoksissa. Tämän
testin osalta hypoteesia ei kuitenkaan voida vahvistaa tilastollisesti merkittävästi.
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Seuraavaksi tarkastellaan tuloksenjärjestelyä toimialakohtaisesti. Jones (1991) käyttää
malliaan toimialakohtaisesti melko pienellä aineistolla. Hänen tutkimuksessaan yritysten lukumäärä per toimiala on vain 2–8 kappaletta. Tässäkin aineistossa yritysten lukumäärä on alimmillaan vain 12 kappaletta per toimiala, mikä on myös melko pieni
aineisto. Korkeimmillaan se on kuitenkin 157 mikä on jo erittäin hyvä määrä tilastollista luotettavuutta varten.
Taulukko 8. Muunnellun Jonesin mallin regression tulokset toimialakohtaisesti.
Selittävä muut-

Kaivos-

tuja

teollisuus

Kuljetus- ja
Teollisuus julkis-palve-

Tukkumyynti

lut

Vähittäismyynti

Palvelut

4,286*

5,677**

4,940

–123,527

195,22*

4,014**

(2,057)

(25,375)

(0,474)

(–1,735)

(3,496)

(10,557)

1,221**

1,629**

1,908**

4,293**

2,073*

1,558**

(9,739)

(12,533)

(9,413)

(3,613)

(2,808)

(12,080)

0,0312

1,219**

0,316*

1,149

0,845*

0,778**

(1,121)

(5,762)

(2,428)

(2,120)

(2,245)

(4,987)

N

50

230

58

16

22

164

R2

0,796

0,808

0,754

0,84

0,911

0,773

Korjattu R2

0,783

0,806

0,741

0,803

0,897

0,769

61,065** 319,455** 56,269**

22,770**

64,623**

183,242**

(0,000)

(0,000)

(0,000)

(0,000)

1/At-1
∆REV-∆REC
PPE

F (p)

(0,000)

(0,000)

N = havaintojen lukumäärä, t-arvot suluissa,
* = 5 %:n merkitsevyystaso, ** = 1 %:n merkitsevyystaso.

Muunnellun Jonesin mallin selitysasteet ovat toimialakohtaisesti samaa luokkaa kuin
koko aineistolle mitattuna (taulukko 8). Myös F-luvut ovat tilastollisesti merkittäviä.
Muuttujat saavat pääosin tilastollisesti merkittäviä t-lukuja lähes kaikilla toimialoilla,
vaikka poikkeuksia on. Kaikilla toimialoilla liikevaihdon muutoksen ja nettomyyntisaamisten muutoksen erotus (∆REV–∆REC) saa tilastollista merkittävyyttä ja puolessa toimialoista myös bruttokäyttöomaisuus saa merkittäviä t-lukuja. Tukkumyynnin
alalla muuttujien tilastollinen merkittävyys on huonoin, sillä ∆REV–∆REC on ainut
muuttuja joka sai tilastollisesti merkittävän t-luvun. Tällä toimialalla myös havaintojen
lukumäärä oli pienin.
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Taulukko 9. Muunnellun Jonesin mallin residuaalien tarkastelu toimialakohtaisesti.
Minimi

Maksimi

Keskiarvo

Keskihajonta

N

Kaivosteollisuus
Ennuste

–0,794

3,417

0,361

0,683

50

Residuaali

–0,525

1,136

0,157

0,359

50

Standardoitu ennuste

–1,691

4,472

0

1

50

Standardoitu residuaali

–1,311

2,837

0,393

0,895

50

Teollisuus
Ennuste

–0,523

34,399

1,568

2,802

230

Residuaali

–6,285

17,644

0,236

1,545

230

Standardoitu ennuste

–0,746

11,718

0

1

230

Standardoitu residuaali

–4,003

11,237

0,150

0,984

230

Kuljetus ja julkispalvelut
Ennuste

–1,583

7,132

0,863

1,312

58

Residuaali

–1,062

4,066

0,190

0,878

58

Standardoitu ennuste

–1,864

4,777

0

1

58

Standardoitu residuaali

–1,160

4,444

0,208

0,960

58

Tukkumyynti
Ennuste

–0,989

9,612

2,018

2,502

16

Residuaali

–1,859

2,735

0,571

1,292

16

Standardoitu ennuste

–1,202

3,035

0

1

16

Standardoitu residuaali

–1,218

1,792

0,374

0,847

16

Vähittäismyynti
Ennuste

0,211

7,052

2,855

1,551

22

Residuaali

–1,161

2,058

0,202

1,015

22

Standardoitu ennuste

–1,705

2,706

0

1

22

Standardoitu residuaali

–1,067

1,890

0,186

0,932

22

Palvelut
Ennuste

–2,106

9,531

1,241

1,448

164

Residuaali

–3,185

5,373

0,424

0,942

164

Standardoitu ennuste

–2,311

5,725

0

1

164

Standardoitu residuaali

–3,064

5,168

0,407

0,906

164

N = havaintojen lukumäärä.
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Kaivosteollisuuden residuaalien keskiarvo on vain vähän yli nollan ja hajonta on
pientä (taulukko 9). Vaihteluväli minimin ja maksimin välillä on kapea. Tulosta järjestellään toimialalla maltillisesti. Standardoituna minimi ja maksimi eivät saa erityisen poikkeavia arvoja. Teollisuudessa vaihtelu on huomattavasti suurempaa keskihajonnan ollessa 1,55. Residuaalin maksimi on jopa 17,64. Keskiarvo jää kuitenkin lähelle nollaa. Maksimi ja minimi saavat poikkeuksellisen suuria arvoja standardoitunakin. Kuljetus- ja julkispalveluissa residuaali jää hieman alle yhden, arvoon 0,88, ja
keskiarvo on lähellä nollaa. Se on siis lähes normaalijakautunut. Tukkumyynnissä ja
vähittäismyynnissä residuaalien hajonta on myös melko lähellä yhtä. Tukkumyynnissä
keskiarvo on hieman korkeampi ja hajonta hieman suurempaa. Varsinkin vähittäismyynnissä hajonta on lähes tasan 1. Standardoituna residuaalit eivät saa poikkeavia
arvoja. Palvelut -toimialalla keskihajonta on myös lähellä yhtä. Hajonta on melko voimakasta ja keskiarvo on 0,42.
Yleisesti tarkastellen toimialat ovat melko normaalisti jakautuneita. Kaivosteollisuuden ja teollisuuden poikkeavat hajontaluvut tekevät niistä eniten normaalijakaumasta
poikkeavia. Maksimiarvot painottuvat hieman enemmän, mikä todennäköisesti nostaa
keskiarvoakin hieman nollan yläpuolelle. Jakauman häntä on siis hieman pidempi oikealla puolen jakaumaa. Residuaaleja tarkasteltaessa vaikuttaa siltä, että tuloksenjärjestely on voimakkainta nimenomaan teollisuuden alalla, varsinkin silloin kun tulosta
järjestellään ylöspäin. Tämän osoittaminen vaatii vielä t-testien tarkastelun.
Residuaalien testaus esitellään taulukossa 10. Testien tilastollista merkittävyyttä mittaavat p-luvut romahtavat verrattuna koko aineiston kattavaan testiin. Toimialoista ainoastaan kaivosteollisuudella on tilastollisesti merkittävä tulos 5-prosentin merkitsevyystasolla ja palvelualalla 10-prosentin merkitsevyystasolla, mitä voidaan pitää
melko heikkona merkittävyytenä. Yleisesti tarkasteltuna keskiarvot eivät poikkea toisistaan tilastollisesti merkittävästi liki kaikilla toimialoilla. Keskiarvoja vertailemalla
huomataan, että tuloksenjärjestely on ollut voimakkaampaa ennen vuotta 2008 teollisuudessa, kuljetus- ja julkispalveluissa ja tukkumyynnissä. Muissa tuloksenjärjestely

55

on ollut voimakkaampaa vasta taantuman alettua. Varsinkin tukku- ja vähittäismyynnin toimialojen tulosten luotettavuutta heikentää vähäinen havaintojen lukumäärä.
Vastaavanlainen Studentin t- testi tehdään myös kokonaisjaksotuksille. Tulokset ovat
samansuuntaisia kuin residuaaleillakin (taulukko 11). Testit eivät saa tilastollista merkittävyyttä, paitsi vähittäismyynnin ja palveluiden toimialalla. Merkitsevyystaso näillä
toimialoilla on vain 10-prosenttia. Itseisarvojen keskiarvo on vuoden 2008 jälkeen pienempi ainoastaan kuljetus- ja julkispalveluilla, eikä ero ole kovinkaan suuri. Tämä
viittaisi osaltaan siihen että tulosta on järjestelty enemmän ennen taantuman alkamista.
Toimialakohtaisesti tulokset ovat samansuuntaisia kuin koko aineiston tutkimuksessa,
mutta tilastollinen merkitsevyys on heikko. Residuaalien tarkastelussa voimakkaimmin järjestellyltä toimialalta vaikutti teollisuus ja palvelut. Mielenkiintoista on myös
se, että teollisuuden ja tukkumyynnin toimialoilla varianssi heikkenee voimakkaasti
taantuman alkaessa. Teollisuudella se on 3,43 ennen vuotta 2008 ja 0,60 taantuman
alettua. Tukkumyynnillä vastaavat luvut ovat 1,54 ja 0,41. Kokonaisjaksotusten tapauksessa tuloksenjärjestelyn vaihtelut ovat suuria muillakin toimialoilla, mutta
suunta ei ole välttämättä sama. Teollisuudella varianssi kasvaa vuoden 2008 jälkeen
listautuneiden ryhmässä. Tukkumyynnillä suunta pysyy samana. Tukkumyynnin havaintojen lukumäärän ollessa pieni ja tilastollisen merkittävyyden ollessa huono, tästä
ei voida pitää tilastollisesti luotettavana tuloksena.
Toimialakohtaisen tarkastelun tulokseksi voidaan sanoa, että aineistossa on viitteitä
H1:n toteutumiselle, mutta tilastollista luotettavuutta hypoteesin tueksi ei saada. Tulokset ovat myös hieman ristiriitaisia. Koko aineiston osalta hypoteesi toteutuu selvästi, mutta toimialakohtaisessa tarkastelussa tulokset eivät ole enää niin selkeitä.
Myös kokonaisjaksotusten tarkastelussa saadaan osittain päinvastaisia tuloksia. Täytyy kuitenkin muistaa, että kokonaisjaksotukset sisältävät sekä harkinnanvaraiset että
ei-harkinnanvaraiset jaksotukset, ja koko aineiston osalta korrelaatio harkinnanvaraisten ja kokonaisjaksotusten välillä on melko heikko. Myös havaintojen lukumäärä painottuu ajanjaksolle ennen vuotta 2008, mikä saattaa vaikuttaa tulosten luotettavuuteen.
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Taulukko 10. Studentin t-testin tarkastelu toimialoittain (residuaalit).

Keskiarvo
Itseisarvojen keskiarvo
Varianssi
Keskihajonta
n
t
p

Kaivosteollisuus
Pre2008
Post2008
0,071
0,341
0,210
0,394
0,074
0,204
0,272
0,452
34
16
2,207
0,039***

Teollisuus
Pre2008 Post2008
0,250
0,213
0,771
0,563
3,428
0,598
1,852
0,773
146
84
–0,211
0,833

Kuljetus- ja julkispalvelut
Pre2008
Post2008
0,189
0,192
0,550
0,467
0,925
0,550
0,962
0,742
36
22
0,010
0,992

Tukkumyynti
Pre2008 Post2008
0,323
0,985
1,241
0,985
2,374
0,409
1,541
0,640
10
6
1,198
0,252

Vähittäismyynti
Pre2008 Post2008
0,248
0,181
0,767
0,895
0,971
1,127
0,985
1,061
7
15
–0,144
0,888

Palvelut
Pre2008 Post2008
0,301
0,584
0,677
0,735
0,751
1,033
0,866
1,016
93
71
1,883
0,062**

H0: keskiarvojen erotus on nolla, ** = 10 % merkitsevyystaso, *** = 5 % merkitsevyystaso.

Taulukko 11. Studentin t-testin tarkastelu toimialoittain (kokonaisjaksotukset).
Kaivosteollisuus

Teollisuus

Kuljetus- ja julkispalvelut

Pre2008
Post2008 Pre2008
Post2008 Pre2008
Post2008
Keskiarvo
0,557
0,436
1,902
1,634
1,019
1,108
Itseisarvojen keskiarvo 0,557
0,436
1,772
1,634
1,019
1,108
Varianssi
0,604
0,228
8,425
11,429
1,428
3,474
Keskihajonta
0,777
0,477
2,903
3,381
1,195
1,864
n
34
16
146
84
36
22
t
–0,681
–0,609
0,2
p
0,5
0,543
0,843
H0: keskiarvojen erotus on nolla, ** = 10 % merkitsevyystaso, *** = 5 % merkitsevyystaso.

Tukkumyynti
Pre2008
2,943
2,906
8,375
2,894
10
–0,967
0,354

Post2008
2
2
0,673
0,82
6

Vähittäismyynti
Pre2008
3,827
3,827
1,752
1,323
7
–1,798
0,095**

Post2008
2,698
2,698
2,151
1,467
15

Palvelut
Pre2008
1,83
1,83
2,512
0,866
93
–1,858
0,065**

Post2008
1,447
1,447
1,099
1,016
71
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6

YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT

Tuloksenjärjestelylle (engl. Earnings management) on monta määritelmää. Yksinkertaisimmillaan sillä tarkoitetaan johdon tekemiä kirjanpidollisia päätöksiä, joilla pyritään saavuttamaan jokin tietty tulostavoite. (Scott 2003, 368). Tavallinen tilinpäätössuunnittelu voidaan mieltää tuloksenjärjestelyksi tai jopa manipuloinniksi, vaikkakin
se on yleisesti ottaen hyväksyttävää tai jopa suotavaa. Törkeimmillään tuloksenjärjestely voi olla tilinpäätöstietojen tahallista manipulointia, joka johtaa sijoittajia ja sidosryhmiä harhaan tai vaikuttaa yrityksen tekemiin sopimuksiin. (Healy & Wahlen 1999).
Tuloksenjärjestelyllä on hyviä ja huonoja puolia, mutta näyttää siltä että sen haittapuolia on tutkittu enemmän.
Tuloksenjärjestelyä tehdään useista syistä. Positiivista tulosta halutaan näyttää, jotta
trendiä pidettäisiin markkinoilla jatkuvampana (Hayn 1995). Myös tuloksen jatkuvuus
on tärkeää informaation laadun takaamiseksi. Yrityksen tekemien sopimusten ehdot,
esimerkiksi lainaehdot, ja johtajille annetut kannustinohjelmat myös motivoivat tietynlaisen tuloksen järjestelemiseen (Jha 2013, Healy 1985). Tietynlaiset tapahtumat,
kuten toimitusjohtajan vaihdos, saattavat aiheuttaa tuloksen manipulointia (Davidson,
Xie, Xu, Ning 2007). Ulkoisia syitä ovat poliittiset päätökset ja verotus (Scott 2003,
379). Listautumisanneissa on myös havaittu esiintyvän tuloksenjärjestelyä annista saatavien voittojen maksimoimiseksi (esimerkiksi DuCharme, Malatesta ja Sefcik 2001).
Keinot tuloksenjärjestelyn suorittamiselle voidaan jakaa kahteen ryhmään, joista ensimmäinen on kirjanpidolliset päätökset, kuten tuloksentunnistaminen ja poistomenetelmän valinta, ja toinen on harkinnanvaraiset jaksotukset. Schipperin (1989) mukaan
jaksotuksin tehty kirjanpito on yleisempää, sillä se on hienovaraisempaa ja vaikeaa
huomata.
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, oliko vuoden 2007 finanssikriisillä vaikutusta
tuloksenjärjestelyn voimakkuuteen. Rajakohtana voidaan pitää vuotta 2008, jolloin
taantuman katsotaan alkaneen. Tällöin myös emissioiden lukumäärä putosi rajusti,
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jopa 85 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa edellisvuoteen verrattuna. Tuloksenjärjestelyä tutkitaan Dechowin ja Sloanin (1995) mukaisella muunnellulla Jonesin
mallilla, joka perustuu Jonesin (1991) alkuperäiseen malliin. Tutkimuksessa testausta
tehtiin sekä koko aineistolle, että toimialakohtaisesti. Jones (1991) käyttää malliaan
toimialakohtaiseen tarkasteluun. Jonesin mallin saaman kritiikin vuoksi tuloksenjärjestelyä tutkitaan myös jaksotusten tason muutoksia seuraamalla, sillä kokonaisjaksotuksien on havaittu korreloivan harkinnanvaraisten jaksotuksien kanssa (Healy 1985.)
Tutkimuksen aineistona on vuosina 2006–2010 listautuneet yritykset ja niiden tilinpäätökset ennen listautumista. Havainnot ovat enimmäkseen listautumisvuodelta tai
yhtä vuotta sitä ennen. Tutkittavia yrityksiä on aineistossa yhteensä 354 kappaletta.
Tutkielman koko aineistolla tehtyjen tutkimusten tulosten mukaan tulosta järjesteltiin
voimakkaammin ennen vuotta 2008. Testit koko aineiston osalta residuaaleille osoittaa
tälle tilastollista merkittävyyttä. Pelkkä kokonaisjaksotusten tarkastelu ei saa tilastollista varmuutta, mutta kokonaisjaksotusten määrä on ollut keskimäärin suurempaa ennen vuotta 2008. Kokonaisaineiston osalta korrelaatio kokonaisjaksotusten ja harkinnanvaraisten jaksotusten välillä ei ole erityisen vahva.
Toimialakohtaisesti tulokset ovat hieman ristiriitaisia. Viidellä toimialalla aineiston
kuudesta toimialasta mitattiin korkeampia kokonaisjaksotuksia, mutta aineisto ei tarjoa evidenssiä nollahypoteesin hylkäämiselle. Myös muunnellun Jonesin mallin residuaaleja tarkasteltaessa huomataan, että vain puolella toimialoista tuloksenjärjestely
olisi ollut voimakkaampaa ennen vuotta 2008, mutta evidenssiä nollahypoteesin hylkäämiselle ei tässäkään ole tarjolla.
Vaikka Jonesin mallia pidetäänkin yhtenä parhaimpana tuloksenjärjestelyn havainnointiin käytetyistä malleista, voi se silti tarjota virheellisiä tuloksia. Vaikka tilastollinen tutkimus ei paljasta eroa toimialakohtaisten aineiston tuloksenjärjestelyn määrässä, todellisuudessa sitä saattaa kuitenkin olla. Aineiston mukaan kokonaisjaksotukset olivat lähes poikkeuksetta suurempia ennen vuotta 2008.
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Viitteitä siis tuloksenjärjestelyn heikkenemiselle taantuman alettua on, mutta koska
tilastollista varmuutta ei pystytä saamaan, tarjoaa tutkielma pohjan lisätutkimukselle.
Mahdollisessa jatkotutkimuksessa aineistoa voisi pyrkiä rajaamaan esimerkiksi vain
toimialoihin, joissa jaksotusten käyttö on yleisesti voimakkaampaa. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, onko jaksotusten käytön voimakkuus kasvanut asteittain taantuman jälkeen markkinoiden kohentuessa.
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Liite 1

Kuvio 1. Muunnellun Jonesin mallin residuaalien jakautuminen

Kuvio 2. Muunnellun Jonesin Mallin standardoitujen residuaalien jakautuminen

