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� Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ερευνά το κατά πόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν την αναβαλλόµενη φορολογία προκειµένου να επιτύχουν τους εξής 

στόχους: α) την αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών και β) την αποφυγή 

εµφάνισης ζηµιών. Η έρευνα εξετάζει στοιχεία εταιριών εισηγµένων στο ΧΑΑ για 

την περίοδο 2005-2008 στην οποία υιοθετήθηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην 

Ελλάδα. Ακολουθείται αρχικά η µεθοδολογία των Burgstahler & Dichev (1997) 

προκειµένου να εντοπιστεί πιθανή ασυνέχεια στην κατανοµή συχνοτήτων των 

κερδών, η οποία θα υποδηλώνει χειραγώγηση των αποτελεσµάτων, µε την 

ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών µεθοδολογιών εύρεσης του εύρους του διαστήµατος 

των ιστογραµµάτων. Στη συνέχεια ακολουθείται η µεθοδολογία των Phillips et al. 

(2002) προκειµένου να ερευνηθεί η χρησιµότητα των αναβαλλόµενων φόρων αλλά 

και άλλων µέτρων accruals στον εντοπισµό προσπαθειών χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων σε συνδυασµό µε τους 

ελέγχους ασυνέχειας των κατανοµών συχνοτήτων των κερδών αποτελούν ενδείξεις 

ότι τα αποτελέσµατα των ελληνικών επιχειρήσεων χειραγωγούνται, χωρίς να 

χρησιµοποιείται απαραίτητα η αναβαλλόµενη φορολογία ή τα δεδουλευµένα (accrual-

based manipulation) αλλά πιθανότατα µέσω χειραγώγησης βάσει πραγµατικών µέσων 

(real activities manipulation). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 

 

  



 

10 

 

 

 

 

Α’ Μέρος: 

 

 

 

Αναβαλλόµενη φορολογία σύµφωνα µε τα Ελληνικά και ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα 

  



 

11 

� Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία έτη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θεώρησε επιτακτική ανάγκη να προβεί στη 

σταδιακή υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(IAS -  IFRS) προκειµένου να επιτευχθεί συγκρισιµότητα µεταξύ των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο καθώς και εξαιτίας της ανάγκης 

για παροχή περαιτέρω πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό. Αυτή η απόφαση, κατ’ 

επέκταση, αναµένεται να οδηγήσει σε µεγαλύτερη διαφάνεια του διαχειριστικού 

ελέγχου των εταιριών και άρα να προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια από επενδυτές 

του εξωτερικού. Η ανάγκη αυτή ουσιαστικά δηµιουργήθηκε από µία συνεχώς 

παγκοσµιοποιούµενη αγορά η οποία προϋποθέτει τη συγκρισιµότητα µεταξύ των 

οικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο προκειµένου να 

επιτευχθεί η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων (Taylor & Jones, 1999). 

Όσον αφορά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), αποτελούν λογιστικές πρακτικές 

των οποίων η υποχρεωτική υιοθέτηση, στην Ελλάδα, επήλθε τελικά στις οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων από το 2005. Η πρώτη αναφορά στα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα από την ελληνική νοµοθεσία έγινε στο Ν. 2992/2002 (άρθρο 1) 

σχετικά µε τα µέτρα ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3229/2004 προστέθηκε στον Ν.2190/1920 το 15ο 

κεφάλαιο που ορίζει τα σχετικά µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις ενώ οι διατάξεις αυτές συµπληρώθηκαν µε το 

άρθρο 11 του Ν.3301/2004. Βάσει, λοιπόν, των προαναφερθέντων νόµων 

υποχρεούνται στην κατάρτιση των οικονοµικών τους καταστάσεων σύµφωνα µε τα 

∆ΛΠ, οι ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά και οι θυγατρικές τους (οι µητρικές εταιρίες υποχρεούνται 

στην εφαρµογή των ∆ΛΠ και κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων). Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής των ∆ΛΠ σε ανώνυµες 

εταιρίες µη εισηγµένες ή εταιρίες περιορισµένης ευθύνης εφόσον έχει αποφασιστεί 

από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων της εταιρίας.  

Η Ελλάδα υπήρξε µία από τις χώρες στην οποία έως την εφαρµογή των ∆ΛΠ η 

φορολογική νοµοθεσία ήταν στενά συνδεδεµένη µε την κατάρτιση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Η βάση των λογιστικών 
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χειρισµών σε µία επιχείρηση έγκειτο στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) 

και ήταν άµεσα συνυφασµένη µε τους φορολογικούς νόµους της χώρας (Ballas 1994). 

Αυτή η κατάσταση διαφοροποιήθηκε µε την εισαγωγή των ∆ΛΠ καθώς έχουν 

επίκεντρο θα λέγαµε την πληροφόρηση των επενδυτών και κατάφεραν να 

αποµονώσουν τη λογιστική αντιµετώπιση ορισµένων θεµάτων από την αντίστοιχη 

φορολογική (Spathis & Georgakopoulou, 2007). Το γεγονός αυτό δηµιουργεί και το 

ενδιαφέρον ενασχόλησης µε το ∆ΛΠ 12 και πιο συγκεκριµένα µε την αναβαλλόµενη 

φορολογία, η οποία αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας, καθώς ουσιαστικά µέσω αυτής αντικατοπτρίζονται οι κύριες διαφορές που 

προκύπτουν από τη νέα λογιστική αντιµετώπιση που επιβάλλουν πλέον τα ∆ΛΠ και 

της αντίστοιχης φορολογικής, εφόσον αυτές οι διαφορές δηµιουργούν µελλοντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Για να µη δηµιουργηθεί καµία σύγχυση θα 

πρέπει να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι µε την εισαγωγή των ∆ΛΠ δε µεταβλήθηκε 

τίποτα σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις που ουσιαστικά καλείται να 

καταβάλλει στις φορολογικές αρχές µία επιχείρηση παρά µόνο άλλαξε ο τρόπος 

παρουσίασης τους στις χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, λοιπόν, στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί το ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 12 – “Φόροι Εισοδήµατος” και οι επιπτώσεις υιοθέτησης του αλλά και οι 

καινοτοµίες που επέφερε στο Ελληνικό φορολογικό καθεστώς. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

του πρώτου µέρους της παρούσης διπλωµατικής θα αναφερθώ στο ισχύον νοµοθετικό 

- φορολογικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και στις καινοτοµίες που εισήχθησαν 

µε το ∆ΛΠ 12. Το τρίτο κεφάλαιο θα αποτελέσει µία εισαγωγή στο ∆ΛΠ 12, στην 

έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας και τη λογιστική της αντιµετώπιση αλλά και 

στα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί και αναµένεται να επιλυθούν. Το τέταρτο 

κεφάλαιο αποτελείται από µία διεθνή βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών σχετικές 

µε την αναβαλλόµενη φορολογία και το πώς αυτή έχει συµβάλει στη χειραγώγηση 

των αποτελεσµάτων από την πλευρά των επιχειρήσεων προς την ωραιοποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων. Η προαναφερθείσα επισκόπηση αποτελεί 

ουσιαστικά το προοίµιο του ερευνητικού µέρους της παρούσας διπλωµατικής. 
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� Κεφάλαιο 2ο : Υιοθέτηση ∆ΛΠ στην Ελλάδα 

 

2.1 Ισχύον νοµοθετικό-φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα (σύµφωνα µε 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 

 

Όταν γίνεται αναφορά στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) εννοείται ο 

Ν.2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

(ΕΓΛΣ) και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Παράλληλα, η φορολογία 

εισοδήµατος επιβάλλεται βάσει των διατάξεων του Ν. 2238/1994 (Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος - ΚΦΕ). Οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά την κατάρτιση των 

οικονοµικών τους καταστάσεων ακολουθούν µία διαδικασία στενά συνδεδεµένη µε 

τις φορολογικές διατάξεις τέτοια ώστε µε το τέλος των εργασιών κλεισίµατος της 

χρήσης να καταλήγουν στον προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος και κατ’ 

επέκταση στο φορολογητέο. 

Η διαδικασία που ακολουθείται στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία προκειµένου 

να καταρτίσει η επιχείρηση την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης  και να καταλήξει 

στα λογιστικά αποτελέσµατα και έπειτα στα φορολογητέα είναι εν συντοµία η εξής: 

Αρχικά, λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα και έξοδα από τη φυσιολογική δραστηριότητα 

της επιχείρησης καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα. Όταν 

υπολογιστεί, βάσει των λογιστικών κανόνων, το καθαρό λογιστικό αποτέλεσµα 

(κέρδος ή ζηµία) η επιχείρηση καλείται να υπολογίσει τα αντίστοιχα κέρδη 

(φορολογητέα), επί  των οποίων θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήµατος. 

Κατά τη διαδικασία υπολογισµού του φορολογητέου αποτελέσµατος πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι λογιστικές διαφορές που έχουν δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια της 

χρήσης οι οποίες προκύπτουν είτε από τυχόν εκπιπτόµενες δαπάνες (άρθρο 31 Ν. 

2238/94) είτε από έσοδα που εµπίπτουν σε ειδικές φορολογικές διατάξεις. Πιο 

αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Συνολικό  καθαρό εισόδηµα βάσει του Ισολογισµού (κέρδη ή ζηµίες) (Α) 

 ∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόµενες από τα 

ακαθάριστα έσοδα ή Λογιστικές ∆ιαφορές 

(συν) 

(Β) 

Σύνολο (Α) + (Β) 

Αφορολόγητα Έσοδα 

(µείον) 

Έσοδα που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 

Αφαιρούµε τις Φορολογικά Αναγνωρίσιµες Ζηµίες 

Τα µερίσµατα Μετοχών και τα κέρδη από Συµµετοχές σε άλλες εταιρίες τα 

οποία έχουν φορολογηθεί σε άλλη πηγή 

Φορολογητέο εισόδηµα (Γ) 

 

 

 

 Εφόσον η επιχείρηση έχει καταλήξει στον υπολογισµό του φορολογητέου 

εισοδήµατος υπολογίζεται ο φόρος εισοδήµατος εφαρµόζοντας τους ανάλογους 

φορολογικούς συντελεστές για κάθε εταιρικό τύπο σύµφωνα µε τους νόµους 

Ν.2579/1998 (άρθρο 3) και Ν. 2873/2000 (άρθρο 6). Όσον αφορά τις Ανώνυµες 

εταιρίες ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 25% για το 2008 και αναµένεται 

έως και το 2014 να µειώνεται κατά 1% µέχρι να διαµορφωθεί στο 20%. 

Αξίζει να τονίσουνε το γεγονός ότι πλέον της φορολόγησης επί του συνόλου των 

κερδών επιβάλλεται και ένας συµπληρωµατικός φόρος επί των ακαθάριστων  

εισοδηµάτων από εκµετάλλευση ακινήτων µε συντελεστή 3%. (Ν. 2238/1994 άρθρο 

109). Στη συνέχεια από το συνολικό ποσό του φόρου ( φόρος επί των κερδών και 

φόρος επί του εισοδήµατος ακινήτων) αφαιρούνται η προκαταβολή του φόρου, ο 
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φόρος σχετικός µε κονδύλια που φορολογούνται µε ειδικό τρόπο και ο φόρος που 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για εισοδήµατα που προέκυψαν εκεί. 

Ο φόρος εισοδήµατος µίας επιχείρησης µετά από τους ανωτέρω υπολογισµούς 

διακρίνεται περαιτέρω στον αναλογούν και οφειλόµενο φόρο. Ο µεν αναλογούν 

φόρος είναι το κονδύλι εκείνο που σύµφωνα µε τα ΕΛΠ εµφανίζεται στον Πίνακα 

∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων στο λογαριασµό 54.07 - “Φόρος εισοδήµατος 

φορολογητέων κερδών” το οποίο δεν είναι το ποσό το οποίο καλείται η επιχείρηση να 

καταβάλλει στις φορολογικές αρχές. Ο φόρος που τελικά θα καταβάλλει είναι ο 

οφειλόµενος ο οποίος εµφανίζεται στο λογαριασµό 54.08 – “Λογαριασµός 

εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήµατος” στον οποίο 

συγκεντρώνονται κατά τη σύνταξη του ισολογισµού όλα τα ποσά των φόρων 

εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης.  

Ο αναλογούν φόρος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το φορολογητέο εισόδηµα επί 

το φορολογικό συντελεστή που αναλογεί σε κάθε εταιρικό τύπο εφόσον έχουµε 

υπολογίσει και τους επιπρόσθετους φόρους. Στη συνέχεια από το συνολικό ποσό του 

φόρου εκπίπτει: 

Α) το ποσό του φόρου που έχει τυχόν προκαταβληθεί,  

Β) ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο, µε 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων, που διανέµονται και µε τα 

οποία έχουν προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη του νοµικού προσώπου 

Γ) ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε 

αυτήν και υπόκειται σε φορολογία, µε την προϋπόθεση ότι το ποσό φόρου που 

εκπίπτει σε αυτή την  περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που 

αναλογεί στο εισόδηµα από την Ελλάδα. 

Ουσιαστικά ο οφειλόµενος φόρος είναι ο φόρος εισοδήµατος προς πληρωµή και η 

προκαταβολή που έχει ήδη καταβληθεί στις φορολογικές αρχές. 

Σύµφωνα µε την § 1α του άρθρου 110 του Ν. 2238/94 ο φόρος εισοδήµατος, η 

βεβαιούµενη προκαταβολή φόρου εισοδήµατος, τα τέλη χαρτοσήµου κ.λπ. ποσά που 

οφείλονται µε βάση τη δήλωση, καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες µηνιαίες δόσεις, από 

τις οποίες η µεν πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες 
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επτά, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επτά επόµενων µηνών από την 

υποβολή της δήλωσης. Με την εφάπαξ καταβολή του φόρου µέσα στην προθεσµία 

της πρώτης δόσης δεν παρέχεται πλέον το δικαίωµα έκπτωσης καθώς καταργήθηκε 

σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 4 του Ν. 3522/2006. 

 

2.2 Αλλαγές στη φορολογία µε τον Ν. 3697/2008 

 

Ο φορολογικός νόµος 3697/2008 επέφερε ορισµένες σηµαντικές αλλαγές όπως τη 

σταδιακή µείωση του φορολογικού συντελεστή των ανωνύµων εταιριών από 25% σε 

20% σταδιακά έως και το 2014 καθώς ανά έτος θα µειώνεται κατά µία ποσοστιαία 

µονάδα ενώ αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής του φόρου από 65% σε 80%. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο επιβλήθηκε φορολογία και στα µερίσµατα των ελληνικών 

επιχειρήσεων τα οποία µέχρι πρότινος δεν υπόκειντο σε φορολογία. Ο φόρος 

µερισµάτων είναι 10% και παρακρατείται από τα διανεµόµενα κέρδη των ΑΕ, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο θα αποδοθούν στους µετόχους, ενώ µετά την 

παρακράτηση η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων  εξαντλείται.  

Επίσης επιβλήθηκε και φορολόγηση των κερδών από πώληση µετοχών εισηγµένων 

στο ΧΑΑ. Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 16 του Ν.3697/2008 ορίζει διάκριση µεταξύ 

των κερδών που προκύπτουν από κέρδη µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ που έχουν 

αποκτηθεί  µέχρι τις 31/12/2008 και µετά τις 1/1/2009. Στην πρώτη περίπτωση 

προβλέπεται ότι τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία τρίτης 

κατηγορίας, από µετοχές που είχαν στην κατοχή τους πριν από τις 31/12/2008  

απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος υπό την προϋπόθεση να µη 

διανεµηθούν και να διατηρούνται σε ειδικό λογαριασµό. Σε περίπτωση διανοµής 

φορολογούνται µε συντελεστή 10%. Σε περίπτωση ζηµίας από πώληση µετοχών το 

ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά διατηρείται σε ειδικό λογαριασµό 

αποθεµατικού. Εάν δεν επαρκεί ώστε να καλυφθεί ολοσχερώς η ζηµία από αυτό το 

λογαριασµό, το υπόλοιπο µεταφέρεται προς συµψηφισµό στο λογαριασµό τακτικού 

αποθεµατικού. Όσον αφορά τα κέρδη από µετοχές που αποκτήθηκαν µετά τις 

1/1/2009 φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 10% αλλά καταργείται ο φόρος 

που ίσχυε ως τώρα του ποσοστού 1,5‰ που επιβάλλονταν επί της αξίας των 
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πωλούµενων µετοχών. Αντιθέτως ο φόρος αυτός διατηρείται για τις µετοχές 

επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν µέχρι τις 31/12/2008. 

Με τις αλλαγές που επέφερε ο παρών νόµος στην επιβολή φορολογίας στις ΑΕ 

ολοκληρώνεται η ανάλυση του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου που ισχύει στην 

Ελλάδα για τα προαναφερθέντα νοµικά πρόσωπα ανεξάρτητα από το αν υιοθέτησαν ή 

όχι τα ∆ΛΠ εφόσον η εφαρµογή των προτύπων δεν επηρέασε τις φορολογικές 

υποχρεώσεις των εταιριών. 

Αξίζει βέβαια να τονίσω το γεγονός ότι αναµένονται φορολογικές εξελίξεις το 

προσεχώς έτος καθώς έχει ανακοινωθεί πιθανή κατάργηση της φορολόγησης 

µερισµάτων καθώς αυτά θα φορολογούνται µε την κλίµακα των φυσικών προσώπων, 

εφόσον έχει αφαιρεθεί ο φόρος του ποσού που έχει παρακρατηθεί στην εταιρεία ως 

φορολογία κερδών. Επίσης, τα αδιανέµητα κέρδη των νοµικών προσώπων θα 

φορολογούνται µε χαµηλό συντελεστή µε απώτερο σκοπό την προώθηση των 

επενδύσεων. Τέλος, αµφίβολο είναι το αν θα επέλθει τελικά η µείωση των 

φορολογικών συντελεστών έως το 2014 στο 20%. 
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� Κεφάλαιο 3ο: Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – 

“Φόροι Εισοδήµατος” 

 

3.1 Εισαγωγή στο ∆ΛΠ 12 

 

Στα πλαίσια της υιοθέτησης των ∆ΛΠ, οι εισηγµένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις 

υποχρεούνται στην κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων σύµφωνα 

είτε µε ορισµένες νέες αρχές, οι οποίες αποτέλεσαν καινοτοµία για την ελληνική 

πραγµατικότητα, είτε µε ορισµένες άλλες αρχές, οι οποίες απλώς αντιµετώπιζαν ένα 

λογιστικό γεγονός από διαφορετική οπτική γωνία. Το ενδιαφέρον του ∆ΛΠ 12, 

λοιπόν, υφίσταται στο γεγονός ότι εισήγαγε στα φορολογικά ζητήµατα νέες έννοιες 

όπως αυτή της αναβαλλόµενης φορολογίας στα πλαίσια µίας ήδη περίπλοκης 

διαδικασίας για την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία. 

Πιο συγκεκριµένα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 – “Φόροι Εισοδήµατος” 

αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των τρεχουσών και φορολογικών συνεπειών που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια µίας οικονοµικής χρήσης σε µία επιχείρηση. 

Ουσιαστικά, µε αυτό το Πρότυπο εισάγεται η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας 

στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία. ∆ηλαδή, αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο 

θα καταλογιστούν στην τρέχουσα και στις µελλοντικές χρήσεις οι εκάστοτε 

φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. Συµπληρωµατικά µε το ∆ΛΠ 12 εκδόθηκαν 

οι διερµηνείες ΜΕ∆ 21 – “Φόροι εισοδήµατος – Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη 

αποσβεστέων στοιχειών του ενεργητικού” και ΜΕ∆ 25 – “Φόροι εισοδήµατος – 

Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς ή στους µετόχους µίας επιχείρησης ” καθώς 

και το Ε∆∆ΠΧΠ 7 – “Εφαρµόζοντας την  αναδιατύπωση των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29 – Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε 

υπερπληθωριστικές οικονοµίες”. 

 

3.2 Έννοια αναβαλλόµενης φορολογίας 

Προτού γίνει µία προσπάθεια για περαιτέρω ανάλυση του ∆ΛΠ 12 και τους 

λογιστικούς χειρισµούς που προκύπτουν από αυτό έκρινα απαραίτητο να αναφερθώ 

σε ορισµένες βασικές έννοιες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδοµένα. 
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Η σηµαντικότερη έννοια που εισήλθε µε τα ∆ΛΠ είναι αυτή της τρέχουσας και 

αναβαλλόµενης φορολογίας. Κατανοούµε, ότι ο τρέχων φόρος είναι εκείνος που 

καλείται να καταβάλλει µία επιχείρηση στις φορολογικές αρχές για την παρούσα 

λογιστική χρήση. Αντίθετα, ο αναβαλλόµενος φόρος διακρίνεται σε α) 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες αφορούν πληρωτέους  φόρους 

τους οποίους µελλοντικά καλείται η επιχείρηση να καταβάλλει στις φορολογικές 

αρχές και β) αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που αφορούν επιστροφές 

φόρων οι οποίες αναµένονται τα επόµενα έτη. 

Επίσης, αξίζει να τονίσω την έννοια των οριστικών και προσωρινών λογιστικών 

διαφορών οι οποίες προκύπτουν από τη συνήθη διαδικασία υπολογισµού του 

φορολογητέου αποτελέσµατος. Καταρχήν, αξίζει να σηµειώσω το γεγονός ότι µε 

βάση τα ∆ΛΠ ο φόρος αναγνωρίζεται πλέον στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

και όχι στον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, του οποίου πλέον η κατάρτιση δεν 

προβλέπεται. Κάθε επιχείρηση στο τέλος της χρήσης µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης καταλήγει στα κέρδη ή τις ζηµίες προ φόρων. Στη συνέχεια 

προβαίνει στις ανάλογες προσαρµογές που απαιτούνται βάσει φορολογικής 

νοµοθεσίας προκειµένου να υπολογιστεί το φορολογητέο αποτέλεσµα (κέρδος ή 

ζηµία) επί του οποίου ουσιαστικά θα υπολογιστεί ο φόρος που υποχρεούται να 

καταβάλλει η επιχείρηση στις φορολογικές αρχές. Όπως γνωρίζουµε ήδη από τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατά την αναµόρφωση του λογιστικού αποτελέσµατος 

προκειµένου να προσδιοριστεί το  φορολογητέο αποτέλεσµα προκύπτουν οι 

λεγόµενες λογιστικές διαφορές, οι οποίες δεν υφίσταντο περαιτέρω διακρίσεις. Με το 

∆ΛΠ 12 όµως, κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο εξαιτίας της εισαγωγής της έννοιας της 

αναβαλλόµενης φορολογίας. Έτσι, εφεξής οι λογιστικές διαφορές διακρίνονται σε 

µόνιµες ή οριστικές και προσωρινές. Αυτό συνέβη  για τους εξής λόγους. Καταρχήν, 

οι προσωρινές διαφορές είναι αυτές που επηρεάζουν τόσο το λογιστικό όσο και το 

φορολογητέο εισόδηµα απλά σε διαφορετική χρονική στιγµή (οι λεγόµενες χρονικές 

διαφορές) αλλά και τη λογιστική και φορολογική βάση ενός στοιχείου του 

ισολογισµού. Με τον όρο φορολογική βάση εννοείται η αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου µίας επιχείρησης που του προσδίδει  η φορολογική αρχή. Σε αυτό το 

σηµείο πρέπει να αναφέρουµε το γεγονός ότι το ∆ΛΠ 12 αρχικά απαιτούσε 

αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας µόνο για τις περιπτώσεις των χρονικών 

διαφορών ενώ µετά την αναθεώρηση του εστίασε στις προσωρινές διαφορές οι οποίες 
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περιλαµβάνουν µεν τις χρονικές αλλά προκύπτουν και από άλλες αιτίες που θα 

αναλύσουµε στη συνέχεια της εργασίας. Το βασικό χαρακτηριστικό των  προσωρινών 

διαφορών που τις ξεχωρίζει από τις οριστικές είναι ότι δηµιουργούνται ποσά 

(φορολογητέες προσωρινές διαφορές) τα οποία µελλοντικά αναµένεται να 

δηµιουργήσουν φορολογικές υποχρεώσεις ή δηµιουργούνται ποσά (εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές) τα οποία αναµένεται  να δηµιουργήσουν φορολογικές 

ελαφρύνσεις σε µελλοντικές χρήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που επιβάλλεται η 

αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης για αυτά τα 

ποσά. 

Όσον αφορά τις µόνιµες διαφορές, αυτές αναφέρονται σε ποσά που επηρεάζουν µόνο 

το λογιστικό ή το φορολογητέο εισόδηµα και δεν αναστρέφονται στο µέλλον όπως 

παραδείγµατος χάριν ένα πρόστιµο το οποίο εκπίπτει µεν από το λογιστικό 

αποτέλεσµα αλλά δεν εκπίπτει από τα φορολογητέα κέρδη.  

Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζεται η 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση αξίζει να αναφέρουµε ότι παίζουν 

ρόλο οι εξής παράγοντες: Καταρχήν, για τον υπολογισµό του σχετικού κονδυλίου 

χρησιµοποιείται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει τη χρονική στιγµή που θα 

τακτοποιηθεί η προσωρινή διαφορά, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς νόµους. 

Επίσης, σε ορισµένες χώρες, ο φορολογικός συντελεστής επηρεάζεται από τον 

λεγόµενο τρόπο ανάκτησης της λογιστικής αξίας. ∆ηλαδή, από τον τρόπο µε τον 

οποίο µία επιχείρηση επιλέγει να χειριστεί ένα πάγιο, να το πουλήσει και να 

ανακτήσει την αξία του ή να το χρησιµοποιήσει και να ανακτήσει την αξία του µέσω 

των αποσβέσεων που θα διενεργήσει (∆ΛΠ 12, §8). Αξίζει , τέλος, να τονίσουµε το 

γεγονός ότι το ∆ΛΠ 12 απαγορεύει ρητά (§53) την προεξόφληση των 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων. 

Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια µεταβολή στο φορολογικό καθεστώς που διέπει 

µία επιχείρηση, το οποίο έχει άµεσες επιπτώσεις στη διαδικασία αναγνώρισης φόρου, 

στις καταστάσεις της επιχείρησης ακολουθούµε τις οδηγίες που µας παρέχει η ΜΕ∆ 

25 – “Φόροι εισοδήµατος – Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς ή στους µετόχους 

µίας επιχείρησης”.  
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3.3 Λογιστική αντιµετώπιση αναβαλλόµενης φορολογίας 

 

3.3.1  Λογιστικός  χειρισµός οριστικών διαφορών 

 

Ας επανέλθουµε, λοιπόν, στη διαδικασία υπολογισµού του λογιστικού και 

φορολογητέου αποτελέσµατος. Οι διαφορές µεταξύ αυτών των δύο ποσών 

προκύπτουν από τη διαφορετική λογική υπολογισµού τους. Στο µεν υπολογισµό του 

λογιστικού αποτελέσµατος η επιχείρηση προσπαθεί να εµφανίσει την ακριβοδίκαιη 

εικόνα της επιχείρησης περιλαµβάνοντας τα έσοδα και έξοδα που αφορούν την 

παρούσα χρήση ενώ για τον υπολογισµό του φορολογητέου αποτελέσµατος θα 

µπορούσε να πει κανείς ότι λαµβάνονται υπόψη οι εισπράξεις και εκταµιεύσεις που 

έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν, επί 

παραδείγµατι, από µη εκπιπτόµενα έξοδα, αφορολόγητα έσοδα και αποθεµατικά, 

αφορολόγητες εκπτώσεις, τα έξοδα ή έσοδα που αφορούν επόµενες χρήσεις αλλά 

πληρώνονται στην παρούσα, από τις διαφορετικές αποσβέσεις που υπολογίζονται 

βάσει του λογιστικού και φορολογικού συντελεστή απόσβεσης. 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης (φόρος – έξοδο χρήσεως που εµφανίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης) υπολογίζεται επί του λογιστικού κέρδους εφόσον 

ληφθούν υπόψη οι λεγόµενες λογιστικές διαφορές. Οι παραπάνω διαφορές (µόνιµες ή 

οριστικές) στα έσοδα και έξοδα µεταξύ των λογιστικών και φορολογικών κερδών 

δηµιουργούν κατ’ επέκταση διαφορές στον φόρο εισοδήµατος που αναλογεί στα 

λογιστικά κέρδη και στα φορολογητέα κέρδη. Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ αυτές οι διαφορές 

του φόρου αγνοούνται µόνιµα και δεν επηρεάζουν τις επόµενες χρήσεις καθώς η 

επιχείρηση δεν µπορεί να ανακτήσει αυτά τα ποσά (µέσω συµψηφισµού ή 

επιστροφής). Ας αναλογιστούµε, επί παραδείγµατι, ένα πρόστιµο το οποίο έχει 

επιβληθεί στην επιχείρηση και δεν αναγνωρίζεται φορολογικά ως έξοδο. Κατανοούµε 

ότι θα φορολογηθεί κανονικά και η επιχείρηση δεν θα µπορέσει µελλοντικά να 

ανακτήσει αυτό το έξοδο. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν υπάρχει και λόγος να 

παρακολουθείται αυτός ο φόρος (εν προκειµένω ο φόρος που αναλογεί στο πρόστιµο) 

λογιστικά. Εξ ου και ο χαρακτηρισµός του ως µόνιµη ή οριστική διαφορά.  
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3.3.2 Λογιστικός  χειρισµός προσωρινών διαφορών 

 

Με το αρχικό ∆ΛΠ 12, όπως ήδη αναφέρθηκε επιγραµµατικά, χρησιµοποιούνταν για 

το υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας η µέθοδος αναβολής ή της 

υποχρέωσης της Κατάστασης των Αποτελεσµάτων χρήσης βάσει της οποίας δίνεται 

έµφαση στις χρονικές διαφορές, π.χ. προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού οι οποίες 

ναι µεν εκπίπτουν από τα λογιστικά αποτελέσµατα στη παρούσα χρήση αλλά 

εκπίπτουν φορολογικά τη στιγµή που θα καταβληθούν και κατ’ επέκταση επηρεάζουν 

και τη µελλοντική χρήση στην οποία αναµένεται να καταβληθούν. Παρόλα αυτά µε 

την αναθεώρηση του προτύπου έπαψε να χρησιµοποιείται αυτή τη µέθοδος 

αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας και άρχισε να ισχύει η µέθοδος 

υπολογισµού µε βάση τον Ισολογισµό. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο οι προσωρινές 

διαφορές εµπεριέχουν τόσο τις χρονικές όσο και αυτές που προκύπτουν από τη 

διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου (αυτή δηλαδή που 

αναγνωρίζει η επιχείρηση στις καταστάσεις της) και φορολογικής του βάσης. Έτσι 

προκύπτουν προσωρινές διαφορές τόσο από τη διαδικασία αναµόρφωσης του 

λογιστικού αποτελέσµατος όσο και από ορισµένες ειδικές  περιπτώσεις που ορίζει το 

πρότυπο και θα αναλυθούν εκτενέστερα στη συνέχεια.  

Η ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας προκύπτει αφενός από τις 

φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές και αφετέρου από τις διαφορές 

µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση 

των φορολογητέων προσωρινών διαφορών, δεδοµένου ότι αναφερόµαστε σε ποσά τα 

οποία µελλοντικά θα οδηγήσουν σε επιβολή κάποιου φόρου, δηµιουργείται η ανάγκη 

αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ενώ την περίπτωση των 

εκπεστέων προσωρινών διαφορών αναφερόµαστε σε ποσά τα οποία µελλοντικά θα 

εκπέσουν του φορολογητέου αποτελέσµατος και που δε θα συµµετέχουν στη 

διαµόρφωση του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο την 

ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

Ένας γενικότερος κανόνας θα λέγαµε είναι ο εξής: µία φορολογητέα προσωρινή 

διαφορά προκύπτει όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του Ισολογισµού είναι 

µεγαλύτερη από τη φορολογική του βάση και κατ’ επέκταση δηµιουργείται η ανάγκη 

αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ενώ η ανάγκη αναγνώρισης 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης προκύπτει στην περίπτωση που έχουν 
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δηµιουργηθεί εκπεστέες προσωρινές διαφορές, όταν δηλαδή η λογιστική αξία ενός 

στοιχείου του Ενεργητικού είναι µικρότερη από τη φορολογική του βάση ή όταν η 

λογιστική αξία µίας υποχρέωσης είναι µεγαλύτερη από τη φορολογική της βάση. 

Οι προσωρινές διαφορές, πέραν από τις χρονικές, προκύπτουν και από τις εξής 

περιπτώσεις, οι οποίες θα αναλυθούν εκτενέστερα εν συνεχεία: 

 

 Από αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων που δεν αναγνωρίζεται από 

άποψη φορολογική. 

 Όταν προκύπτει υπεραξία κατά τη διαδικασία ενοποίησης επιχειρήσεων. 

 Κατά τη διάρκεια της ένωσης δύο επιχειρήσεων όπου το κόστος της εξαγοράς 

κατανέµεται στα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις βάσει της 

εύλογης αξίας του χωρίς να αναπροσαρµόζεται η φορολογική βάση των 

στοιχείων αυτών. 

 Όταν οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις ή οι κοινοπραξίες δεν έχουν 

διανείµει το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων κερδών τους στη µητρική 

επιχείρηση ή στους επενδυτές.  

 Όταν µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις µίας δραστηριότητας 

στο εξωτερικό µετατρέπονται στο εγχώριο νόµισµα µε βάση ιστορικές 

συναλλαγµατικές τιµές. 

 

Βέβαια όσον αφορά την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας υπάρχουν και οι 

παρακάτω εξαιρέσεις στις οποίες δε επιτρέπεται η καταχώριση αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων: 

 Κατά την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης σε 

µία συναλλαγή η οποία δεν αποτελεί επιχειρηµατική συνένωση, και κατά την 

ηµεροµηνία της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το 

φορολογητέο κέρδος. 

 

Εφόσον εντοπιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η αναγνώριση 

αναβαλλόµενης φορολογίας, οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές οδηγούν στην 

καταχώρηση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης α) ως έξοδο στα 
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αποτελέσµατα χρήσης ή

προσωρινών διαφορών οδηγεί

απαίτησης και καταχώρισης

ενεργητικό. Η προαναφερθείσα

διάγραµµα το οποίο παρουσιάζει

φορολογίας εξαιτίας των λογιστικών

και του φορολογητέου. 

 

 

 

Προτού συνεχίσω µε την

στην ανάγκη αναγνώρισης

παραδείγµατα προκειµένου

και το λογιστικό χειρισµό

προαναφέραµε αποτελεί µία

δεδοµένα. 

 

Προσωρινές Διαφορές                            Οριστικές Διαφορές
Αναβαλλόμενη 

φορολογική Υποχρέωση (ΛΑ>ΦΒ)

ή

Αναβαλλόμενη φορολγκή Απαίτηση(ΛΑ<ΦΒ)

Προσωρινές Διαφορές                            Οριστικές Διαφορές

Προκύπτει ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόμενης 
φορολογίας

Οι λογιστικές διαφορές δημιουργούνται εξαιτίας

Εσόδων/Εξόδων που αναγνωρίζονται σε διαφορετική 
χρονική στιγμή φορολογικά (π.χ. προβλέψεις)

Η διαφορά μεταξύ λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσματος οφείλεται

Προσωρινές Διαφορές

χρήσης ή β) στην καθαρά θέση ενώ η εµφάνιση

διαφορών οδηγεί στην αναγνώριση αναβαλλόµενης

καταχώρισης της α) ως έσοδο στα αποτελέσµατα χρήσης

προαναφερθείσα διαδικασία αποτυπώνεται περιληπτικά στο

παρουσιάζει µόνο τη διαδικασία αναγνώρισης αναβαλλόµενης

των λογιστικών διαφορών µεταξύ του λογιστικού αποτελέσµατος

την ανάλυση των ειδικών περιπτώσεων, οι οποίες

αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας θα αναφερθώ

προκειµένου να γίνει πλήρως κατανοητή η διαδικασία

χειρισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας 

µία πρωτόγνωρη έννοια και  διαδικασία για

Προσωρινές Διαφορές                            Οριστικές Διαφορές
Αναβαλλόμενη 

φορολογική Υποχρέωση (ΛΑ>ΦΒ)

Αναβαλλόμενη φορολγκή Απαίτηση(ΛΑ<ΦΒ)

ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ

Προσωρινές Διαφορές                            Οριστικές Διαφορές

Προκύπτει ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόμενης 
φορολογίας

ΔΕΝ προκύπτει ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόμενης 
φορολογίας

Οι λογιστικές διαφορές δημιουργούνται εξαιτίας

Εσόδων/Εξόδων που αναγνωρίζονται σε διαφορετική 
χρονική στιγμή φορολογικά (π.χ. προβλέψεις)

Έσοδα/Έξοδα που επηρεάζουν μόνο τα λογιστικά ή 
φορολογητέα αποτελέσματα (π.χ. πρόστιμα)

Η διαφορά μεταξύ λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσματος οφείλεται

Προσωρινές Διαφορές Οριστικές Διαφορές

εµφάνιση εκπεστέων 

αναβαλλόµενης φορολογικής 

αποτελέσµατα χρήσης ή β) στο 

περιληπτικά στο παρακάτω 

αναγνώρισης αναβαλλόµενης 

λογιστικού αποτελέσµατος 

 

οι οποίες οδηγούν 

αναφερθώ σε ορισµένα 

διαδικασία αναγνώρισης 

φορολογίας καθώς όπως 

διαδικασία για τα ελληνικά 

Προσωρινές Διαφορές                            Οριστικές Διαφορές

Προσωρινές Διαφορές                            Οριστικές Διαφορές

προκύπτει ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόμενης 

Έσοδα/Έξοδα που επηρεάζουν μόνο τα λογιστικά ή 
φορολογητέα αποτελέσματα (π.χ. πρόστιμα)

Η διαφορά μεταξύ λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσματος οφείλεται

Οριστικές Διαφορές
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���� Παράδειγµα αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης 

Έστω ΑΕ που διαθέτει πάγιο το οποίο αποσβένεται λογιστικά µε τη σταθερά µέθοδο 

εντός 3 ετών ενώ φορολογικά αποσβένεται µε συντελεστή 50%. Ο φορολογικός 

συντελεστής είναι 25%. Η αξία του παγίου €12.000 και τα λογιστικά κέρδη €100.000 

(ίδια για κάθε χρήση) ενώ υποθέτω, προκειµένου να εστιάσω στις αποσβέσεις ότι δεν 

υπάρχουν άλλες διαφορές (προσωρινές ή οριστικές) µεταξύ λογιστικού και 

φορολογητέου αποτελέσµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

Λογιστικά Αποτελέσµατα 

 Χρήση 200Χ Χρήση 2000Χ+1 Χρήση 200Χ+2 

Κέρδη προ φόρων & 

αποσβέσεων 
100.000 100.000 100.000 

Μείον: Αποσβέσεις 4.000 4.000 4.000 

Κέρδη προ φόρων 96.000 96.000 96.000 

Φόρος (έξοδο) 24.000 24.000 24.000 

Κέρδη µετά φόρων 72.000 72.000 72.000 

Φορολογητέα Αποτελέσµατα 

 Χρήση 200Χ Χρήση 2000Χ+1 Χρήση 200Χ+2 

Κέρδη προ φόρων & 

αποσβέσεων 
100.000 100.000 100.000 

Μείον: Αποσβέσεις 6.000 6.000 - 

Κέρδη προ φόρων 94.000 94.000 100.000 

Φόρος (πληρωτέος) 23.500 23.500 25.000 

Κέρδη µετά φόρων 70.500 70.500 70.500 
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Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει από τους παραπάνω πίνακες δεδοµένης της 

διαφοράς στους συντελεστές απόσβεσης δηµιουργείται περαιτέρω διαφορά µεταξύ 

των λογιστικών και φορολογητέων αποτελεσµάτων. Τα λογιστικά κέρδη µάλιστα 

είναι µεγαλύτερα από τα φορολογικά ενώ ο φόρος-έξοδο που εµφανίζει η επιχείρηση 

είναι µεγαλύτερος από αυτόν που θα κληθεί να πληρώσει πραγµατικά στις 

φορολογικές αρχές. Κατ’ επέκταση δηµιουργείται η ανάγκη αναγνώρισης 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ύψους €500 ως εξής: 

 

 

 

 

 

∆ιαφορετικά, ο αναβαλλόµενος φόρος (υποχρέωση) υπολογίζεται ως η διαφορά 

µεταξύ των λογιστικών και φορολογητέων αποτελεσµάτων προ φόρων επί το 

φορολογικό συντελεστή, ήτοι (96.000 – 94.000) x 25% = 500 για το πρώτο έτος. 

Αντίστοιχα, υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος και για τα επόµενα έτη. 

Εφόσον έχω προβεί στους αντίστοιχους υπολογισµούς για τον ορίζοντα τριετίας 

παρατηρώ ότι το συνολικό έξοδο του φόρου ισούται µε τον πληρωτέο φόρο. Τα 

πρώτα δύο έτη η επιχείρηση πληρώνει ουσιαστικά µικρότερο φόρο από ότι έχει η ίδια 

υπολογίσει µεταθέτοντας έτσι την υποχρέωση πληρωµής αυτού του επιπλέον φόρου 

στις επόµενες χρήσεις. Το τρίτο έτος η διαφορά αυτή εξισώνεται καθώς τότε είναι η 

χρονική περίοδος στην οποία καταβάλλεται η φορολογική υποχρέωση και ο 

πληρωτέος φόρος είναι µεγαλύτερος από τον φόρο έξοδο. Οι λογιστικές εγγραφές 

που πρέπει να διενεργηθούν για κάθε χρήση είναι οι εξής: 

∆ιαφορά που οδηγεί στην αναγνώριση φορολογικής υποχρέωσης 

 Χρήση 200Χ Χρήση 

2000Χ+1 

Χρήση 

200Χ+2 

Σύνολο 

Φόρος έξοδο 24.000 24.000 24.000 72.000 

Φόρος πληρωτέος 23.500 23.500 25.000 72.000 

Φορολογική 

υποχρέωση 
500 500 -1.000 0 
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Στη χρήση Χ+2, ουσιαστικά, γίνεται η τακτοποίηση της αναβαλλόµενης φορολογικής 

υποχρέωσης. 

 

���� Παράδειγµα αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 

Έστω ΑΕ που διαθέτει πάγιο το οποίο αποσβένεται λογιστικά µε τη σταθερά µέθοδο 

εντός 3 ετών ενώ φορολογικά αποσβένεται µε συντελεστή 30%. Ο φορολογικός 

συντελεστής είναι 25%. Η αξία του παγίου ανέρχεται στις €12.000 και τα λογιστικά 

κέρδη στις €100.000 (ίδια για κάθε χρήση) ενώ υποθέτω, προκειµένου να εστιάσω 

στις αποσβέσεις ότι δεν υπάρχουν άλλες διαφορές (προσωρινές ή οριστικές) µεταξύ 

λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσµατος. 

 

 Χ Π 

 

Φόρος Έξοδο 24.000  

Φόρος πληρωτέος  23.500 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση  500 

   

 

Φόρος Έξοδο 24.000  

Φόρος πληρωτέος  23.500 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση  500 

 

Φόρος Έξοδο 
24.000  

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 1.000  

Φόρος πληρωτέος  25.000 

Χρήση Χ 

Χρήση Χ+1 

Χρήση Χ+2  
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Λογιστικά Αποτελέσµατα 

 Χρήση 200Χ Χρήση 

2000Χ+1 

Χρήση 

200Χ+2 

Χρήση 

200Χ+3 

Κέρδη προ φόρων & 

αποσβέσεων 
100.000 100.000 100.000 100.000 

Μείον: Αποσβέσεις 4.000 4.000 4.000 - 

Κέρδη προ φόρων 96.000 96.000 96.000 100.000 

Φόρος (έξοδο) 24.000 24.000 24.000 25.000 

Κέρδη µετά φόρων 72.000 72.000 72.000 75.000 

 

 

 

Φορολογητέα Αποτελέσµατα 

 Χρήση 

200Χ 

Χρήση 

2000Χ+1 

Χρήση 

200Χ+2 

Χρήση 

200Χ+3 

Κέρδη προ φόρων & 

αποσβέσεων 
100.000 100.000 100.000 100.000 

Μείον: Αποσβέσεις 3.600 3.600 3.600 1.200 

Κέρδη προ φόρων 96.400 96.400 96.400 98.800 

Φόρος (πληρωτέος) 24.100 24.100 24.100 24.700 

Κέρδη µετά φόρων 72.300 72.300 72.300 74.100 

 

Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει από τους παραπάνω πίνακες τα φορολογικά 

κέρδη είναι µεγαλύτερα από τα λογιστικά κέρδη εξαιτίας της ύπαρξης µεγαλύτερων 

λογιστικών αποσβέσεων και κατ’ επέκταση µικρότερου ποσού φόρου που 

αναγνωρίζει η επιχείρηση ως έξοδο σχετικά µε το ποσό του φόρου-πληρωτέου, που 

είναι ουσιαστικά ο φόρος που καλείται να καταβάλλει η επιχείρηση στις φορολογικές 

αρχές. ∆εδοµένης, λοιπόν, της διαφοράς µεταξύ των φορολογητέων και λογιστικών 

κερδών απαιτείται από την επιχείρηση η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης καθώς στις πρώτες χρήσεις καταβάλλει ένα ποσό φόρου το οποίο δεν είχε 

υπολογίσει και κατά κάποιο τρόπο µελλοντικά θα απαιτήσει από τις φορολογικές 
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αρχές, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να συµβαίνει πρακτικά. Ο αντίστοιχος φόρος 

υπολογίζεται όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

∆ιαφορά που οδηγεί στην αναγνώριση φορολογικής υποχρέωσης 

 Χρήση 

200Χ 

Χρήση 

2000Χ+1 

Χρήση 

200Χ+2 

Χρήση 

200Χ+3 

Σύνολο 

Φόρος έξοδο 24.000 24.000 24.000 25.000 97.000 

Φόρος 

πληρωτέος 
24.100 24.100 24.100 24.700 97.000 

Φορολογική 

απαίτηση 
100 100 100 -300 0 

 

∆ιαφορετικά, υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ φορολογητέων και λογιστικών 

αποτελεσµάτων προ φόρων επί το φορολογικό συντελεστή, ήτοι (96.400 – 96.000) x 

25% = 100 για το πρώτο έτος. Αντίστοιχα, υπολογίζεται ο αναβαλλόµενος φόρος και 

για τα επόµενα έτη.  

Τέλος, το τέταρτο έτος είναι εκείνο στο οποίο γίνεται η τακτοποίηση της 

αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ενώ φαίνεται ότι συνολικά ο πληρωτέος 

φόρος ισούται µε το φόρο-έξοδο. Επίσης, µπορεί κανείς να κατανοήσει την έννοια 

της φορολογικής απαίτησης καθώς η επιχείρηση προβλέπει ότι θα πληρώσει 

µικρότερο ποσό από ότι είχε προβλέψει. Οι απαραίτητες εγγραφές για κάθε χρήση 

διενεργούνται ως εξής: 

 Χ Π 

 

Φόρος Έξοδο 24.000  

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  100  

Φόρος πληρωτέος  24.100 

   

Χρήση Χ 
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Έτσι, συµπεραίνει κανείς από τα ανωτέρω παραδείγµατα ότι το έτος στο οποίο 

γίνεται η τακτοποίηση της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης 

είναι εκείνο το έτος στο οποίο παύουν τόσο οι λογιστικές όσο και οι φορολογικές 

αποσβέσεις του παγίου και µηδενίζεται η συνολική προσωρινή διαφορά. 

Παρόλα αυτά η αναγνώριση φορολογικής απαίτησης πρέπει να γίνει υπό ορισµένους 

περιορισµούς, όπως το να αναµένεται να υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη 

τέτοια ώστε να µπορεί να συµψηφιστεί η απαίτηση. Το συγκεκριµένο ζήτηµα, 

δεδοµένου ότι χρήζει µεγάλης προσοχής, θα αναλυθεί περισσότερο στη συνέχεια. 

 

 Χ Π 

 

Φόρος Έξοδο 24.000  

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  100  

Φόρος πληρωτέος  24.100 

 

Φόρος Έξοδο 

 

24.000  

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  100  

Φόρος πληρωτέος  24.100 

 

Φόρος Έξοδο 25.000  

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση   300 

Φόρος πληρωτέος  24.700 

Χρήση Χ+1 

Χρήση Χ+2 

Χρήση Χ+3 
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3.4  Άλλες περιπτώσεις αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας 

 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας µίας επιχείρησης, κατά την οικονοµική χρήση, 

διάφορες αιτίες δηµιουργούν την ανάγκη να αναγνωριστούν αναβαλλόµενοι φόροι, 

είτε εξαιτίας προσωρινών διαφορών που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία 

αναµόρφωσης των λογιστικών αποτελεσµάτων ώστε να προκύψει το φορολογητέο 

αποτέλεσµα είτε εξαιτίας παραγόντων που δηµιουργούν µελλοντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε µία επιχειρηµατική οντότητα. Στην προηγηθείσα 

ενότητα εστίασα το ενδιαφέρον του αναγνώστη στις αποσβέσεις. Όπως έχω ήδη 

αναφέρει, προσωρινές διαφορές δηµιουργούνται και εξαιτίας της διαφοράς µεταξύ 

λογιστικής αξίας στοιχείων του ενεργητικού ή υποχρεώσεων και φορολογικής τους 

βάσης, η οποία διαφορά µπορεί να δηµιουργηθεί από άλλες αιτίες όπως π.χ. 

αναπροσαρµογή στοιχείων ενεργητικού, διενέργεια προβλέψεων κ.αλ. Οι τελευταίες 

αποτελούν ορισµένες ειδικές περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η αναγνώριση 

αναβαλλόµενου φόρου και αναλύονται ως εξής: 

 

 Φορολογικές ζηµίες και Πιστωτικοί Τόκοι 

 

Σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/1194, άρθρο 4 §3) όταν 

σε µία επιχείρηση προκύπτει ζηµία τότε αυτό το ποσό επιτρέπεται να µεταφερθεί 

προς συµψηφισµό τα επόµενα 5 έτη. Παράλληλα, προκύπτει και φορολογικό όφελος 

από την ύπαρξη ζηµίας, ήτοι πιστωτικός φόρος που θα εκπέσει από τα µελλοντικά 

κέρδη προς φορολόγηση, το οποίο αναγνωρίζεται την περίοδο που προέκυψαν οι 

ζηµίες ως αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  

Βέβαια, αυτή η µελλοντική απαίτηση αναγνωρίζεται υπό την προϋπόθεση ότι θα 

υπάρξουν τέτοια µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ώστε να συµψηφιστεί η απαίτηση 

επαρκώς µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. Επειδή η ύπαρξη ζηµιών 

µπορεί να δηµιουργήσει αµφιβολίες για τη µελλοντική πορεία της επιχείρησης, 

µπορεί να αναγνωριστεί φορολογική απαίτηση ίση µε τις ήδη υπάρχουσες 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ενώ στην περίπτωση µη ύπαρξης 

κονδυλίου αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης απαιτείται σοβαρή ένδειξη 
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µελλοντικής αντιστροφής των αποτελεσµάτων, από ζηµίες σε κέρδη στις µελλοντικές 

χρήσεις, προκειµένου να επιτραπεί η αναγνώριση αντίστοιχης φορολογικής 

απαίτησης.  

Η λογική αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι εφόσον υπάρξουν φορολογητέα κέρδη στις 

επόµενες χρήσεις θα προκύψουν και αντίστοιχες φορολογητέες προσωρινές διαφορές 

κατά την αναµόρφωση των λογιστικών αποτελεσµάτων, άρα και αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες (εάν δεν επαρκεί το ήδη υπάρχον κονδύλι 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης) θα καλύψουν το ποσό της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης. Αυτό επιβάλλεται καθώς οι αναβαλλόµενοι φόροι δεν 

προεξοφλούνται και δεν υπάρχει κάποια εισπρακτική λογική στην ύπαρξη 

απαιτήσεων από τις φορολογικές αρχές αλλά απλά υφίστανται προς συµψηφισµό και 

ελάφρυνση θα έλεγα των φορολογικών υποχρεώσεων της εκάστοτε επιχείρησης. 

Έτσι, µία επιχείρηση προκειµένου να προβεί στην ανωτέρω αναγνώριση πρέπει να 

εξετάσει τις πιθανότητες επίτευξης ανάλογου φορολογητέου κέρδους. Για αυτό το 

σκοπό επιβάλλεται να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

i. Κατά πόσο η επιχείρηση διαθέτει επαρκείς φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές οι οποίες θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά έναντι των οποίων 

θα συµψηφιστούν οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή οι 

αχρησιµοποίητοι πιστωτικοί φόροι. 

 

ii. Εάν είναι πιθανή η ύπαρξη κερδών πριν από τη λήξη της περιόδου ώστε να 

συµψηφιστούν οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή οι αχρησιµοποίητοι 

πιστωτικοί φόροι. 

 

 

iii. Κατά πόσο οι ζηµίες που πραγµατοποιήθηκαν τη συγκεκριµένη περίοδο 

υποκινήθηκαν από συγκεκριµένα αίτια (π.χ. οικονοµική ύφεση ή ξεπερασµένη 

τεχνολογία) τα οποία θα ξανασυµβούν ή όχι και στις επόµενες χρήσεις. 

 

iv. Κατά πόσο η επιχείρηση έχει προβεί σε κάποιο φορολογικό προγραµµατισµό 

ώστε να δηµιουργήσει φορολογητέο κέρδος για την περίοδο στην οποία 
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υφίστανται οι αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες ή οι αχρησιµοποίητοι 

πιστωτικοί φόροι. 

Στην περίπτωση, λοιπόν, που πιθανολογείται το γεγονός ότι τα ποσά που 

αναγνωρίζονται ως αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα “καλυφθούν”, τότε 

καταχωρούνται στο λογαριασµό “Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις”. Σε 

αντίθετη περίπτωση, που δεν πιθανολογείται η πραγµατοποίηση των µελλοντικών 

οφελών που απαιτούνται προς κάλυψη των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων, το αντίστοιχο ποσό καταχωρείται στο λογαριασµό  86.60 -  “Έξοδο 

φόρου εισοδήµατος”. 

Θεωρήθηκε απαραίτητο να αναφερθώ στο γεγονός ότι η αναγνώριση αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης εµπεριέχει ένα είδος υποκειµενισµού καθώς πρέπει να 

ελέγχεται η πιθανότητα πραγµατοποίησης της ή αλλιώς συµψηφισµού της (δηλαδή η 

πιθανότητα ύπαρξης επαρκών φορολογητέων κερδών τέτοια ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα δηµιουργίας αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων τέτοιες ώστε 

να καλυφθούν οι απαιτήσεις). Κάθε επιχείρηση, βέβαια, υποχρεούται να προβαίνει 

ετησίως, κατά την κατάρτιση του Ισολογισµού σε επανεξέταση των συσσωρευµένων 

απαιτήσεων. Στην περίπτωση που κρίνει η επιχείρηση ότι υπάρχει πιθανότητα πάνω 

του 50% να µην πραγµατοποιηθούν οι απαιτήσεις πρέπει να προβεί σε αποµείωση 

τους (valuation allowance) κατά το ποσό εκείνο που κρίνει ότι δεν επαρκούν τα 

µελλοντικά οφέλη ώστε να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις. Ο τρόπος µε τον οποίο θα 

κριθεί αυτή η πιθανότητα και το κατά πόσο θα γίνει η αποµείωση αυτή των 

απαιτήσεων είναι και ο πυρήνας του στοιχείου που δηµιουργεί αυτή την 

υποκειµενικότητα σχετικά µε την αναγνώριση των αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων και κατ’ επέκταση ευνοεί την ευελιξία χειρισµού τους. 

Επίσης, σε κάθε χρήση είναι απαραίτητη η επανεξέταση των µη καταχωρηµένων 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και η καταχώρηση τους εάν κρίνεται ότι 

έχουν µεταβληθεί κάποιες συνθήκες ώστε τα µελλοντικά κέρδη να είναι επαρκή και 

να αξιοποιηθεί το όφελος από τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι µία επιχείρηση µπορεί να προβεί στην αναγνώριση 

µίας µη αναγνωρισµένης φορολογικής απαίτησης (δηλαδή να αναγνωρίσει 

συµπληρωµατικά ένα ποσό ως αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση) µέχρι εκείνο το 

ποσό που είναι πιθανό ένα µελλοντικό φορολογητέο κέρδος να την αντιστρέψει. Ας 
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αναλογιστούµε για παράδειγµα την περίπτωση όπου µία επιχείρηση καταγράφει για 

ένα έτος ζηµίες €10.000, έστω και ο φορολογικός συντελεστής 30%. Η επιχείρηση 

αναµένει κέρδη ύψους €5.000 τα επόµενα 2 έτη αθροιστικά. Η επιχείρηση θα 

αναγνωρίσει λοιπόν αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ύψους €1.500 (5.000*30%) 

και όχι €3.000 (10.000*30%) για λόγους συντηρητικότητας. Μπορεί να αυξήσει το 

ποσό της απαίτησης µόνο στην περίπτωση που εκτιµήσει µεγαλύτερο µελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος και να αναγνωρίσει συµπληρωµατική φορολογική απαίτηση 

στην περίπτωση που για κάποιο λόγο διαβλέπει ότι τα κέρδη θα είναι µεγαλύτερα των 

€5.000 (∆ΛΠ 12 §37). Άλλωστε, ετήσια κατά τη διαδικασία κατάρτισης του 

Ισολογισµού γίνεται έλεγχος σχετικά µε το αν τα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη και 

τα ήδη αναγνωρισµένα ποσά των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων θα 

είναι επαρκή ώστε να καλύψουν τις συνολικές αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις (τις ήδη καταχωρηµένες και αυτές που επιθυµεί να αναγνωρίσει στην 

παρούσα χρήση η επιχείρηση). 

Σε αυτό το σηµείο, καθώς θίχτηκε το ζήτηµα σχετικά µε το συµψηφισµό των 

υποχρεώσεων και απαιτήσεων, πρέπει να αναφερθεί ότι ο συµψηφισµός αυτός 

επιτρέπεται υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Αυτό συµβαίνει, δηλαδή, µόνο στην 

περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει νοµικό δικαίωµα να συµψηφίσει τις τρέχουσες 

φορολογικές υποχρεώσεις µε τις απαιτήσεις ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται οι  

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις να αφορούν την ίδια 

φορολογική αρχή και την ίδια οικονοµική µονάδα1. 

 

 Αναπροσαρµογή αξίας παγίων 

 

Σχετικά µε την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων τα ΕΛΠ υιοθετούν µία πιο 

συντηρητική λογιστική αντιµετώπιση άµεσα συνυφασµένη µε τη φορολογική 

νοµοθεσία. Ο νόµος 2065/1992 (άρθρο 20-21) απαιτεί οι εταιρίες οι οποίες τηρούν 

βιβλία Γ’ κατηγορίας να αναπροσαρµόζουν την αξία των οικοπέδων και κτιρίων (των 

ακινήτων) κάθε τέσσερα χρόνια σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συντελεστές, 

                                                           
1 Υπάρχει η δυνατότητα να αφορούν και διαφορετικές επιχειρηµατικές µονάδες, αρκεί να προτίθενται 

να διακανονίσουν από κοινού τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αλλά και να 

διακανονίσουν µελλοντικά τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. 
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αναπροσαρµόζοντας αντίστοιχα και τις τυχόν αποσβέσεις που µπορεί να απορρέουν 

από κάθε περιουσιακό στοιχείο. Στην περίπτωση που η αναπροσαρµοσµένη αξία των 

ακινήτων είναι µεγαλύτερη της αντίστοιχης αντικειµενικής τους αξίας θεωρείται ως 

αναπροσαρµοσµένη αξία του ακινήτου, η αξία που προκύπτει µε βάση το σύστηµα 

του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων. Η διαφορά (υπεραξία 

αναπροσαρµογής) που προκύπτει εξαιτίας της αναπροσαρµογής κεφαλαιοποιείται µε 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και µε την έκδοση νέων µετοχών ή µε την αύξηση 

της ονοµαστικής αξίας (ή και τους δύο τρόπους). 

Αντίθετα, σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ και βάσει ορισµένων προτύπων όπως π.χ. το ∆ΛΠ 16 

§ 39, µία επιχείρηση µπορεί πλέον να επιλέξει να αποτιµά τα περιουσιακά της 

στοιχεία στην εύλογη αξία. Με αυτή την πρακτική µπορούν να προκύπτουν ετησίως 

αναπροσαρµογές παγίων σε αντίθεση µε την ανά τετραετία αναπροσαρµογή επί της 

αξίας κτήσης που όριζαν τα ΕΛΠ καθώς ήταν επηρεασµένα από φορολογικού 

χαρακτήρα ρυθµίσεις.  

Έτσι, µία θετική αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, που αυξάνει δηλαδή την 

αξία του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρά 

θέση (εκτός από την περίπτωση που αναστρέφει κάποια προηγούµενη αρνητική 

αναπροσαρµογή όπου τότε αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης). Όταν, λοιπόν, 

αυτή η αναπροσαρµογή δεν αναγνωρίζεται από τη φορολογική νοµοθεσία, η 

λογιστική αξία του στοιχείου καταλήγει να διαφέρει από τη φορολογική του βάση και 

για αυτό το λόγο προκύπτει η ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας. Το 

ποσό του αναβαλλόµενου φόρου που αφορά την αναπροσαρµογή, π.χ. της αξίας ενός 

στοιχείου του ενεργητικού, αναγνωρίζεται στην καθαρά θέση εφόσον και η θετική 

αναπροσαρµογή έχει αναγνωριστεί απευθείας εκεί. Στην περίπτωση που η θετική 

αναπροσαρµογή έχει αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα χρήσης της επιχείρησης τότε, 

εξαιτίας της εξαίρεσης που προαναφέραµε, απαιτείται και η καταχώρηση του 

σχετικού κονδυλίου του αναβαλλόµενου φόρου στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση (παρατίθεται παράδειγµα στη συνέχεια) 

δηµιουργείται η ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, 

δεδοµένου ότι η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού είναι µεγαλύτερη από 

τη φορολογική του βάση. Το ποσό αυτό που προκύπτει πιστώνεται στο λογαριασµό 

“Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις” και χρεώνεται ο λογαριασµός 

“Αποθεµατικό αναπροσαρµογής παγίων”. Το σωρευτικό ποσό των θετικών 
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αναπροσαρµογών είναι δυνατόν να µεταφερθεί στο “Υπόλοιπο κερδών εις Νέον” 

όταν θα πουληθεί το πάγιο (∆ΛΠ 16 § 41). 

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου έχει προκύψει αρνητική αναπροσαρµογή ενός 

στοιχείου του Ενεργητικού, αυτή µεταφέρεται απευθείας στα Αποτελέσµατα Χρήσης 

εκτός από την περίπτωση όπου έχει προηγηθεί θετική αναπροσαρµογή τα 

προηγούµενα έτη, η οποία έχει καταχωρηθεί στα Ίδια Κεφάλαια. Τότε και µόνο τότε 

η αρνητική αναπροσαρµογή µεταφέρεται εκεί προς συµψηφισµό της. Με την 

αρνητική αναπροσαρµογή, η οποία δεν αναγνωρίζεται από τις φορολογικές αρχές 

αλλά υπολογίζεται βάσει της εύλογης αξίας, καταλήγει η λογιστική αξία του 

στοιχείου του ενεργητικού να είναι µικρότερη από τη φορολογική του βάση. Κατ΄ 

επέκταση δηµιουργείται ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης η οποία καταχωρείται στα Ίδια Κεφάλαια ή στα Αποτελέσµατα Χρήσης 

ανάλογα µε το που έχει καταχωρηθεί και η σχετική αναπροσαρµογή. 

Η διαφορά αυτή που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης, από την οποία προέκυψε και το ποσό της αναβαλλόµενης 

φορολογίας θα διακανονιστεί µελλοντικά είτε µε την πώληση του στοιχείου είτε µε τη 

χρήση του (µέσω των αποσβέσεων). Έτσι, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 αναγνωρίζεται η 

δυνατότητα όταν πωλείται ένα πάγιο, το οποίο έχει αναπροσαρµοστεί, η διαφορά 

µεταξύ της απόσβεσης βάσει της αξίας κτήσης και της απόσβεσης βάσει της 

αναπροσαρµοσµένης αξίας να µεταφέρεται στο λογαριασµό Αποτελέσµατα εις Νέον 

καθαρή από κάθε αναβαλλόµενο φόρο (∆ΛΠ 12 § 64). Φυσικά, κατανοούµε το 

γεγονός ότι αν µία αναπροσαρµογή στην αξία του ενός περιουσιακού στοιχείου 

προέλθει από τη φορολογική νοµοθεσία δεν υπάρχει καµία ανάγκη αναγνώρισης 

αναβαλλόµενης φορολογίας. 

Παράδειγµα  

Έστω ΑΕ που διαθέτει πάγιο αξίας €40.000, το οποίο αποσβένεται λογιστικά µε τη 

σταθερά µέθοδο εντός 4 ετών ενώ φορολογικά αποσβένεται µε συντελεστή 45%. Ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 25%. Το τρίτο έτος βάσει του ∆ΛΠ 16 η επιχείρηση 

αποτιµά το πάγιο και αποφασίζει την αναπροσαρµογή της αξίας του στις €30.000. 

Βέβαια αυτή η αναπροσαρµογή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά και ως αποτέλεσµα 

προκύπτουν τα εξής: 
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Λογιστικά Αποτελέσµατα 

 
Χρήση 

200Χ 

Χρήση 

2000Χ+1 

Χρήση 200Χ+2 

(έτος 

αναπροσαρµογής) 

Χρήση 

200Χ+3 

Αξία παγίου 40.000 30.000 30.000 15.000 

Μείον: Αποσβέσεις 10.000 10.000 15.000 15.000 

Αναπόσβεστη 

λογιστική αξία 
30.000 20.000 15.000 - 

Φόρος (έξοδο) 
7.500 5.000 3.750 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορολογητέα Αποτελέσµατα 

 
Χρήση 200Χ 

Χρήση 

2000Χ+1 

Χρήση 

200Χ+2 

Χρήση 

200Χ+3 

Αξία παγίου 40.000 22.000 4.000 - 

Μείον: 

Αποσβέσεις 
18.000 18.000 4.000 - 

Αναπόσβεστη 

φορολογική αξία 
22.000 4.000 - - 

Φόρος πληρωτέος 5.500 1.000 - - 
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∆ιαφορά που οδηγεί στην αναγνώριση φορολογικής υποχρέωσης 

 Χρήση 

200Χ 

Χρήση 

2000Χ+1 

Χρήση 

200Χ+2 

Χρήση 

200Χ+3 

Φόρος έξοδο 7.500 5.000 3.750 - 

Φόρος πληρωτέος 5.500 1.000 - - 

Φορολογική 

υποχρέωση 
2.000 4.000 3.750 -9.750 

Ποσό αναβ. 

Φόρου στα Α/Χ 
2.000 4.000 1.250 -9.750 

Ποσό αναβ. 

Φόρου στα ΙΚ 
- - 2.500 - 

 

Η διαδικασία αναγνώρισης της αναβαλλόµενης φορολογίας είναι η ίδια όπως και µε 

τα προηγούµενα αποτελέσµατα. Η µόνη διαφορά προέρχεται από το γεγονός ότι σε 

αυτή την περίπτωση εξαιτίας της αναπροσαρµογής στην αξία του παγίου του οποίου 

η αναγνώριση γίνεται στον ισολογισµό της επιχείρησης (Αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής παγίων) πρέπει αντίστοιχα το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά 

µεταξύ αναπροσαρµοσµένης αξίας και αναπόσβεστης αξίας επί το φορολογικό 

συντελεστή ({30.000-20.000}*0,25) να µεταφερθεί ως αναβαλλόµενη φορολογική 

υποχρέωση στην Καθαρή θέση όπως ρητά αναφέρει το ∆ΛΠ 12 για ανάλογες 

περιπτώσεις. Τέλος, το τέταρτο έτος, στο οποίο τελειώνουν οι αποσβέσεις του παγίου 

τόσο οι λογιστικές όσο και οι φορολογικές, γίνεται η τακτοποίηση της 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης. 

Σε αυτό το σηµείο κρίθηκε αναγκαίο να αναφερθώ στην ΜΕ∆ 21 – “Φόροι 

εισοδήµατος – Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβεστέων στοιχείων” καθώς η 

συγκεκριµένη διερµηνεία έρχεται να καλύψει το περιεχόµενο του ∆ΛΠ 12 

αναφερόµενη στο λογιστικό χειρισµό αναπροσαρµογής περιουσιακών στοιχείων τα 

οποία δεν υπόκεινται σε απόσβεση π.χ. οικόπεδα. Η διαφορά σε αυτή την περίπτωση 

έγκειται στο γεγονός ότι τα πάγια αυτά µπορούν να ανακτήσουν την αξία τους µόνο 

µέσω της πώλησης τους και όχι από τη διενέργεια αποσβέσεων.  
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 Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις 

 

Έχω αναφερθεί επιγραµµατικά στο ζήτηµα σχετικά µε την αναγνώριση 

αναβαλλόµενης φορολογίας στα πλαίσια επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς 

επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες. Έτσι, λοιπόν, προσωρινές διαφορές µπορούν να 

εµφανιστούν στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν, από την πλευρά των 

προαναφερθέντων επιχειρήσεων, αδιανέµητα κέρδη, συναλλαγµατικές διαφορές που 

οφείλονται στη διαφορετική χώρα όπου εδρεύουν οι θυγατρικές επιχειρήσεις σε σχέση 

µε τη µητρική ή, τέλος, επειδή έχει  µειωθεί η λογιστική αξία της επένδυσης. Αυτές οι 

φορολογητέες ή εκπεστέες προσωρινές διαφορές είναι υποχρεωτικό να 

αναγνωρίζονται εκτός από την περίπτωση όπου η επενδύτρια επιχείρηση µπορεί να 

προβλέψει το χρονικό σηµείο αναστροφής της διαφοράς αυτής ή γνωρίζει ότι η 

διαφορά αυτή δε θα ανακτηθεί στο µέλλον ενώ παράλληλα απαιτείται από την 

επιχείρηση να γνωστοποιεί τα ποσά των συγκεκριµένων προσωρινών διαφορών. 

 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τα αδιανέµητα κέρδη θυγατρικών προς µητρική 

εταιρία, η τελευταία οφείλει να αναγνωρίσει µία µελλοντική φορολογική υποχρέωση 

καθώς όταν τα κέρδη διανεµηθούν σε µελλοντική χρήση η µητρική θα κλιθεί να 

καταβάλλει στις φορολογικές αρχές το αντίστοιχο ποσό. Πολλές φορές, βέβαια 

παρατηρείται το γεγονός οι µητρικές να διαθέτουν δεσπόζουσα επιρροή επί των 

θυγατρικών τους µε αποτέλεσµα να επηρεάζουν άµεσα τη µερισµατική πολιτική και 

άρα να γνωρίζουν το χρονικό σηµείο στο οποίο θα διανεµηθούν τα µερίσµατα. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση η µητρική εξαιρείται της υποχρέωσης αναγνώρισης 

αναβαλλόµενου φόρου για το συγκεκριµένο ποσό. 

 

Όσον αφορά τις συναλλαγµατικές διαφορές, αυτές µπορεί να προκύψουν σε µία 

επιχείρηση είτε εξαιτίας συναλλαγών µε επιχειρήσεις του εξωτερικού, ήτοι αγορές ή 

πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, είτε εξαιτίας επενδύσεων σε θυγατρικές 

επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στο εξωτερικό. Οι θυγατρικές αυτές συντάσσουν τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις στο νόµισµα της χώρας στην οποία εδρεύουν και 

αποστέλλουν τις καταστάσεις τους στη µητρική προκειµένου να ενσωµατωθούν στα 

στοιχεία αυτής, εφόσον έχουν µετατραπεί στο εγχώριο νόµισµα της.  
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Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό των συναλλαγµατικών διαφορών αυτός διαφέρει 

σηµαντικά µεταξύ των ΕΛΠ και των ∆ΛΠ και αυτή είναι η αιτία που προκύπτει 

αναβαλλόµενη φορολογία από αυτές.  Καταρχήν, βάσει του ∆ΛΠ 21 – “Επιδράσεις 

µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος” γίνεται µία διάκριση των στοιχείων της 

επιχείρησης σε χρηµατικά στοιχεία και µη χρηµατικά διακρίνοντας φυσικά και τον 

τρόπο µε τον οποίο θα αποτιµηθούν οι συναλλαγµατικές τους διαφορές. Έτσι, τα 

χρηµατικά στοιχεία αποτιµώνται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού 

ενώ τα µη χρηµατικά στοιχεία διακρίνονται περαιτέρω σε εκείνα που αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία τους και στο κόστος κτήσης. Όσα αποτιµώνται στην εύλογη αξία  

µετατρέπονται στο εγχώριο νόµισµα µε την ισοτιµία της ηµέρας αποτίµησης τους 

στην εύλογη αξία. Όσα αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µετατρέπονται στο εγχώριο 

νόµισµα µε την ισοτιµία την ηµέρα συναλλαγής. 

 

Οι ουσιαστικές διαφορές που δηµιουργούν ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης 

φορολογίας (∆ΛΠ 21 § 50) στην περίπτωση των συναλλαγµατικών διαφορών 

σχετικά µε θυγατρικές προκύπτουν από τη µετατροπή των οικονοµικών 

καταστάσεων των θυγατρικών στο εγχώριο νόµισµα της µητρικής και την 

καταχώριση τους σε διαφορετικές οικονοµικές καταστάσεις. Το ∆ΛΠ 21 αναφέρει 

ότι για τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό, τα στοιχεία του Ισολογισµού µίας θυγατρικής 

µετατρέπονται στο εγχώριο νόµισµα µε την ισοτιµία της ηµέρας κλεισίµατος. Με 

βάση τα ΕΛΠ στην πράξη ακολουθείται η ανάλογη πρακτική. Σχετικά µε τα 

Ενοποιηµένα αποτελέσµατα η µετατροπή των αποτελεσµάτων της θυγατρικής στο 

εγχώριο νόµισµα γίνεται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας συναλλαγής. Επειδή, όµως 

ένας τέτοιος χειρισµός είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, στην πραγµατικότητα 

χρησιµοποιείται ένας µέσος όρος της ισοτιµίας της περιόδου. Με βάση τα ΕΛΠ 

ακολουθείται συνήθως η ίδια πρακτική ή η καταχώριση τους στην ισοτιµία της 

ηµεροµηνίας Ισολογισµού.  

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που δηµιουργούνται κατά τη µετατροπή των 

καταστάσεων των θυγατρικών στο νόµισµα της µητρικής µεταφέρονται στην 

Καθαρή Θέση σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ. Αντίθετα τα ΕΛΠ δεν ορίζουν κάποια 

συγκεκριµένη αντιµετώπιση του ζητήµατος. Γίνεται αναφορά µόνο στο χειρισµό των 

συναλλαγµατικών διαφορών των υποκαταστηµάτων, τα οποία όµως αφορούν τις 

ατοµικές καταστάσεις µίας επιχείρησης. Έτσι, για την ενοποίηση των θυγατρικών 
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εταιριών, δεν προβλέπονται ειδικές ρυθµίσεις στον ΚΝ 2190/20 (άρθρο 43 και  107), 

αλλά στην πράξη ο ισολογισµός µετατρέπονταν µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας 

κλεισίµατος του και τα αποτελέσµατα µε τη µέση ισοτιµία της περιόδου που 

αφορούσαν. Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονταν στα αποτελέσµατα. 

Άρα, εφόσον µία χρεωστική συναλλαγµατική διαφορά επί παραδείγµατι λειτουργεί 

αφαιρετικά του αποτελέσµατος µε τα ΕΛΠ ενώ µε τα ∆ΛΠ δε λαµβάνει χώρα στον 

προσδιορισµό του και εφόσον βάσει της ΠΟΛ. 1005/2005 (Αριθ. 

Πρωτ.:1003821/10037/Β0012) οι συναλλαγµατικές διαφορές θεωρούνται 

εκπιπτόµενες δαπάνες των ακαθάριστων εσόδων, δηµιουργείται ανάγκη αναγνώρισης 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης, δεδοµένου ότι υφίσταται πλέον διαφορά 

µεταξύ των λογιστικών και φορολογητέων αποτελεσµάτων. Εάν η συναλλαγµατική 

διαφορά ήταν πιστωτική δηµιουργείται ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης. 

 

 Ενοποίηση Επιχειρήσεων 

 

Σε περίπτωση εξαγοράς µίας επιχείρησης Β από µία άλλη επιχείρηση Α, σύµφωνα µε 

τα ∆ΛΠ, το κόστος της εξαγοράς κατανέµεται στα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις της εξαγορασθείσας επιχείρησης (Β) µε βάση την εύλογη αξία τους 

κατά την ηµέρα πραγµατοποίησης της απόκτησης. Εάν και εφόσον η εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων επί παραδείγµατι είναι µεγαλύτερη από τη λογιστική αξία µε 

την οποία είναι αναγνωρισµένο ένα στοιχείο στον ισολογισµό της Β τότε θα πρέπει 

αυτό το στοιχείο κατά την πρώτη ενοποίηση να εµφανιστεί µε τη νέα αυξηµένη 

λογιστική αξία του. Αυτό δεν σηµαίνει, παρόλα αυτά, ότι θα επηρεαστεί και η 

φορολογική βάση του προαναφερθέντος στοιχείου, η οποία µπορεί να εξακολουθεί να 

είναι ίση µε το κόστος του στοιχείου πριν την εξαγορά. Τη χρονική στιγµή, λοιπόν, 

της πρώτης ενοποίησης δηµιουργείται η ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης 

φορολογίας. Έστω, λοιπόν, ένα οικόπεδο του οποίου η αξία στον Ισολογισµό της Β 

ανέρχονταν στις €100.000 ενώ κατά την ηµέρα της απόκτησης η εύλογη αξία του 

υπολογίστηκε στις €120.000, µε φορολογικό συντελεστή 25%.  Η φορολογική βάση 

παραµένει ίση µε την αρχική λογιστική αξία του στοιχείου, άρα προκύπτει 
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αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ύψους €5.000 ((120.000-100.000) x 25%).  Η 

υποχρέωση αυτή η οποία θα αυξήσει το παθητικό θα ισοσκελιστεί µε µία ισόποση 

αύξηση της υπεραξίας στο ενεργητικό. Εάν τα στοιχεία της ενοποίησης ήταν τέτοια 

ώστε να προκύπτει ανάγκη καταχώρισης αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 

τότε θα έπρεπε προκειµένου να ισοσκελιστεί ο ισολογισµός να υπάρξει µία 

αντίστοιχη µείωση στην υπεραξία της επιχείρησης. Έτσι οι αναβαλλόµενοι φόροι οι 

οποίοι σχετίζονται µε την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων λόγω της 

ενοποίησης θα πρέπει να εµφανίζονται στην Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων 

Κεφαλαίων ενώ οι αναβαλλόµενοι φόροι που αφορούν τις αποσβέσεις µεταξύ της 

αναπροσαρµοσµένης αξίας και της αξίας κτήσης πρέπει να εµφανίζονται στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης. 

 

 Υπεραξία 

 

Η υπεραξία είναι η διαφορά µεταξύ του συνολικού κόστους εξαγοράς µίας 

επιχείρησης και της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων της. Είναι ουσιαστικά το υπερβάλλον ποσό πέρα από την καθαρή αξία 

της εξαγορασθείσας επιχείρησης. Από φορολογική άποψη, παρά ταύτα, συνήθως δεν 

αναγνωρίζεται αυτή η υπεραξία µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται διαφορά µεταξύ της 

λογιστικής αξίας της υπεραξίας και της φορολογικής της βάσης.  

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 απαγορεύεται η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 

στην περίπτωση της υπεραξίας κατά την αρχική αναγνώριση της. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος, καθώς αν αναγνωριστεί ένα 

υπερβάλλον ποσό υπεραξίας θα πρέπει να αναγνωριστεί και η αντίστοιχη 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση η οποία προκειµένου να ισοσκελιστεί ο 

ισολογισµός θα πρέπει να ακολουθηθεί από µία περεταίρω αύξηση της υπεραξίας η 

οποία δηµιουργεί εκ νέου την ανάγκη αναγνώρισης επιπλέον ποσού αναβαλλόµενης 

υποχρέωσης. Έτσι, βάσει του ∆ΛΠ 12 επιτρέπεται η καταχώριση αναβαλλόµενης 

φορολογίας σχετικά µε την υπεραξία µόνο στην περίπτωση που ο φόρος δεν 

προέρχεται από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. 

Με βάση το ∆ΠΧΠ 3 η υπεραξία δεν αποσβένεται λογιστικά αλλά γίνεται έλεγχος 

αποµείωσης ενώ αντίθετα φορολογικά η υπεραξία, αν αναγνωρίζεται, αποσβένεται 
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ισόποσα εντός πενταετίας. Έτσι, επιτρέπεται η αναγνώριση αναβαλλόµενης 

φορολογίας µόνο όταν προκύπτει από διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας της 

υπεραξίας και φορολογικής βάσης που οφείλεται στον διαφορετικό υπολογισµό των 

αποσβέσεων. 

 

3.5  Ερµηνευτικό περιεχόµενο ∆ιερµηνειών 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το περιεχόµενο του ∆ΛΠ 12 έρχονται να συµπληρώσουν οι 

παρακάτω διερµηνείες. Αρχικά, η ΜΕ∆ 21 – “Φόροι εισοδήµατος – Ανάκτηση 

αναπροσαρµοσµένων µη αποσβεστέων στοιχειών του ενεργητικού” αναφέρεται στον 

τρόπο υπολογισµού της αναβαλλόµενης φορολογίας ανάλογα µε τον τρόπο µε τον 

οποίο θα ανακτηθεί η αξία του παγίου, δηλ. µέσω αποσβέσεων ή µε την πώληση του. 

Αντίστοιχα σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρµόζονται διαφορετικοί συντελεστές σε 

ορισµένες χώρες (ανάλογα του φορολογικού καθεστώτος που επικρατεί) και κατ’ 

επέκταση προκύπτουν διαφορετικές µελλοντικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις προς τις 

φορολογικές αρχές. Επίσης, τακτοποιείται και το ζήτηµα της αναβαλλόµενης 

φορολογίας σχετικά µε τα πάγια τα οποία δεν υπόκεινται σε απόσβεση όπως π.χ. τα 

οικόπεδα. Όσον αφορά τη ΜΕ∆ 25 – “Φόροι εισοδήµατος – Μεταβολές στο 

φορολογικό καθεστώς ή στους µετόχους µίας επιχείρησης” έχει ήδη αναφερθεί το 

γεγονός ότι η παρούσα διερµηνεία καλύπτει όσα προκύπτουν από τυχόν µεταβολές 

στο φορολογικό καθεστώς  ή στους µετόχους που πιθανόν να έχει συνέπειες στις 

φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

Τέλος, η Ε∆∆ΠΧΠ 7 – “Εφαρµόζοντας την  αναδιατύπωση των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 29 – Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε 

υπερπληθωριστικές οικονοµίες” αναφέρεται στις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβεί µία επιχείρηση σε περίπτωση υπερπληθωριστικών οικονοµιών 

προκειµένου να αναδιατυπώσει τις οικονοµικές τις καταστάσεις και εν συνεχεία να 

επανεκτιµήσει εκ νέου την αναβαλλόµενη φορολογία . 
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3.6 Τρόπος παρουσίασης αναβαλλόµενης φορολογίας στις καταστάσεις 

της επιχείρησης  

  

Αρχικά, η αναβαλλόµενη φορολογία εµφανίζεται στον Ισολογισµό καθώς 

αναφερόµαστε σε υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Έτσι, οι αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις καταχωρούνται στον λογαριασµό “Προβλέψεις και Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις” του Παθητικού ενώ οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στα 

“Μη κυκλοφορούντα στοιχεία” του Ενεργητικού.  Πιο συγκεκριµένα, προστίθενται 

στο ΕΓΛΣ οι παρακάτω λογαριασµοί: 

18.60 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

18.80 Συµψηφιστέος φόρος εισοδήµατος από φορολογικές ζηµίες 

45.60 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Επίσης, τα κονδύλια των φόρων σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ εµφανίζονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων χρήσης ενώ µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα το αντίστοιχο 

κονδύλι εµφανίζονταν στον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων. Ο φόρος-έξοδο που 

εµφανίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 αφαιρετικά των αποτελεσµάτων µίας 

επιχείρησης περιλαµβάνει τα εξής ποσά: α) το φόρο πληρωτέο της παρούσας χρήσης, 

δηλαδή τον τρέχοντα φόρο ο οποίος έχει υπολογισθεί επί των φορολογητέων κερδών 

της επιχείρησης, β) την αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση και γ) τις 

διαφορές φορολογικού ελέγχου που µπορεί να προκύψουν. Το ποσό του Φόρου-

Εξόδου καταχωρείται στο λογαριασµό 86.60 “Έξοδο φόρου εισοδήµατος”. 

Τέλος, τα ποσά του αναβαλλόµενου φόρου που επηρεάζουν απευθείας την Καθαρή 

θέση, όπως προαναφέραµε, διότι αφορούν ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας σε 

αυτή εµφανίζονται στην Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. Παρά το γεγονός 

ότι κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται ρητά στο ∆ΛΠ 12, το ∆ΛΠ 1 – “Παρουσίαση 

Οικονοµικών Καταστάσεων” αναγνωρίζει την επιρροή του ∆ΛΠ 12 στα Ίδια 

Κεφάλαια και κατ΄ επέκταση την καταχώριση των σχετικών ποσών στην Κατάσταση 

Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 
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3.7 Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων σχετικά µε την αναβαλλόµενη 

φορολογία 

 

Πέρα από τις τροποποιήσεις οι οποίες έχουν επέλθει στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, τις οποίες υποχρεούνται να καταρτίζουν σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ οι 

επιχειρήσεις, είναι αναγκαία και η παροχή επιπλέον πληροφόρησης, 

συµπληρωµατικής των καταστάσεων, µέσω των επεξηγηµατικών σηµειώσεων 

(γνωστοποιήσεων). Το πληροφοριακό περιεχόµενο των γνωστοποιήσεων, λοιπόν, 

αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι τόσο σηµαντικό που θεωρείται αναπόσπαστο µέρος των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και δεν αποτελούν απλά συνοδευτικό υλικό. 

Μάλιστα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται βάσει των ∆ΛΠ στη γνωστοποίηση 

συγκεκριµένων στοιχείων. 

Πιο συγκεκριµένα και όσον αφορά το ∆ΛΠ 12 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στις 

εξής γνωστοποιήσεις: 

 Να αναλύεται διεξοδικά το κονδύλι του φόρου εισοδήµατος που λειτουργεί 

αφαιρετικά του αποτελέσµατος στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων χρήσης. 

∆ηλαδή, να γίνεται στις γνωστοποιήσεις η ανάλυση του κονδυλίου αυτού σε 

τρέχων φόρο, διαφορές φορολογικού ελέγχου, αναβαλλόµενο φόρο και πιο 

συγκεκριµένα σε εκείνο που αφορά δηµιουργία ή αναστροφή προσωρινών 

διαφορών αλλά και σε εκείνο που αφορά µεταβολές στους φορολογικούς 

συντελεστές. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ο πιστωτικός φόρος ή η 

προσωρινή διαφορά προηγούµενης περιόδου που µειώνει τον τρέχων φόρο ή 

το αναβαλλόµενο έξοδο φόρου και το έσοδο ή έξοδο του φόρου που 

σχετίζεται µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 εφόσον δεν µπορώ να τα µεταφέρω 

απευθείας στην Καθαρή θέση. 

 Σχετικά µε τον φόρο που επηρεάζει απευθείας την Καθαρή θέση πρέπει να 

γνωστοποιείται το σύνολο του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου χωριστά. 

 Πρέπει να εµφανίζεται η συµφωνία-εξήγηση του λογιστικού αποτελέσµατος 

σε σχέση µε το φόρο έξοδο. 

 Κάθε µεταβολή στους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση. 
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 Για τα ποσά του φόρου που εµφανίζονται στον Ισολογισµό να αναφέρονται τα 

ποσά στην αρχή και στο τέλος της χρήσης καθώς και  η µεταβολή τους κατά 

τη διάρκεια της χρήσης. 

  Τα ποσά σχετικά µε τις διακοπείσες δραστηριότητες µίας επιχείρησης και 

τους σχετικούς φόρους, δηλαδή το φόρο που σχετίζεται µε το κέρδος ή τη 

ζηµία από τη διακοπή.  

 Αν έχει ανακοινώσει η επιχείρηση µερίσµατα και βρίσκονται ακόµα στην 

Καθαρά θέση πρέπει να γνωστοποιείται ο φόρος που σχετίζεται µε αυτά. 

 Σε περίπτωση συµψηφισµού ποσών αναβαλλόµενων φορολογικών 

υποχρεώσεων και απαιτήσεων πρέπει να αναφέρεται το ποσό της διαφοράς  

και ποιο υπερτερεί. 

 Στην παρούσα χρήση πρέπει να γίνει αναφορά στην αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση που αναγνωρίστηκε και γιατί εκτιµάται ότι θα 

καλυφθεί. 

 Σε περίπτωση ζηµιών όπου δεν έχει γίνει όλη η αναγνώριση το ποσού της 

αναβαλλόµενης απαίτησης πρέπει να γνωστοποιείται αυτό το ποσό και µέχρι 

πότε υπάρχει η δυνατότητα να γίνει συµπληρωµατική αναγνώριση. 

 Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ή εύκολος ο υπολογισµός των µη 

καταχωρηθέντων αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές απαιτείται να γνωστοποιείται το 

συγκεντρωτικό ποσό των προσωρινών διαφορών χωρίς να είναι υποχρεωτική 

και η γνωστοποίηση του ποσού του αναβαλλόµενου φόρου, παρά το γεγονός 

ότι προτείνεται η γνωστοποίηση του προς πληρέστερη πληροφόρηση των 

επενδυτών. 

 

3.8 ∆ιαφορές µεταξύ ∆ΛΠ 12 και Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας 

 

Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθώ εκτενέστερα στις διαφορές αλλά και στις 

καινοτοµίες που επήλθαν στη φορολογική νοµοθεσία εξαιτίας της υιοθέτησης του 

∆ΛΠ 12 στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο θα είναι πιο εφικτή η κατανόηση της 

λειτουργίας του προτύπου σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα που ήδη διέπει την 

Ελληνική φορολογική νοµοθεσία. 
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Κατά την πλήρη ανάλυση του ∆ΛΠ 12 έγιναν εµφανείς ορισµένες από τις πιο 

σηµαντικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ αυτού και των ΕΛΠ. Κρίθηκε 

απαραίτητο, λοιπόν, να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε αυτές τις διαφορές προκειµένου 

να γίνει πλήρως κατανοητή σε σύγκριση µε το προϊσχύον πλαίσιο η λειτουργία του 

∆ΛΠ 12.  Καταρχήν, µε το παρόν πρότυπο αλλάζει όλη η προσέγγιση στο ζήτηµα 

υπολογισµού των φορολογικών υποχρεώσεων από την οπτική της επιχείρησης καθώς 

πέραν του υπολογισµού των λογιστικών διαφορών που προέκυπταν από τη 

φορολογική αναµόρφωση των λογιστικών αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τα ΕΛΠ 

προκειµένου να υπολογιστεί η φορολογική υποχρέωση προς τις φορολογικές αρχές, 

µε την υιοθέτηση των ∆ΛΠ επιβάλλεται και η ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης 

φορολογίας που προκύπτει από διάφορες αιτίες.  

Έτσι, εισάγεται για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδοµένα η έννοια των 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων προς τις φορολογικές 

αρχές. Φυσικά, µε την ελληνική νοµοθεσία δεν υπήρχαν λογαριασµοί όπως 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις στον Ισολογισµό. Επίσης, µε 

τα ∆ΛΠ υφίσταται διάκριση µεταξύ τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου σε 

αντίθεση µε τα ΕΛΠ όπου τέτοια διάκριση δεν είχε νόηµα καθώς δεν υπήρχε καν η 

έννοια του αναβαλλόµενου φόρου γεγονός που επηρεάζει και το κονδύλι του φόρου 

στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

 Συνεχίζοντας µε την εισαγωγή νέων εννοιών µε την εφαρµογή των ∆ΛΠ πρέπει να 

γίνει αναφορά και στις “προσωρινές διαφορές”. Επί ΕΛΠ υφίσταντο οι λογιστικές 

διαφορές που προέκυπταν κατά την αναµόρφωση του φορολογητέου αποτελέσµατος. 

Τώρα αυτές διακρίνονται περεταίρω σε προσωρινές και οριστικές διαφορές. Οι µεν 

πρώτες είναι λογιστικές διαφορές οι οποίες µελλοντικά αναµένεται να αναστραφούν, 

οι δε οριστικές δεν αναµένεται να αναστραφούν µελλοντικά καθώς επηρεάζουν είτε 

το λογιστικό αποτέλεσµα είτε το φορολογητέο. 

Παράλληλα, όπως ορίζει και το ∆ΛΠ 1 οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τις 

οποίες υποχρεούται να καταρτίζει µία ΑΕ εισηγµένη στο ΧΑΑ είναι ο Ισολογισµός, 

τα Αποτελέσµατα Χρήσεως, η Κατάσταση Ταµειακών Ροών, η Κατάσταση 

Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και οι Σηµειώσεις. Η πρώτη διαφορά, λοιπόν, που θα 

µπορούσε να εντοπίσει ένας επενδυτής όσον αφορά τα φορολογικά  κονδύλια είναι το 

γεγονός ότι µε τα ∆ΛΠ τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στην Κατάσταση 



 

48 

Αποτελεσµάτων Χρήσης αφαιρετικά του λογαριασµού κέρδη προ φόρων ως “Έξοδα 

φόρου” ενώ η περαιτέρω ανάλυση τους ακολουθεί στις Σηµειώσεις. Σύµφωνα µε τα 

ΕΛΠ τα αντίστοιχα κονδύλια εµφανίζονταν στον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων 

και στο Προσάρτηµα, καταστάσεις που πλέον καταργήθηκαν. 

Επίσης, είναι σαφές το γεγονός ότι µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 12 οι λογιστικές 

διαφορές που προκύπτουν κατά τη φορολογική αναµόρφωση των λογιστικών 

αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται φορολογικά, τουλάχιστον οι προσωρινές, µέσω της 

αναβαλλόµενης φορολογίας σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ τα οποία δεν προέβλεπαν κάτι 

ανάλογο. Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι είναι η πρώτη φορά, µε την υιοθέτηση των 

∆ΛΠ, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν στις καταστάσεις τους µε κάποιο 

τρόπο τις λογιστικές διαφορές. Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ οι προσωρινές διαφορές 

διακανονίζονται στις επόµενες οικονοµικές χρήσεις σε αντίθεση µε το χειρισµό τους 

σύµφωνα µε τα ΕΛΠ όπου εκκαθαρίζονται µέσα στην τρέχουσα χρήση (εφόσον δεν 

λαµβάνονται υπόψη). 

Επίσης, σύµφωνα µε τα ΕΛΠ υπήρχε κάποια διάκριση του φόρου σε αναλογούν και 

οφειλόµενο ενώ πλέον αυτή η διάκριση γίνεται σε τρέχων και αναβαλλόµενο, που 

ουσιαστικά συνιστούν τον αναλογούν και τον πληρωτέο ή οφειλόµενο. 

Επίσης, µε την εισαγωγή του 15ου κεφαλαίου στον Ν. 2190/1920 ορίστηκε η τήρηση 

του Ηµερολογίου Φορολογικών ∆ιαφορών (άρθρο 142 § 3) καθώς και του Καθολικού 

Φορολογικών ∆ιαφορών κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η εξωλογιστική αναµόρφωση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων 

χρήσεων προκειµένου να είναι συγκρίσιµες µε τις επόµενες χρήσεις. 

Η εισαγωγή της έννοιας της αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία έχει αναλυθεί 

εκτενώς και ανωτέρω, προµηνύει ουσιαστικά την αποσύνδεση των οικονοµικών 

καταστάσεων από τη φορολογική νοµοθεσία. Επίσης, πρέπει να επισηµανθεί το 

γεγονός ότι ο φόρος σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ υπολογίζεται πλέον σε επίπεδο οµίλου 

εταιριών και όχι ατοµικά2 για κάθε επιχειρηµατική οντότητα όπως συνέβαινε µε τα 

ΕΛΠ, όπου κάθε επιχείρηση φορολογούνταν ξεχωριστά (∆ΛΠ 12, § 11).  

                                                           
2 Το ∆ΛΠ 12 αναφέρει ότι η φορολογική βάση υπολογίζεται βάσει µίας ενοποιηµένης φορολογικής 

δήλωσης  σε όσα καθεστώτα προβλέπεται η υποβολή τέτοιας δήλωσης. 
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Στη συνέχεια, οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν µεταξύ του ∆ΛΠ 12 και της 

ελληνικής νοµοθεσίας οφείλονται κυρίως στη φύση των αναβαλλόµενων φόρων και 

της λογικής µε την οποία υπολογίζονται. Είναι γνωστό το γεγονός ότι οι 

αναβαλλόµενοι φόροι αναγνωρίζονται εξαιτίας των διαφορών που προκύπτουν, 

σύµφωνα µε τη µέθοδο υπολογισµού µε βάση τον ισολογισµό, µεταξύ της λογιστικής 

αξίας και της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου του Ισολογισµού. Έτσι, ενώ πριν 

την υιοθέτηση των ∆ΛΠ οι συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονταν στην καθαρή 

θέση αλλά δεν λογίζονταν φόρος εισοδήµατος γι’ αυτές, πλέον οι συναλλαγµατικές 

διαφορές που προκύπτουν από ενοποίηση θυγατρικής η οποία εδρεύει στο εξωτερικό 

δηµιουργούν ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας όπως ήδη έχει 

αναλυθεί. 

Όσον αφορά την περίπτωση αναπροσαρµογής αξίας παγίου είναι γνωστό το γεγονός 

ότι µε τα ΕΛΠ η αναπροσαρµογή εµφανίζεται στην καθαρά θέση ενώ σύµφωνα µε τα 

∆ΛΠ εµφανίζεται είτε στην καθαρά θέση είτε στα αποτελέσµατα ανάλογα µε την 

περίπτωση. Επίσης, µε τα ∆ΛΠ η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων 

επιτρέπεται να γίνει βάσει εύλογης αξίας, γεγονός που δηµιουργεί διαφορές µεταξύ 

της λογιστικής αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και της φορολογικής τους 

βάσης και κατ’ επέκταση δηµιουργεί την ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενης 

φορολογίας για το αντίστοιχο υπερβάλλον ποσό. Αντίθετα, µε τα ΕΛΠ η 

αναπροσαρµοσµένη αξία είναι εκείνη που αναγνωρίζεται ως νέα αξία κτήσης από τις 

φορολογικές αρχές.  

Επίσης, δεδοµένης της ύπαρξης της αναβαλλόµενης φορολογίας παρατηρούνται 

διαφορές και στον υπολογισµό της υπεραξίας κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ η ενοποίηση δύο εταιριών βασίζεται αποκλειστικά σε λογιστικά 

δεδοµένα και η υπεραξία της ενοποίησης υπολογίζεται ως το υπερβάλλον ποσό πέραν 

της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µίας επιχείρησης µείον των υποχρεώσεων της. 

Αντίθετα, µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 12 για τον υπολογισµό της υπεραξίας της 

ενοποίησης απαιτείται ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου που προκύπτει 

εξαιτίας της αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στην εύλογη 

αξία τους. Αν για παράδειγµα, στη περίπτωση µίας συγχώνευσης τα περιουσιακά 

στοιχεία µίας επιχείρησης αναγνωριστούν βάσει εύλογης αξίας και δηµιουργηθεί κατ΄ 

επέκταση διαφορά µεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της φορολογικής τους βάσης 

προκύπτει και ανάγκη αναγνώρισης αναβαλλόµενου φόρου ο οποίος θα πιστωθεί 
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(χρεωθεί) σε λογαριασµό αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης (απαίτησης) ενώ 

θα χρεωθεί  (πιστωθεί) στο λογαριασµό της υπεραξίας. Άρα πλέον ο υπολογισµός της 

υπεραξίας ενοποίησης προσαυξάνεται από τον αναβαλλόµενο φόρο. Κάτι τέτοιο δεν 

υφίσταται ως πρακτική σύµφωνα µε τα ΕΛΠ καθώς δεν υπάρχουν αναβαλλόµενοι 

φόροι. 

Επίσης, διαφορές χειρισµού διακρίνονται και στην περίπτωση επιχορηγήσεων για την 

απόκτηση παγίων οι οποίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Σε αυτή την περίπτωση, 

εκπίπτει το ποσό της επιχορήγησης από τη λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου όχι όµως και από τη φορολογική του βάση µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

µία εκπεστέα προσωρινή διαφορά η οποία οδηγεί στην αναγνώριση αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης. Ανάλογος χειρισµός για τις επιχορηγήσεις δεν προβλέπεται 

από τα ΕΛΠ. Επιπρόσθετα, οι διατάξεις του Ν.2190/20 ορίζουν ότι οι επιχορηγήσεις 

θα πρέπει να εµφανίζονται στα ίδια κεφάλαια και να αποσβένονται ανάλογα µε τα 

επιχορηγούµενα πάγια. Στο ∆ΛΠ 12 οι επιχορηγήσεις πρέπει να εµφανίζονται 

ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια και ο τρόπος απόσβεσης τους παραµένει ίδιος µε το 

Ν.2190/20.  

Ένα ακόµα γεγονός που διαφέρει σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ είναι ότι κατά τη διάρκεια της 

χρήσης µπορεί να µεταβληθεί η Καθαρά Θέση ενώ σύµφωνα µε τα ΕΛΠ κάτι τέτοιο 

γινόταν µόνο κατά το τέλος της χρήσης µέσω του Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων. 

Πλέον στην περίπτωση µεταβολής της Καθαρής Θέσης αναγνωρίζονται ανάλογα και 

φόροι σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 οι οποίοι εµφανίζονται στον Πίνακα Μεταβολής Ιδίων 

Κεφαλαίων. Έτσι, πλέον αναγνωρίζονται φόροι για διάφορες αιτίες όπως κατά τη 

διάρκεια των συνενώσεων, κατά την αναπροσαρµογή παγίων, εξαιτίας διορθώσεων ή 

λογιστικών λαθών βάσει του ∆ΛΠ 8, συναλλαγµατικών διαφορών µε θυγατρικές 

κ.αλ. 

 

3.9  Συµπεράσµατα από την εφαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας 

Στα πλαίσια υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων προκειµένου να 

επιτευχθεί συγκρισιµότητα µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων 

σε διεθνές επίπεδο η Ελλάδα πέρασε ένα µεταβατικό στάδιο µέχρι οι εισηγµένες 

επιχειρήσεις στο ΧΑΑ να εφαρµόσουν για πρώτη φορά το 2005 το ∆ΛΠ 12. 
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∆εδοµένης της ήδη υπάρχουσας πολυπλοκότητας του φορολογικού συστήµατος στην 

Ελλάδα, το κατά πόσο το παρόν πρότυπο συνεισέφερε στην παροχή περεταίρω 

χρήσιµων και αξιόπιστων πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό σχετικά µε την 

πραγµατική χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των επιχειρήσεων είναι ένα 

αµφιλεγόµενο, κατά αρκετούς ζήτηµα.  

Το παρόν πρότυπο τροποποιήθηκε και αντικατέστησε το ∆ΛΠ 12 - “Λογιστική 

Φόρου Εισοδήµατος” σε µία πρώτη προσπάθεια εξέλιξης του προτύπου. Ενώ το 

αρχικό πρότυπο απαιτούσε τον υπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων βάσει της 

µεθόδου της Κατάστασης των Αποτελεσµάτων Χρήσης το αναθεωρηµένο βασίζεται  

στη µέθοδο υπολογισµού µε βάση τον Ισολογισµό. Έτσι ενώ µε την πρώτη µέθοδο 

µία επιχείρηση εστίαζε κυρίως στις χρονικές διαφορές προκειµένου να υπολογίσει 

την αναβαλλόµενη φορολογία, όπου χρονικές διαφορές είναι εκείνες οι διαφορές 

µεταξύ φορολογητέου εισοδήµατος και λογιστικού αποτελέσµατος που 

δηµιουργούνται σε µία περίοδο και αναστρέφονται σε µία ή περισσότερες επόµενες 

περιόδους, πλέον δίνεται βάση γενικότερα στις προσωρινές διαφορές, οι οποίες είναι 

οι διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης ενός περιουσιακού στοιχείου ή µίας 

υποχρέωσης και της λογιστικής αξίας του στον ισολογισµό. Μία άµεση συνέπεια 

αυτού του νέου χειρισµού είναι το γεγονός ότι διευρύνθηκαν οι περιπτώσεις στις 

οποίες επιβάλλεται η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας µε συνέπεια να 

αυξηθούν και τα ποσά αναβαλλόµενων φόρων που καταχωρούνται πλέον. 

Αρκετές είναι οι απόψεις που υποστηρίζουν ότι τα ∆ΛΠ προωθούν τη 

συγκρισιµότητα µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σε διεθνές 

επίπεδο καθώς και ότι προσφέρουν ένα πλήθος άλλων πλεονεκτηµάτων προς το 

επενδυτικό κοινό όπως παραδείγµατος χάριν περισσότερη πληροφόρηση. Παρόλα 

αυτά υπάρχουν και απόψεις που υποστηρίζουν τη µερική ωφέλεια που επέφεραν τα 

νέα πρότυπα. Πιο συγκεκριµένα όσον αφορά το ∆ΛΠ 12 ορισµένοι υποστηρίζουν3 

ότι η εφαρµογή του και η γενικότερη φιλοσοφία της αναβαλλόµενης φορολογίας 

πρόσθεσε ένα ακόµα παράγοντα στο ήδη πολύπλοκο ελληνικό φορολογικό σύστηµα. 

Μάλιστα, αυτή η πολυπλοκότητα συνδυάστηκε µε το υψηλό κόστος µε το οποίο 

επιβαρύνθηκαν οι επιχειρήσεις προκειµένου να εκπαιδεύσουν κατάλληλα το 

προσωπικό τους ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόσουν επιτυχώς το σύστηµα των 

                                                           
3 Θ. Γ. Γρηγοράκος , Ανάλυση – Ερµηνεία Ελληνικού Γενικού Λογσιτικού Σχεδίου 
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αναβαλλόµενων φόρων (Spathis, Georgakopoulou 2007). Επίσης, ο Θ.Γ. Γρηγοράκος 

κρίνει ως πιο ορθή την εµφάνιση του κονδυλίου του φόρου στην κατάσταση της 

∆ιάθεσης των Αποτελεσµάτων, όπως ήταν µε την εφαρµογή των ΕΛΠ, εφόσον ο 

φόρος αντιπροσωπεύει το µερίδιο του κράτους στα κέρδη της επιχείρησης σε 

αντίθεση µε τη λογική των ∆ΛΠ τα οποία αντιµετωπίζουν το φόρο ως ένα ακόµα 

λειτουργικό έξοδο αφαιρετικό των εσόδων. 

Γενικότερα, επικρατεί η φιλοσοφία ότι τα ΕΛΠ παρέµεναν ένα συντηρητικό 

λογιστικό σύστηµα, καθώς βασιζόταν στην αρχή του ιστορικού κόστους, και 

παράλληλα αρκετά “φοροκεντρικό” σε αντίθεση µε τα ∆ΛΠ  τα οποία βασίζονται 

στην αρχή της εύλογης αξίας (Bellas et al. 2007). Κατ’ επέκταση, µεγάλες διαφορές 

παρατηρήθηκαν στον ισολογισµό και κυρίως στα πάγια στοιχεία µίας επιχείρησης 

καθώς και στα στοιχεία των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και 

απαιτήσεων που αναγνωρίζονται πλέον ως στοιχεία του ισολογισµού ενώ παράλληλα 

µε τα ∆ΛΠ δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν φορολογικές ωφέλειες εξαιτίας 

ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (Tsalavoutas, Evans, 2008). Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ότι ο σκοπός του προτύπου ουσιαστικά είναι µέσω των αναβαλλόµενων 

φόρων να επιβαρύνεται κάθε χρήση µε το ποσό του φόρου που αναλογεί στα 

λογιστικά της αποτελέσµατα σε αντίθεση µε τη λογική των ΕΛΠ όπου ο υπολογισµός 

του φόρου βασιζόταν αποκλειστικά στο φορολογητέο αποτέλεσµα και όποια 

φορολογική διαφορά προέκυπτε αγνοούνταν. 

Βέβαια, αξίζει να αναφέρω ότι το περιεχόµενο του ∆ΛΠ 12 θα επανεξεταστεί, 

σύµφωνα µε πρόταση του IASB, καθώς το 2009 ορισµένα ζητήµατα τίθενται υπό 

συζήτηση µε σκοπό την επανέκδοση ενός νέου πιο ολοκληρωµένου προτύπου4. Με 

ανακοίνωση του το IASB έδωσε περιθώρια για υποβολή προτάσεων έως τις 31 

Ιουλίου του 2009 ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση του νέου προτύπου µε 

τίτλο “Φόροι Εισοδήµατος – Income taxes”.5 Ο βασικός σκοπός αυτού του 

εγχειρήµατος είναι η σύγκλιση , όσο το δυνατόν, των διαφορών που υπάρχουν µεταξύ 

του ∆ΛΠ 12 και του αντίστοιχου προτύπου σύµφωνα µε τα US GAAP (FAS 109). 

Οι αλλαγές που τέθηκαν υπό συζήτηση τον Ιούλιο του 2009 αφορούσαν: 

                                                           
4 Income Tax Accounting under IFRS: A look ahead, Exploring the IASB’s proposal – Exposure Draft 

Income Tax 
5International Accounting Standards Board, Press Release 31 Μαρτίου 2009 
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 τον καθορισµό εκ νέου της έννοιας της φορολογικής βάσης τα σχετικά µε 

τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις που 

αφορούν τις εξαιρέσεις σύµφωνα µε τις οποίες µία µητρική µπορεί να µην 

αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογία εάν µπορεί να προβλέψει το χρονικό 

σηµείο αναστροφής της ή γνωρίζει ότι το ποσό αυτό δε θα ανακτηθεί στο 

µέλλον. Η εξαίρεση προτείνετε να αφορά µόνο τις θυγατρικές και τις 

κοινοπραξίες (joint ventures) που εδρεύουν σε διαφορετική χώρα από τη 

µητρική. 

 την εξαίρεση αναγνώρισης αναβαλλόµενου φόρου κατά την αρχική    

αναγνώριση υπεραξίας 

 την εµφάνιση του ποσού των αναβαλλόµενων φόρων στις οικονοµικές 

καταστάσεις (πότε θα καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

και πότε όχι) 

  την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σύµφωνα µε 

το χειρισµό του FAS 109. Ενώ µε ο ∆ΛΠ 12 αναγνωρίζεται το ποσό εκείνο το 

οποίο πιθανολογείται να “πραγµατοποιηθεί” ενώ σύµφωνα µε το FAS 109 

αναγνωρίζεται όλο το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 

και αποµειώνεται το ποσό που δεν είναι πιθανό να αναστραφεί. 

 την κατηγοριοποίηση των αναβαλλόµενων φόρων όχι µόνο ως 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µη κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού αλλά και ως στοιχεία της τρέχουσας χρήσης ανάλογα µε το 

χρονικό σηµείο αναστροφής τους.  

 τις γνωστοποιήσεις τόσο σχετικά µε τα ποσά των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν και το λόγο για τον 

οποίο κρίθηκαν αβέβαια προς αντιστροφή. 

 

Έτσι, αναµένεται η έκδοση του νέου προτύπου και η ανακοίνωση των τελικών 

αλλαγών που πρόκειται να υιοθετηθούν και πως αυτές θα επηρεάσουν µε τη σειρά 

τους τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το νέο πρότυπο θα αποτελέσει εκ νέου 

αντικείµενο µελέτης για το µέλλον καθώς επηρεάζει ένα από τους πιο πολύπλοκους 

τοµείς στην ελληνική πραγµατικότητα, αυτό της φορολογίας, και έχει ήδη επιφέρει 

πολλές καινοτοµίες στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και στους λογιστικούς 

χειρισµούς διαφόρων γεγονότων. Έτσι, κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση του 
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προκειµένου να εντοπιστούν εκ νέου οι ιδιαιτερότητες του αλλά και οι διαφορές του 

συγκριτικά µε το ελληνικό φορολογικό καθεστώς. 
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� Κεφάλαιο 4
ο
: Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

4.1 Έννοια και εισαγωγή στο Earnings Management 

 

Η ανάγκη άντλησης αξιόπιστων πληροφοριών µέσω των οικονοµικών καταστάσεων 

των επιχειρήσεων από το επενδυτικό κοινό γίνεται όλο και µεγαλύτερη, ιδίως µετά τα 

οικονοµικά σκάνδαλα που βγήκαν στο φως της δηµοσιότητας τα τελευταία έτη. Η 

ανάγκη αυτή δηµιουργήθηκε εξαιτίας των αµφιβολιών που εγέρθηκαν στο επενδυτικό 

κοινό σχετικά µε την αξιόπιστη και ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονοµικής 

κατάστασης των διαφόρων εταιριών. Στην προσπάθεια, λοιπόν, να εντοπιστούν οι 

επιχειρήσεις που τυχόν προβαίνουν σε ωραιοποίηση των οικονοµικών τους 

καταστάσεων, κυρίως µε σκοπό τον αποπροσανατολισµό των επενδυτών, πλήθος 

ερευνών έλαβαν χώρα σχετικά µε τη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων (earnings 

management), τα κίνητρα που οδηγούν τη διοίκηση µίας επιχείρησης να παραποιήσει 

τα µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων, τις µεθόδους που 

ακολουθούνται και την ανάπτυξη µοντέλων προκειµένου να εντοπιστούν 

οποιεσδήποτε τέτοιες προσπάθειες. 

Όσον αφορά το earnings management έχει αποδοθεί σε αυτό τον όρο ένα πλήθος 

ορισµών ο οποίος οφείλεται κυρίως στην πληθώρα των διαφορετικών 

συµπερασµάτων στα οποία έχουν καταλήξει οι διάφοροι ερευνητές κατά τη διάρκεια 

ενασχόλησης τους µε το συγκεκριµένο αντικείµενο (Messod Beneish). Στη 

βιβλιογραφία έχουν εντοπιστεί, λοιπόν, οι εξής ορισµοί: 

 Η χειραγώγηση των αποτελεσµάτων παρατηρείται όταν τα στελέχη µίας 

επιχείρησης χρησιµοποιούν την κρίση τους, κατά την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων, ώστε να µεταβάλλουν τα αποτελέσµατα και να 

αποπροσανατολίσουν τους stakeholders (επενδυτές, µετόχους)  σχετικά µε την 

κερδοφορία αλλά και τη γενικότερη εικόνα της επιχείρησης (Healy, Wahlen 

1999). 

 

 Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240, ο όρος παραποίηση 

αναφέρεται ως η εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα άτοµα 
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της διοίκησης, των εργαζοµένων ή τρίτου µέρους που έχουν ως αποτέλεσµα 

την ψευδή παρουσίαση (misrepresentation) των λογιστικών καταστάσεων.6 

 

 Σύµφωνα µε τους Davidson, Stickney and Weil (1987)7 η χειραγώγηση των 

αποτελεσµάτων είναι η προµελετηµένη διαδικασία µέσα στα πλαίσια των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ώστε να 

επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 

 Η χειραγώγηση των αποτελεσµάτων είναι µία σκόπιµη µεταβολή των κερδών 

προκειµένου να παρουσιαστεί  διαφορετική εικόνα της επιχείρησης από ότι 

στην πραγµατικότητα για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων (Schipper 

1989). 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η χειραγώγηση των 

αποτελεσµάτων είναι µία σκόπιµη παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η εκάστοτε διοίκηση µίας 

επιχείρησης (Burgstahler, Eames 2006). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας µία 

επιχείρηση προβαίνει είτε σε αυξοµείωση των κερδών είτε σε µείωση των ζηµιών της, 

πιθανόν για να εξοµαλύνει διαχρονικά τα αποτελέσµατα της προκειµένου να µειωθεί 

η διακύµανση των κερδών της. Φυσικά, τα κίνητρα που οδηγούν µία επιχείρηση σε 

τέτοιου είδους πρακτικές ποικίλλουν και κατ’ επέκταση διαφέρουν και οι διάφοροι 

µέθοδοι ή στρατηγικές χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. 

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτές οι ενέργειες πολλές φορές λαµβάνουν χώρα 

µέσα στα πλαίσια των διεθνών λογιστικών προτύπων, εφόσον αυτά προσφέρουν 

ευελιξία στο λογιστικό χειρισµό των επιχειρηµατικών γεγονότων µίας εταιρίας, ενώ 

άλλοτε η αλλοίωση των οικονοµικών καταστάσεων είναι σκόπιµη και πέραν 

ορισµένων ορίων προκειµένου να επιτευχθούν οι ανάλογοι στόχοι. Σε µία τέτοια 

περίπτωση αναφερόµαστε σε δόλια χειραγώγηση. Η ηθεληµένη αυτή παραποίηση 

των καταστάσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε λογιστικά µέσα (accrual-based 

earnings management) είτε µε πραγµατικά µέσα (real activities manipulation). 

                                                           
6 Σπαθής Χ., Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ., Εµπειρική διερεύνηση  

της παραποίησης οικονοµικών καταστάσεων, , «Λογιστής» Τεύχος 570 Σεπτέµβριος 2002 

 
7 Σε άρθρο του Skipper K. (1989) 
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Μία από τις πιο γνωστές µεθόδους χειραγώγησης των αποτελεσµάτων είναι αυτή της 

χειραγώγησης µέσω των δεδουλευµένων (accrual-based) εξόδων και εσόδων (Healy, 

Wahlen 1999). Τα δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα είναι αυτά που ουσιαστικά 

δηµιουργούν τη διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών. Αυτό 

βασίζεται στην αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων που αναφέρει ρητά ότι 

τα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται στη χρήση που αυτά αφορούν, ανεξάρτητα από τον 

χρόνο είσπραξης ή πληρωµής τους. Σε πολλούς τοµείς δραστηριότητας, όπως για 

παράδειγµα στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές, ο υπολογισµός των, δεδουλευµένων 

και µη, εξόδων και εσόδων γίνεται βάσει εκτιµήσεων των οποίων η ακρίβεια 

ποικίλλει.8  

Μία από τις πιο γνωστές στρατηγικές χειραγώγησης των αποτελεσµάτων είναι η 

λεγόµενη “cookie-jar reserve”. Πρόκειται για µία “accrual based” µέθοδο 

παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων η οποία έχει ως στόχο τη 

βραχυπρόθεσµη ώθηση των αποτελεσµάτων µίας επιχείρησης. Τα δεδουλευµένα 

έσοδα και έξοδα είναι αυτά που ουσιαστικά δηµιουργούν τη διαφορά µεταξύ των 

αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών. Μακροπρόθεσµα, όµως, αυτά τα δύο 

µεγέθη τείνουν να συγκλίνουν και για αυτό το λόγο η διοίκηση µίας επιχείρησης 

ακολουθεί την εξής στρατηγική.9 Σε χρήσεις όπου η εταιρία παρουσιάζει υψηλή 

κερδοφορία εµφανίζει περισσότερα έξοδα ως δεδουλευµένα (χαρακτηρίζει ως 

δεδουλευµένα και ένα µέρος των µη δεδουλευµένων) µε αποτέλεσµα να µειώσει έτσι 

τα κέρδη. Με αυτό το λογιστικό χειρισµό τις επόµενες χρονιές έχει λιγότερα έξοδα να 

εµφανίσει ως δεδουλευµένα (το υπόλοιπο των µη δεδουλευµένων της προηγούµενης 

χρονιάς) δηµιουργώντας έτσι ένα απόθεµα (cookie jar reserve) το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µελλοντικά για τόνωση των αποτελεσµάτων. Το αντίθετο µπορεί να 

συµβεί και µε τα δεδουλευµένα έσοδα εµφανίζοντας λιγότερα έσοδα στη µία χρήση 

και ένα µέρος των δεδουλευµένων να τα “θεωρήσει” η επιχείρηση ως µη 

δεδουλευµένα για να τα µεταφέρει και να τα αναγνωρίσει τις επόµενες χρονιές. 

Τα “αποθεµατικά” αυτά µπορούν να δηµιουργηθούν µε διάφορους τρόπους όπως µε 

εκτιµήσεις για επιστροφές πωλήσεων και επιχορηγήσεις, µε δηµιουργία προβλέψεων 

για επισφαλείς απαιτήσεις, για απαξίωση αποθεµάτων, για συνταξιοδότηση (pension 

                                                           
8 McGregor S., Earnings Management and Manipulation 
9 Shih Michael S. H., National University of Singapore, Shareholder Characteristics and Accruals 

Manipulation to Meet Earnings Targets 
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expenses), για απαιτήσεις ασφαλιστικών οργανισµών και µε τους αναβαλλόµενους 

φόρους.10 Παραδείγµατος χάριν, µία επιχείρηση µπορεί να προβεί στη διενέργεια 

υψηλών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ή µπορεί να µη διαχωρίσει σωστά 

τους δεδουλευµένους και µη δεδουλευµένους τόκους µε σκοπό να χρησιµοποιήσει τα 

ποσά προς όφελος της (ανάλογα δηλαδή µε το σκοπό της να εµφανίσει µειωµένα 

αποτελέσµατα τη µία χρήση και αυξηµένα την επόµενη). 

Μάλιστα, στην διεθνή αρθρογραφία έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις στις οποίες η 

χειραγώγηση έχει επιτευχθεί µέσω πολλών στρατηγικών και κυρίως µε τη χρήση των 

συγκεκριµένων δεδουλευµένων, ακόµα και µε αποµειώσεις αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων κατά την ετήσια επανεξέταση τους (Healy, Wahlen 1999). 

Βέβαια, το γεγονός ότι η χειραγώγηση µέσω πραγµατικών δραστηριοτήτων δεν 

συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία παρά το γεγονός ότι έχει  παρατηρηθεί µία 

στροφή των επιχειρήσεων στη χρήση των πραγµατικών µέσων προκειµένου να 

µεθοδεύσουν τα αποτελέσµατα τους (Graham et al. 2005), οφείλεται στο γεγονός ότι 

είναι πιο δύσκολος ο εντοπισµός της διότι δεν είναι ευδιάκριτο κατά πόσο ορισµένα 

µέτρα έχουν ληφθεί βάσει κάποιας διοικητικής στρατηγικής ή αν όντως έγιναν µε 

σκοπό την παραποίηση των αποτελεσµάτων. Αντίθετα, µε τη χρήση των 

δεδουλευµένων είναι πιο εύκολος ο εντοπισµός κάποιας προσπάθειας παραποίησης 

των αποτελεσµάτων από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή ή από τις ελεγκτικές αρχές 

καθώς έχουν αναπτυχθεί αρκετά οικονοµετρικά µοντέλα αλλά και ορισµένοι 

εµπειρικοί τρόποι ώστε να εντοπίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που προβαίνουν σε 

πρακτικές earnings management.  

4.2 ∆ιακρίσεις του Earnings Management 

 

Σύµφωνα µε το σκοπό: 

1. Εξοµάλυνση των κερδών:  Γίνεται µε στόχο να µετριάσει τη διακύµανση των 

κερδών από έτος σε έτος µεταφέροντας τα κέρδη από µία χρήση αιχµής σε µία 

όχι το ίδιο αποδοτική χρήση. Η διακύµανση, όπως γνωρίζουµε, εµπεριέχει την 

έννοια του κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, η διοίκηση επιδιώκει να 

µειώσει τη µεταβλητότητα των κερδών στην προσπάθεια της να περιορίσει τις 

ανησυχίες των επενδυτών περί ύπαρξης κινδύνου στη συγκεκριµένη 
                                                           
10 McKee T.E.,  2005, Earnings Management: An Executive Perspective 
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επένδυση. Ουσιαστικά, αυτό γίνεται στην προσπάθεια παρουσίασης µίας 

σταθερής ανοδικής πορείας της επιχείρησης. 

 

2. Μείωση κερδών: Η τακτική αυτή έχει στόχο να αναγνωρίσει ζηµίες ή έξοδα 

σε αυτή τη χρήση προκειµένου να µην επιβαρυνθεί και η επόµενη χρήση. 

Συνήθως παρατηρείται σε χρήσεις όπου η απόδοση είναι ήδη µειωµένη και 

έχει ως στόχο να ωθήσει τα κέρδη της επόµενης χρονιάς (ή να τα εµφανίσει 

αυξηµένα). Τα έξοδα συνήθως δεν είναι λειτουργικά αλλά προέρχονται από 

κάποιο “έκτακτο” ή όπως εµφανίζεται και στη βιβλιογραφία µη 

επαναλαµβανόµενο (non-recurring) γεγονός. 

 

Σύµφωνα µε τον τρόπο: 

1. Accrual-Based EM: Η παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

µπορεί να γίνει µέσω της χρήσης των δεδουλευµένων. Τα δεδουλευµένα 

έσοδα και έξοδα είναι αυτά που ουσιαστικά δηµιουργούν τη διαφορά µεταξύ 

των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών. Αυτό βασίζεται στην αρχή των 

δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων που αναφέρει ρητά ότι τα έσοδα και τα 

έξοδα λογίζονται στη χρήση που αυτά αφορούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο 

είσπραξης ή πληρωµής τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι βάσει της χειραγώγησης 

µέσω των δεδουλευµένων δεν υπάρχουν άµεσες επιπτώσεις στις ταµειακές 

ροές. 

2. Real Activities Manipulation: Σύµφωνα µε τον Roychowdhury (2006)11 η 

παραποίηση µε πραγµατικά µέσα αναφέρεται στις αποφάσεις της διοίκησης 

που παρεκκλίνουν από τις φυσιολογικές επιχειρηµατικές πρακτικές και 

πραγµατοποιούνται στην προσπάθεια να επιτευχθούν οι προγραµµατισµένοι 

στόχοι ή να µην εµφανιστούν τυχόν ζηµίες. Η διοίκηση, λοιπόν, ωθείται στη 

χρήση διάφορων µεθόδων που αφορούν την πραγµατική δραστηριότητα της 

επιχείρησης, όπως παραδείγµατος χάριν εκπτώσεις στους πελάτες επί των 

πωλήσεων προκειµένου να αυξήσουν τον τζίρο τους, υπερπαραγωγή ώστε να 

εµφανίσουν µεγαλύτερο τελικό απόθεµα και τελικά µικρότερο κόστος 

                                                           
11 Cohen A. D.-Zarowin P., Accrual Based and Real Earnings Management Activities around Seasoned 

equity offerings, New York University, Stern School of Business, June 2008 
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πωληθέντων, επιλεκτική µείωση των εξόδων ώστε να εµφανίσουν µεγαλύτερα 

περιθώρια κέρδους κ.αλ. 

 

4.3 Earnings Management και αναβαλλόµενη φορολογία 

 

Όπως παρατηρήσαµε το ∆ΛΠ 12 θέτει τα πλαίσια µέσα στα οποία πρέπει να 

χειρίζονται οι εταιρίες τα σχετικά ζητήµατα ώστε να παρουσιάζουν στο επενδυτικό 

κοινό, µέσω των οικονοµικών καταστάσεων, την ακριβοδίκαιη εικόνα της 

επιχείρησης. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια ωραιοποίησης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τόσο από τα νοµικά κενά που δηµιουργούνται 

όσο και από τα διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα που διέπουν τις χώρες που έχουν 

υιοθετήσει τα ∆ΛΠ. ∆εδοµένου ότι το παρόν θέµα µπορεί να έχει σηµαντικό 

αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις πλήθος ερευνών έχει πραγµατοποιηθεί 

σχετικά µε την αναβαλλόµενη φορολογία σε συνδυασµό µε τη χειραγώγηση των 

αποτελεσµάτων.  

∆εν είναι λίγα τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί όπου χρησιµοποιήθηκαν οι 

αναβαλλόµενοι φόροι για να επιτευχθεί EM. Οι Dhaliwal et al. (2003), σε άρθρο τους 

υποστηρίζουν ότι επιχειρήσεις που τείνουν να µην ξεπερνούν τους στόχους που έχουν 

θέσει, µειώνουν τη φορολογία τους προκειµένου να δώσουν ώθηση στα κέρδη τους 

ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις που ξεπερνούν τους στόχους τους αυξάνουν τη 

φορολογία τους (αν και κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο σύνηθες). Πιο συγκεκριµένα 

χαρακτηρίζουν τη φορολογία ως την τελευταία ευκαιρία που διαθέτει η επιχείρηση 

προκειµένου να χειραγωγήσει τα αποτελέσµατα της. 

Επίσης, έχει αποδειχθεί το γεγονός ότι ορισµένες εταιρίες στο διάστηµα προτού 

επιτευχθεί µία συνένωση µε άλλη επιχείρηση, µε απώτερο σκοπό να επηρεάσουν την 

τιµή της µετοχής ή µε σκοπό να δηµιουργήσουν κάποιο “αποθεµατικό” (cookie jar 

reserve), προβαίνουν σε χειραγώγηση των αποτελεσµάτων κυρίως προς µείωση τους. 

Για την ακρίβεια αυτοί οι λόγοι, σύµφωνα µε τους Badertscher et al. (2009), 

αποτελούν για τις επιχειρήσεις πολύ σηµαντικότερο κίνητρο για χειραγώγηση των 

αποτελεσµάτων προς τα κάτω από ότι η µείωση των αποτελεσµάτων για 

φορολογικούς σκοπούς (µικρότερο εισόδηµα ώστε να είναι µικρότερη και η 

φορολόγηση). 
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Περιθώρια χειραγώγησης προκύπτουν και µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας σε 

σχέση µε τις αποσβέσεις. Βάσει του ∆ΛΠ 12 προκύπτει ανάγκη αναγνώρισης 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης στις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφορά 

µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος. Η διαφορά αυτή µπορεί να 

προκύπτει από τη διαφορετική αντιµετώπιση των αποσβέσεων για λογιστικούς και 

φορολογικούς σκοπούς. Παραδείγµατος χάριν, µία επιχείρηση επιλέγει να αποσβέσει 

το µηχανολογικό εξοπλισµό της µε τη σταθερά µέθοδο απόσβεσης ενώ για 

φορολογικούς σκοπούς απαιτείται η απόσβεση του µε τη φθίνουσα µέθοδο. Το ποσό 

της διαφοράς µεταξύ των φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων επί το 

φορολογικό συντελεστή µεταφέρεται στην αναβαλλόµενη φορολογία που επηρεάζει 

την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Αυτό ήταν ένα πολύ απλό παράδειγµα 

προκειµένου να κατανοήσει κανείς τον αντίκτυπο της αναβαλλόµενης φορολογίας 

στις οικονοµικές καταστάσεις. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, µία επιχείρηση να επιλέξει 

να µεταβάλλει το ύψος των αποσβέσεων της ώστε να επηρεάσει περαιτέρω τα 

αποτελέσµατα της µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας. Επίσης, έχει παρατηρηθεί, 

επιχειρήσεις να χειραγωγούν τα αποτελέσµατα τους χωρίς να δηµιουργούν 

προσωρινές διαφορές αλλά  µε τη χρήση µόνιµων λογιστικών διαφορών (Phillips et 

al. 2002). 

Ένα πρόσφατο παράδειγµα παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων όπου κύριο 

ρόλο διαδραµάτισε ο λογιστικός χειρισµός της αναβαλλόµενης φορολογίας είναι αυτό 

των τραπεζικών ιδρυµάτων της Ιαπωνίας, τα οποία αναγνώριζαν υπερβολικά υψηλά 

ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, τέτοια ώστε να ωραιοποιούν τους 

ισολογισµούς τους. Απαιτήσεις τέτοιες οι οποίες αν δεν εµφανίζονταν στον 

ισολογισµό τα τραπεζικά ιδρύµατα θα αντιµετώπιζαν σηµαντικά προβλήµατα 

χρεοκοπιών και οι οποίες ουσιαστικά επέτρεπαν στις τράπεζες να καλύψουν τις 

απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας για κεφαλαιακή επάρκεια (Skinner 2008). 

∆εδοµένου του αντίκτυπου που µπορεί να έχουν οι  αναβαλλόµενες φορολογικές 

απαιτήσεις στις καταστάσεις µίας επιχείρησης, αρκετοί ερευνητές ασχολούνται 

συγκεκριµένα µε τη διαδικασία µε την οποία µία επιχείρηση καλείται να τις 

αναγνωρίσει και πως αυτό δηµιουργεί περιθώρια παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Αναφέρεται το γεγονός ότι ένα ποσό αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης αναγνωρίζεται όταν υπάρχουν επαρκείς αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις ή είναι πιθανόν (big bath and deferred taxes) να εισρεύσουν στην 
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επιχείρηση µελλοντικά οφέλη τέτοια ώστε να δηµιουργηθούν υποχρεώσεις για να 

συµψηφιστούν οι απαιτήσεις. Το αν θα υπάρξουν όντως µελλοντικά οφέλη είναι ένα 

υποκειµενικό γεγονός που παρόλα αυτά επηρεάζει το ύψος των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων που θα αναγνωριστούν. Έτσι, αποτελεί ένα ευέλικτο 

εργαλείο για τη δηµιουργία ενός “αποθέµατος” (cookie jar reserve) το οποίο η 

επιχείρηση θα χρησιµοποιήσει µελλοντικά ή προκειµένου να προβεί στη µέθοδο 

χειραγώγησης “big bath” αναγνωρίζεται ένα ακόµα µεγαλύτερο ποσό εσόδων από ότι 

αναµένεται να εισρεύσει στην επιχείρηση µελλοντικά και κατ΄ επέκταση υπάρχει 

περιθώριο να αναγνωριστεί ένα ακόµα µεγαλύτερο ποσό αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης από όσο µπορεί να καλυφθεί (Christensen et al). Συχνό 

φαινόµενο, άλλωστε, αποτελεί η χρήση της αποµείωσης των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων κατά τον έλεγχο πιθανής πραγµατοποίησης τους στο τέλος 

κάθε χρήσης (deferred taxes valuation allowance) ως µέθοδος χειραγώγησης (Healy 

and Wahlen 1999). Άλλες έρευνες, επίσης, υποστηρίζουν το γεγονός ότι σε ορισµένες 

επιχειρήσεις η µεταβολή των κερδών τους σχετίζεται µε τη µεταβολή των valuation 

allowances και µάλιστα έχουν αρνητική σχέση (Visvanathan 1998). ∆ηλαδή, όσο 

αυξηµένα εµφανίζονται τα κέρδη τόσο µικρότερο ποσό αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης “αποµειώνεται” ως µη πιθανό να καλυφθεί από µελλοντικά κέρδη ή τις 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. (Ουσιαστικά, παρουσιάζονται ενδείξεις 

ότι µπορεί να υφίσταται EM, χωρίς αυτό βέβαια να είναι απαραίτητο.) Αυτό το 

συµπέρασµα θα λέγαµε προσεγγίζει τη λογική της µεθόδου “big bath”,σύµφωνα µε 

την οποία µία επιχείρηση έχει ως σκοπό να εµφανίσει µειωµένα τα αποτελέσµατα της 

για την παρούσα χρήση, στην οποία είναι ήδη σε πολύ χαµηλά επίπεδα τα κέρδη. Με 

αυτό τον τρόπο καταφέρνει να επιβαρυνθεί µε τα valuation allowances η ήδη 

επιβαρηµένη χρήση και στις επόµενες οικονοµικές χρήσεις τα αποτελέσµατα να 

εµφανιστούν αυξηµένα, καθώς θα έχει µειωθεί το ποσό των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων άρα κατ’ επέκταση και οι µελλοντικές εν δυνάµει valuation 

allowances.  

Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Chao et al. (2004), ότι δηλαδή η αποµείωση 

των µη πιθανών προς πραγµατοποίηση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων 

χρησιµοποιείται κυρίως µε τη λογική της “big bath” µεθόδου και όχι για να 

οµαλοποιηθεί η διακύµανση των αποτελεσµάτων.  
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Βέβαια, ο ρόλος των αναβαλλόµενων φόρων δεν παύει σε αυτό το σηµείο καθώς 

µπορεί να αποτελέσει, παράλληλα, ένα σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια 

εντοπισµού ενεργειών για τη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων. Μάλιστα, οι Phillips 

et al. (2002) υποστηρίζουν ότι η αναβαλλόµενη φορολογία µπορεί να είναι αρκετά 

χρήσιµη για το γενικότερο εντοπισµό προσπαθειών EM καθώς οι µάνατζερ, 

δεδοµένου ότι παρέχεται µία σχετική ευελιξία λογιστικών χειρισµών βάσει των ∆ΛΠ, 

χειραγωγούν τα αποτελέσµατα µέσω των accruals τα οποία όµως δηµιουργούν 

προσωρινές διαφορές µεταξύ του λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος. Έτσι, 

είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν παραποιήσεις που σχετίζονται µε προσωρινές 

λογιστικές διαφορές καθώς οι µόνιµες ή οριστικές δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν 

µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας. Για την ακρίβεια µπορούµε να εντοπίσουµε 

προσπάθειες χειραγώγησης όταν τα κίνητρα σχετίζονται µε τη διατήρηση του 

περσινού επιπέδου αποτελεσµάτων ή την αποφυγή εµφάνισης απωλειών.  

Την ίδια άποψη υποστηρίζουν οι Noor et al.(2007), οι οποίοι µάλιστα ακολούθησαν 

την ίδια µεθοδολογία των Phillips et al., ενώ παράλληλα βάσει της έρευνας τους 

εντόπισαν ότι οι υπό εξέταση επιχειρήσεις προέβαιναν σταδιακά στην εµφάνιση όλο 

και µεγαλύτερων διαφορών µεταξύ του λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος 

ώστε να µπορούν να αναγνωρίζουν όλο και µεγαλύτερα ποσά αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων. Αντίθετα, οι Mahenthiran et al.(2008) υποστηρίζουν µία 

διαφορετική άποψη βάσει των συµπερασµάτων της δικής τους έρευνας σε Χιλή και 

Μαλαισία, ότι δηλαδή η αναβαλλόµενη φορολογία δεν υπερέχει, ως µέθοδος 

εντοπισµού EM, των µεθόδων ελέγχου των δεδουλευµένων ή των λειτουργικών 

ταµειακών ροών.  

Αυτός είναι και ο διττός ρόλος της αναβαλλόµενης φορολογίας καθώς από τη µία 

όψη του νοµίσµατος αποτελεί ένα τελευταίο καταφύγιο χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων (εντασσόµενη στο γενικότερο κονδύλι του φόρου που αποτελεί τον 

τελευταίο αφαιρετικό λογαριασµό των αποτελεσµάτων προτού καταλήξει µία 

επιχείρηση στα καθαρά κέρδη) και από την άλλη πλευρά αποτελεί ένα σηµαντικό 

εργαλείο ένδειξης τυχόν προσπαθειών χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. Το κατά 

πόσο αυτό επαληθεύεται στην ελληνική πραγµατικότητα αποτελεί και το εφαλτήριο 

για το ερευνητικό µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
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Κεφάλαιο 5
ο
: Earnings management και η προσπάθεια 

εντοπισµού του µέσω των αναβαλλόµενων φόρων. 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια µίας προσπάθειας σύγκλισης των λογιστικών αρχών που εφαρµόζονται 

κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σε 

διεθνές επίπεδο εισήχθησαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και στην ελληνική 

πραγµατικότητα. Όπως προανέφερα, µε τα νέα λογιστικά πρότυπα δηµιουργούνται 

περεταίρω περιθώρια χειραγώγησης των αποτελεσµάτων καθώς προσφέρουν ευελιξία 

σε ορισµένους λογιστικούς χειρισµούς. Τα όρια πέρα των οποίων ένας λογιστικός 

χειρισµός ξεφεύγει από την ευελιξία που προσέφεραν τα ∆ΛΠ δεν είναι πάντοτε 

σαφή. Υπάρχουν τόσο νόµιµες όσο και παράνοµες πρακτικές  που ξεφεύγουν από τα 

όρια των λογιστικών αρχών.  Κατανοεί, λοιπόν, κανείς ότι το κατά πόσο θα 

ακολουθηθεί µία πιο επιθετική πολιτική παραποίησης επαφίεται αποκλειστικά στα 

κίνητρα της διοίκησης της εκάστοτε επιχειρηµατικής οντότητας. Φυσικά, είναι 

γνωστό ότι πλέον υπάρχουν αυξηµένες απαιτήσεις όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις, 

σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών αλλά τελικά όσον αφορά τις ελληνικές 

επιχειρήσεις δεν παρέχουν αρκετές φορές ούτε την ελάχιστη απαιτούµενη 

πληροφόρηση. 

Με κίνητρο την πιθανή εκµετάλλευση της ευελιξίας των ∆ΛΠ κατά την εφαρµογή 

τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις στο δεύτερο µέρος της διπλωµατικής αυτής 

εργασίας επέλεξα να ερευνήσω το κατά πόσο όντως επιχειρούνται προσπάθειες 

µεθόδευσης των αποτελεσµάτων από τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ. 

Παράλληλα, δεδοµένης της πολυπλοκότητας του συστήµατος των αναβαλλόµενων 

φόρων και των δυνατοτήτων που παρέχει για τη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων 

επέλεξα να εντοπίσω τη χρησιµότητα των αναβαλλόµενων φόρων τόσο στην 

προσπάθεια χειραγώγησης των αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων όσο και στην 

προσπάθεια εντοπισµού τέτοιων περιπτώσεων.  

Όπως προανέφερα οι αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν τόσο από την ‘ύπαρξη 

προσωρινών διαφορών µεταξύ του λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσµατος όσο 
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και από άλλες ειδικές περιπτώσεις (Κεφάλαιο 3). Στην παρούσα έρευνα θα µας 

απασχολήσουν κυρίως οι αναβαλλόµενοι φόροι που καταχωρούνται στην Κατάσταση 

των Αποτελεσµάτων Χρήσης (Α/Χ) καθώς θα περιοριστώ αποκλειστικά στον 

εντοπισµό προσπαθειών χειραγώγησης των αποτελεσµάτων και όχι γενικότερα της 

παραποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. Ουσιαστικά θα εστιάσω στον 

αναβαλλόµενο φόρο έξοδο-έσοδο που αποτελεί συστατικό στοιχείο του κονδυλίου 

“Έξοδο-φόρος” στην κατάσταση Α/Χ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 

χειραγώγηση των αποτελεσµάτων κατά τους Healy & Wahlen (1999) οφείλεται στην 

επιλογή των επιθυµητών λογιστικών πρακτικών ώστε να επηρεάζουν έτσι τα 

λογιστικά αποτελέσµατα χωρίς να µεταβάλλονται παράλληλα και τα φορολογητέα.  

 

5.2 Προγενέστερη Έρευνα  

 

Ο εντοπισµός προσπαθειών ΕΜ είναι χρήσιµος τόσο για τους επενδυτές, και 

αναλυτές των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όσο και για του ερευνητές που 

ασχολούνται µε τη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων. Αυτή ήταν και η κινητήρια 

δύναµη προκειµένου να επιτευχθεί ένα πλήθος ερευνών ώστε να εντοπιστούν τέτοιου 

είδους προσπάθειες. Σύµφωνα µε ορισµένους ερευνητές (Holland 2004, Κουµανάκος 

2007) η Hayn (1995) ήταν εκείνη που εισήγαγε τη λογική της ανάλυσης των κερδών 

βάσει εταιριών για πολλαπλά έτη (pooled cross-sectional analysis)  προκειµένου να 

εντοπίσει πιθανές προσπάθειες χειραγώγησης των αποτελεσµάτων και στη συνέχεια 

οι Burgstahler & Dichev (1997) συνέχισαν την έρευνα στο επόµενο επίπεδο 

χρησιµοποιώντας και εκείνοι την ασυνέχεια της κατανοµής των κερδών προκειµένου 

να εντοπίσουν προσπάθειες χειραγώγησης µε σκοπό να αποφύγουν οι επιχειρήσεις να 

εµφανίσουν µειωµένα κέρδη ή ζηµίες. 

Οι DeGeorge et al. (1999) ακολούθησαν τη µεθοδολογία των Burgstahler & Dichev12  

προκειµένου να εντοπίσουν προσπάθειες χειραγώγησης τόσο για τα προαναφερθέντα 

κίνητρα αλλά και για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει οι αναλυτές.  

Μάλιστα, δεδοµένης της διαδεδοµένης χρήσης των δεδουλευµένων εξόδων και 

εσόδων προκειµένου να χειραγωγηθούν τα αποτελέσµατα και το γεγονός ότι ο 
                                                           
12 Ανέλυσαν την κατανοµή συχνότητας των EPS, των ∆EPS και της διαφοράς µεταξύ του EPS και του 

EPSanalysts (αυτό που έθεταν ως στόχο οι αναλυτές). 
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αναβαλλόµενος φόρος έξοδο (Deferred tax expense – DTE) προκύπτει κυρίως από 

διαφορές µεταξύ των λογιστικών και φορολογητέων αποτελεσµάτων δηµιουργείται 

µία στενή σχέση µεταξύ του αναβαλλόµενου φόρου και της προσπάθειας να 

πραγµατοποιηθεί earnings management. 

Η προαναφερθείσα µεθοδολογία των Burgstahler and Dichev (1997) έχει 

χρησιµοποιηθεί από τους Phillips et al. (2002) σε έρευνα τους σχετικά µε την 

αποδοχή των αναβαλλόµενων φόρων ως ένα µέγεθος το οποίο µπορεί να φανεί 

χρήσιµο στον εντοπισµό στρατηγικών earnings management αλλά και από τους Noor 

et al. (2003) οι οποίοι ουσιαστικά εφάρµοσαν τη µελέτη των Phillips et al. για 

εταιρίες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Μαλαισίας. Τα αποτελέσµατα 

των ερευνών ποικίλλουν καθώς οι αγορές στις οποίες έλαβαν χώρα οι µελέτες είναι 

διαφορετικές. Έτσι στην περίπτωση των Phillips et al. (2002) η έρευνα κατέληξε στο 

γεγονός ότι τόσο ο αναβαλλόµενος φόρος έξοδο- έσοδο (DTE) όσο και τα συνολικά 

δεδουλευµένα (total accruals) θεωρούνται χρήσιµα στοιχεία για τον εντοπισµό 

προσπαθειών earnings management για την αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών ή 

ζηµιών. Ενώ, όσον αφορά τα µη κανονικά δεδουλευµένα (abnormal accruals) 

καταλήγουν να είναι χρήσιµα για τον εντοπισµό earnings management µόνο για την 

περίπτωση που η διοίκηση µίας επιχείρησης θέλει να αποφύγει να εµφανίσει ζηµίες. 

Στην περίπτωση των Noor et al. τα αποτελέσµατα διαφέρουν καθώς στην αγορά της 

Μαλαισίας ο αναβαλλόµενος φόρος έξοδο-έσοδο (DTE), τα συνολικά και µη 

κανονικά δεδουλευµένα αποτελούν χρήσιµα εργαλεία µόνο όταν σκοπός της 

επιχείρησης είναι η αποφυγή εµφάνισης ζηµιών και όχι όταν επιθυµείται να 

επιτευχθεί η εµφάνιση σταθερών κερδών από τη µία χρήση στην άλλη.  

Οι Bursthaler & Eames (2006), επίσης, υποστηρίζουν ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων 

παραποιούνται στην προσπάθεια να έχουν µικρή απόκλιση από τα κέρδη που είχαν 

πιθανολογήσει νωρίτερα οι αναλυτές, καθώς στην έρευνα τους παρατήρησαν ότι είναι 

ασυνήθιστα µεγάλη η συχνότητα των εταιριών που εµφανίζουν µηδενική ή θετική 

απόκλιση από τις προβλέψεις των αναλυτών όσον αφορά τα κέρδη και ασυνήθιστα 

χαµηλή η συχνότητα των επιχειρήσεων που έχουν αρνητική απόκλιση τα κέρδη τους 

(ή ζηµίες) από αυτά των αναλυτών. Υπονοούν ακόµα ότι είναι πιθανή και η 

χειραγώγηση των προβλέψεων από τους ίδιους τους αναλυτές ανάλογα µε τα 

εκάστοτε κίνητρα τους. 
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Όσον αφορά την ελληνική αρθρογραφία, συναντάµε στη διδακτορική διατριβή του 

Κουµανάκου (2007) την αρχική µεθοδολογία των Burgstalher & Dichev σχετικά µε 

τον εντοπισµό προσπαθειών χειραγώγησης των αποτελεσµάτων βάσει ενδείξεων 

ασυνέχειας στην κατανοµή συχνότητας των κερδών
13 (scaled earnings)  ο οποίος 

βέβαια χρησιµοποιώντας ένα άλλο εύρος, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των Friedman 

& Diaconis, βάσει του οποίου δηµιούργησε το ιστόγραµµα συχνοτήτων κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι τα αποτελέσµατα των εταιριών, όπως και άλλα µεγέθη, 

χειραγωγούνται. 

Παρόλα αυτά πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις (Durtschi and 

Easton, 2005) οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ασυνέχεια στις κατανοµές των κερδών 

δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη παραποίησης των αποτελεσµάτων των 

επιχειρήσεων προκειµένου να επιτευχθούν οι εκάστοτε στόχοι τους, π.χ. αποφυγή 

εµφάνισης µειωµένων κερδών ή ζηµιών, καθώς το σχήµα των κατανοµών µπορεί να 

οφείλεται και σε άλλες αιτίες όπως επί παραδείγµατι τον πληθωρισµό ή την επιλογή 

συγκεκριµένου δείγµατος επιχειρήσεων του οποίου η κατανοµή των κερδών εκ των 

πραγµάτων είναι ασυνεχής. ∆εδοµένου, λοιπόν, του γεγονότος ότι η ασυνέχεια στην 

κατανοµή των κερδών µπορεί  να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες δε θα ήταν 

σωστό να συµπεραίνουµε ότι οφείλεται αποκλειστικά σε προσπάθειες χειραγώγησης 

των αποτελεσµάτων. 

 

5.3 Εµπειρική Έρευνα 

5.3.1 Μεθοδολογία 

 

Η εµπειρική έρευνα βασίστηκε αρχικά στη µεθοδολογία των Burgstahler & Dichev 

(1997) σύµφωνα µε την οποία γίνεται µία προσπάθεια να εντοπιστούν ενδείξεις 

χειραγώγησης των αποτελεσµάτων από τις υπό εξέταση επιχειρήσεις. Βάσει της 

παρούσας µεθοδολογίας ο εντοπισµός του earnings management γίνεται 

παρατηρώντας την κατανοµή συχνότητας των κερδών των επιχειρήσεων. Η κατανοµή 

αυτή αναµένεται να είναι κανονική ενώ στην περίπτωση που παρατηρηθεί στο 

ιστόγραµµα συχνοτήτων ασυνέχεια αυτής της κατανοµής εµφανίζονται και οι πρώτες 

                                                           
13 Αναφέροµαι στην ασυνέχεια της κατανοµής των Scaled Εarnings change(NIt – NIt-1)/ MVEt-2 και 

των Scaled Earnings NIt/ MVEt-1 
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ενδείξεις χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. Οι Burgstahler & Dichev υποστηρίζουν 

ότι τα βασικά κίνητρα για τα οποία η διοίκηση µίας επιχείρησης καταφεύγει σε 

τέτοιου είδους πρακτικές προκειµένου να ωραιοποιήσει τα κέρδη της είναι η αποφυγή 

εµφάνισης µειωµένων κερδών από τη µία χρήση στην επόµενη είτε η αποφυγή 

εµφάνισης ζηµιών. Άρα κατά συνέπεια η ασυνέχεια της κατανοµής συχνοτήτων 

προκύπτει από το γεγονός ότι παρατηρούνται αυξηµένες συχνότητες κερδών κοντά 

στο µηδέν, πέραν του φυσιολογικού της κανονικής κατανοµής, που υπονοούν τη 

χειραγώγηση των αποτελεσµάτων.  

∆εδοµένης της αποδοχής ύπαρξης δύο συγκεκριµένων κινήτρων προκειµένου να 

χειραγωγηθούν τα αποτελέσµατα, α) για την αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών 

και β) για την αποφυγή εµφάνισης ζηµιών, η έρευνα θα κινηθεί γύρω από αυτόν τον 

άξονα. Έτσι οι δύο βασικές υποθέσεις που θα εξεταστούν στην παρούσα διπλωµατική 

εργασία θα είναι οι εξής: 

 

H1: Τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων χειραγωγούνται µε κίνητρο να µην 

εµφανιστούν µειωµένα κέρδη. 

H2: Τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων χειραγωγούνται µε κίνητρο να µην 

εµφανιστούν ζηµίες. 

 

Για τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων το βασικό “pooled cross-sectional” 

µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί µε “probit” παλινδρόµηση είναι το εξής (Phillips et 

al. 2002): 

 

���� � � � �	
���� � ����� � �������� � ��������� � ���            (1) 

 

 Όπου: 
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Έτσι, για την πρώτη περίπτωση (της αποφυγής εµφάνισης µειωµένων κερδών), όπου 

µας ενδιαφέρουν οι µηδενικές ή οι ελάχιστα θετικές µεταβολές των κερδών, η 

µεθοδολογία των Burgstahler & Dichev ορίζει των υπολογισµό των Scaled Earnings 

Changes (SEC) ως εξής: 
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Όπου: 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Η Hayn (1995) χρησιµοποιεί αυτού καθαυτού τον τύπο. 

NIt: Καθαρά Κέρδη έτους t 

ΝΙt-1: Καθαρά Κέρδη έτους t-1 

MVEt-2: Αγοραία Αξία Μετοχών το έτος t-2 

EPSt: Κέρδη ανά µετοχή έτος t 

EPSt-1: Κέρδη ανά µετοχή έτος t-1 

Pricet-2: Τιµή µετοχής το έτος t-2, την αρχή του έτους t-1 

���� : 1 εάν η διαφορά των κερδών ανά µετοχή διαιρούµενη µε την τιµή της 

µετοχής στο τέλος του έτους t-2 είναι µεταξύ του 0 και του 0,01, διαφορετικά 0 (η 

διαδικασία υπολογισµού του EM αναλύεται εκτενέστερα στη συνέχεια).  


���� : ο αναβαλλόµενος φόρος - έξοδο της εταιρίας i για το έτος t, διαιρούµενο 

µε το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος του έτους t-1. 

����: τα δεδουλευµένα έσοδα-έξοδα (accruals) το έτος t, συνολικά ή µη συνήθη (ο 

υπολογισµός τους θα αναλυθεί στη συνέχεια). 

������: η µεταβολή στην ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες από το 

έτος t στο t-1, διαιρεµένη µε το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος του έτους t-1. 

���: τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης. 
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Στην παρούσα έρευνα επέλεξα τη δεύτερη εκδοχή του τύπου, δηλαδή µε τα κέρδη 

ανά µετοχή. Έτσι µία εταιρία θεωρείται ότι επιχειρεί να χειραγωγήσει τα 

αποτελέσµατα της όταν: 

0 . ��� / 0.0115 

Σε αυτή την περίπτωση θέτω την µεταβλητή EM1 = 1 (για τις εταιρίες που είναι 

πιθανό να προβαίνουν σε παραποίηση των αποτελεσµάτων τους), διαφορετικά EM1 = 

0 (για τις εταιρίες που δεν παραποιούν τα αποτελέσµατα τους). Στη συνέχεια θα 

χρησιµοποιηθούν διάφοροι µέθοδοι προκειµένου να υπολογιστεί το εύρος του 

διαστήµατος (πέραν αυτού που έθεσαν οι Burgstahler & Dichev πιο πάνω) για το 

ιστόγραµµα και να ελεγχθεί η ασυνέχεια των SEC καθώς σύµφωνα µε τον Holland 

(1995) η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου εύρους είναι ιδιαίτερα σηµαντική για 

την όλη έρευνα.  

Στην δεύτερη περίπτωση της αποφυγής εµφάνισης ζηµιών, όπου µας αφορούν τα 

µηδενικά ή ελάχιστα θετικά κέρδη, η µεθοδολογία των Burgstahler & Dichev ορίζει 

των υπολογισµό των Scaled Earnings (SEar) ως εξής: 

������ ���� �!" �
$%��(

�)��'	

 

ή 

������ ���� �!" �
$�*��(

*� ���'	

16 

Επιλέγοντας πάλι τη δεύτερη εκδοχή του τύπου, µία επιχείρηση είναι πιθανό να 

χειραγωγεί τα αποτελέσµατα της εάν:  

0 . ���� / 0.0217 

                                                           
15 Οι Burgstahler & Dichev (1997) χρησιµοποιούν τρία διαφορετικά εύρη διαστηµάτων (0-0,005 , 0-
0,01 , 0-0,015) στην έρευνα τους χωρίς να αναλύουν ιδιαίτερα τον τρόπο µε τον οποίο κατέληξαν σε 

αυτή την επιλογή τους. Το παρόν εύρος επιλέχθηκε από τους Phillips et al. (2002) στη δική τους 

έρευνα σχετικά µε το earnings management για την αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών. 
16 Η Hayn (1995) χρησιµοποιεί αυτού καθαυτού τον τύπο. 
17 Οι Burgstahler & Dichev (1997) χρησιµοποιούν τρία διαφορετικά εύρη διαστηµάτων (0-0,01 , 0-

0,02 , 0-0,03) στην έρευνα τους χωρίς να αναλύουν ιδιαίτερα τον τρόπο µε τον οποίο κατέληξαν σε 
αυτή την επιλογή τους. Το παρόν εύρος επιλέχθηκε από τους Phillips et al. (2002) στη δική τους 

έρευνα σχετικά µε το earnings management για την αποφυγή εµφάνισης ζηµιών. 

 



 

73 

Σε αυτή την περίπτωση θέτω το EM2 = 1 (για τις εταιρίες που είναι πιθανό να 

χειραγωγούν τα αποτελέσµατα τους), διαφορετικά εάν δεν επαληθεύεται από τα 

στοιχεία της εταιρίας η παραπάνω ανίσωση θέτω EM2 = 0 (για τις εταιρίες που δεν 

χειραγωγούν τα αποτελέσµατα τους). 

Βέβαια αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι εφόσον το φαινόµενο της χειραγώγησης 

των αποτελεσµάτων ουσιαστικά κρίνεται από την επιλογή του εύρος του διαστήµατος 

στο ιστόγραµµα, θα πρέπει να διενεργηθεί έρευνα σχετικά µε την επιλογή αυτού 

(Holland 1995). Για αυτό το λόγο στην παρούσα διπλωµατική θα χρησιµοποιηθούν 

πέντε διαφορετικοί µέθοδοι υπολογισµού του εύρους του διαστήµατος, πέρα των 

Burgstahler & Dichev, για τη δηµιουργία του ιστογράµµατος και για τη χρήση του 

καθόλη τη µεθοδολογία, οι οποίοι αναφέρονται τόσο στην έρευνα του Holland (1995) 

όσο και του Κουµανάκου (2007) και είναι οι εξής (µε την υπόθεση ότι η κατανοµή 

του δείγµατος προσεγγίζει την κανονική): 

α) Scott (1979) : 3.5σn
-1/3 

      (1) 

β)Friedman & Diaconis (1981): 2(IQR)n
-1/3 

    (2) 

γ) Silverman (1986):   1.06σn
-1/5 

     (3) 

δ) Silverman (1986):   0.79(IQR)n
-1/5  

    (4) 

ε)Silverman (1986):   0.9(min(σ,IQR/1.34))n
-1/5 

   (5) 

Όπου, 

 

 

 

 

Εφόσον διαπιστωθεί από την ασυνέχεια της κατανοµής συχνοτήτων των κερδών η 

ύπαρξη προσπαθειών earnings management και υπολογιστεί η µεταβλητή EM για 

κάθε περίπτωση, θα ακολουθήσει η ανάλυση του υπολογισµού της µεταβλητής ����. 

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είναι περισσότερο χρήσιµα για τον εντοπισµό του 

IQR: ενδοτεταρτηµοριακό εύρος (x75 – x25) 

σ: τυπική απόκλιση δείγµατος 

n: αριθµός παρατηρήσεων 
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earnings management τα total accruals ή τα abnormal accruals θα υπολογιστούν και 

οι δύο µεταβλητές µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν κατά την παλινδρόµηση της 

εξίσωσης (1) και να γίνει συγκριτική ανάλυση για το ποιο ποσό από τα δύο βοηθάει 

περισσότερο έναν ερευνητή στον εντοπισµό προσπαθειών χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων. 

Total Accruals (συνολικά δεδουλευµένα) 

Προκειµένου να υπολογιστούν τα συνολικά δεδουλευµένα χρησιµοποιώ σύµφωνα µε 

τη µεθοδολογία των Phillips et al (2002) το µοντέλο του Healy (1985) το οποίο 

υπολογίζει τα total accruals ως εξής: 

������ � �5���� & $����� & ��
���( 

Όπου: 

 

 

 

Abnormal Accruals (µη κανονικά ή υπέρµετρα ή ασυνήθη δεδουλευµένα) 

Στη συνέχεια µε σκοπό να µελετήσουµε και τη χρησιµότητα των abnormal accruals 

στη διαδικασία εντοπισµού προσπαθειών χειραγώγησης των αποτελεσµάτων 

χρησιµοποιώ το τροποποιηµένο µοντέλο της Jones (1991) το οποίο επεξεργάστηκαν 

περεταίρω οι Dechow et al. (2002). Έτσι, για τις εταιρίες που δεν προβαίνουν στην 

παραποίηση των αποτελεσµάτων τους (ήτοι EMit=0) χρησιµοποιώ την παρακάτω 

εξίσωση η οποία µας οδηγεί µέσω ενός τύπου για τα συνολικά δεδουλευµένα, τα 

οποία έχουµε υπολογίσει προηγουµένως, στον υπολογισµό των υπέρµετρων 

δεδουλευµένων καθώς αυτά αποτελούν ουσιαστικά τα κατάλοιπα της παρακάτω 

εξίσωσης. 

������ � � � �	 �����"�� � �**��� � ���      (2) 

Για τις εταιρίες οι οποίες είναι πιθανό να χειραγωγούν τα αποτελέσµατα τους (ήτοι 

ΕΜ=1) χρησιµοποιώ την παρακάτω παραλλαγή της εξίσωσης (2): 

������ � � � �	 $�����"�� & ��6��( � �**��� � ���   $3) 

������: τα συνολικά δεδουλευµένα το έτος t, 

 �5����: τα καθαρά κέρδη το έτος t, 

$����� & ��
���(: καθαρή λειτουργική ταµειακή ροή για το έτος t-1 
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Όπου: 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Συλλογή δεδοµένων και Επιλογή δείγµατος  

 

Τα δεδοµένα αφορούν τις εισηγµένες εταιρίες στο XAA για την περίοδο 2005 – 2008 

καθώς µόλις από το 2005 ξεκίνησε η εφαρµογή των ∆ΛΠ στην Ελλάδα. Για τη 

συλλογή των περισσότερων δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων της 

Hellastat. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι τιµές των µετοχών (προσαρµοσµένες ως προς τα 

µερίσµατα και τα stock split) που προήλθαν από τη βάση δεδοµένων του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Επίσης, η συλλογή της µεταβλητής των αναβαλλόµενων 

φορολογικών εξόδων (DTE) η οποία εµπεριέχεται στο κονδύλι του “φόρου-εξόδου” 

στην κατάσταση Α/Χ δεδοµένου ότι η ανάλυση του γίνεται στις Σηµειώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων έγινε ανά εταιρία και χρήση, µέσω των οικονοµικών τους 

καταστάσεων καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη πληροφόρηση από κάποια βάση 

δεδοµένων. Προτού συνεχίσω µε την ανάλυση των δεδοµένων αξίζει να αναφερθώ 

στο γεγονός ότι την παρούσα περίοδο είναι µικρό το δείγµα των ετών στο οποίο 

βασίζεται η ανάλυση, δεδοµένης της εφαρµογής των ∆ΛΠ στην Ελλάδα µόλις το 

2005. Προκειµένου, λοιπόν, να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες παρατηρήσεις και για 

να µη “χαθεί” το έτος 2005, εξαιτίας της ανάγκης να χρησιµοποιηθούν ορισµένες 

µεταβλητές για το προηγούµενο έτος από αυτό που µας αφορά, χρησιµοποιήθηκαν 

και στοιχεία από τις καταστάσεις του 2004, στοιχεία αναµορφωµένα σύµφωνα µε τα 

∆ΛΠ και τα οποία συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις του 2005 ώστε να 

επιτευχθεί η συγκρισιµότητα µε το προηγούµενο έτος. 

 

�����"��: η µεταβολή του κύκλου εργασιών από το έτος t-1 στο t, 

**���: τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας i το έτος t-1, 

��6��: η µεταβολή των λογαριασµών εισπρακτέων από το έτος t-1 στο t, 

���: τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης, σε αυτή την περίπτωση τα µη κανονικά 

δεδουλευµένα. 

(Όλα τα ποσά διαιρεµένα µε το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος του έτους   

t-1.) 
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Όσον αφορά το δείγµα των επιχειρήσεων, αυτό συµπεριλαµβάνει όλους τους κλάδους 

του ΧΑΑ εκτός από τους εξής τέσσερεις: α) των τραπεζών, β) των ασφαλειών, γ) της 

ακίνητης περιουσίας, και δ) των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Η επιλογή 

ορισµένων εκ των σηµαντικότερων κλάδων και όχι η επιλογή του συνόλου των 

εταιριών του ΧΑΑ έγινε εξαιτίας ενός πλήθους παραγόντων. Αφενός οι επιχειρήσεις 

του χρηµατοοικονοµικού, τραπεζικού και ασφαλιστικού, διαθέτουν τις ιδιαιτερότητες 

τους αλλά καθώς εξυπηρετούν διαφορετικά συµφέροντα πιθανόν να διαθέτουν και 

διαφορετικά κίνητρα προκειµένου να χειραγωγήσουν αναλόγως τα αποτελέσµατα 

τους από ότι οι άλλες εταιρίες. Επίσης, έγινε η επιλογή των εταιριών µε ενοποιηµένες 

καταστάσεις ενώ έχουν απαλειφθεί οι επιχειρήσεις των οποίων η ετήσια οικονοµική 

χρήση διαρκεί από τις 1/07 έως τις 30/6. Τέλος, δεν συµπεριέλαβα στο δείγµα 

ορισµένες επιχειρήσεις οι οποίες παρουσίαζαν συστηµατικές ελλείψεις στην ανάλυση 

των απαιτούµενων στοιχείων στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων όσον 

αφορά τον αναβαλλόµενο φόρο που καταχωρείται στην κατάσταση Α/Χ (DTE). 

 

Κλάδοι ΧΑΑ Αριθµός επιχειρήσεων 

Πετρέλαιο & Αέριο 4 

Χηµικά 9 

Πρώτες Ύλες 12 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 30 

Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 26 

Τρόφιµα & Ποτά 24 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 30 

Υγεία 8 

Εµπόριο 8 

Μέσα Ενηµέρωσης 10 

Ταξίδια & Αναψυχή 10 

Τηλεπικοινωνίες 2 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 

Τεχνολογία 19 

Σύνολο 194 

Πίνακας 5.1: Εταιρίες του δείγµατος ανά κλάδο του ΧΑΑ 
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5.3.3 Αποτελέσµατα 

 

Ακολουθώντας την παραπάνω µεθοδολογία αρχικά έλεγξα µία µία τις περιπτώσεις 

ασυνέχειας της κατανοµής συχνοτήτων των κερδών, η οποία υπονοεί την πιθανή 

προσπάθεια χειραγώγησης των αποτελεσµάτων από την πλευρά των επιχειρήσεων, 

χρησιµοποιώντας τις διαφορετικές προαναφερθείσες µεθοδολογίες υπολογισµού του 

εύρους  της κλάσης του ιστογράµµατος.  

Earnings Management για την αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών 

Μεθοδολογία Burgstahler & Dichev 

Το διάγραµµα 5.1α παρουσιάζει το ιστόγραµµα συχνοτήτων βάσει των Scaled 

Earnings Changes. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι για τις 194 εταιρίες του δείγµατος για 

τα έτη 2005-2008 η συχνότητα των παρατηρήσεων γύρω από το µηδέν είναι ιδιαίτερα 

υψηλή συγκριτικά µε την αναµενόµενη συχνότητα της κανονικής κατανοµής. Στο 

ακριβώς προηγούµενο διάστηµα του µηδενός, δηλαδή στο (-0,01 –  0), η συχνότητα 

είναι µικρότερη από ότι στο διάστηµα (0 – 0,01) ενώ στο αµέσως επόµενο διάστηµα 

του µηδενός (0,01 –  0,02) η συχνότητα της µεταβολής των κερδών (Scaled Earnings 

Changes) εµφανίζεται αυξηµένη συγκριτικά µε το διάστηµα (0 – 0,01) και το 

διάστηµα (-0,01 -  0). (Πιο ξεκάθαρα µπορεί κανείς να το παρατηρήσει στο 

διάγραµµα 5.1β που αποτελεί µεγέθυνση του 5.1α.) ∆εδοµένης, λοιπόν, της ύπαρξης 

ενός ιδιαίτερα αυξηµένου αριθµού παρατηρήσεων γύρω από το µηδέν και πιο 

συγκεκριµένα δεξιά από αυτό ουσιαστικά υπονοείται η προσπάθεια χειραγώγησης 

των αποτελεσµάτων των εταιριών να εµφανίσουν µηδενική ή ελάχιστα θετική 

διαφορά στα κέρδη τους από έτος σε έτος (ίσως ακόµα και ελάχιστη αρνητική). Έτσι 

σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των Burgstahler & Dichev οι εταιρίες οι οποίες 

προβαίνουν σε πιθανή χειραγώγηση των αποτελεσµάτων τους είναι εκείνες των 

οποίων τα Scaled Earnings Changes είναι µεταξύ του 0 και του 0,01 (ή γενικότερα 

του προτεινόµενου εύρους).  
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∆ιάγραµµα 5.1α: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τους Burgstahler & Dichev . (µε το εύρος 0,01 από -3,79 – 5,2609) 

 

∆ιάγραµµα 5.1β: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τους Burgstahler & Dichev (1995). (µε εύρος 0,01 από -0,1 -  0,1) 
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Μεθοδολογία Scott 

 

Μάλιστα προβαίνοντας στον ίδιο έλεγχο σύµφωνα µε το εύρος διαστήµατος που 

υπολόγισα µε βάση τον τύπο (1) µπορώ να παρατηρήσω ότι στο διάστηµα δεξιά του 0 

οι παρατηρήσεις είναι τουλάχιστον διπλάσιες από ότι αριστερά του µηδέν. ∆ηλαδή, 

είναι µη φυσιολογικά περισσότερες οι επιχειρήσεις που εµφανίζουν αύξηση στα 

κέρδη τους από ότι αυτές που εµφανίζουν µειωµένα κέρδη. 

 

∆ιάγραµµα 5.2: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τον Scott (1979). (µε εύρος 0,17 από -3,79 – 5,2609) 

 

Μεθοδολογία Friedman & Diaconis 

Όσον αφορά τη µεθοδολογία των Friedman & Diaconis (1981), εφόσον υπολόγισα 

βάσει των στοιχείων του δείγµατος των 740 παρατηρήσεων (firm-years) το 

κατάλληλο εύρος του διαστήµατος σύµφωνα µε την εξίσωση (2) διαπιστώνω ότι είναι 

επίσης εµφανείς οι ενδείξεις χειραγώγησης των αποτελεσµάτων και στο διάγραµµα 

5.3α. Παρατηρείται µία µεγάλη συγκέντρωση παρατηρήσεων γύρω από το µηδέν και 

πιο συγκεκριµένα στο πρώτο διάστηµα δεξιά του µηδενός όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα 5.3β. Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εµφανίσουν µηδενικές ή 

ελάχιστα θετικές διαφορές στα κέρδη τους από ότι το προηγούµενο έτος. 
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∆ιάγραµµα 5.3α: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τους Friedman & Diaconis (1981). (µε εύρος 0,022 από -3,792 -  5,261) 

 

∆ιάγραµµα 5.3β: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τους Friedman & Diaconis (1981). (µε εύρος 0,022 από -0,2 -  0,2) 
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Μεθοδολογίες Silverman 

Σύµφωνα µε την εξίσωση (3) του Silverman (1986) είναι επίσης εµφανές το 

φαινόµενο της ασυνέχειας της κατανοµής των κερδών στο διάγραµµα 5.4. 

 

∆ιάγραµµα 5.4: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,127 από -3,792 -  5,261) 

 

Επίσης, σύµφωνα µε την εξίσωση (4) του Silverman (1986) για τον υπολογισµό του 

εύρους του διαστήµατος παρατηρεί κανείς το διάγραµµα 5.5α όπου οι παρατηρήσεις 

στα δύο διαστήµατα δεξιά του µηδενός είναι σαφώς περισσότερες από ότι θα όριζε η 

κανονική κατανοµή. Η διαφορά στον αριθµό των παρατηρήσεων στα διαστήµατα 

αριστερά και δεξιά του µηδενός φαίνεται καλύτερα στο διάγραµµα 5.5β το οποίο 

αποτελεί µία µεγέθυνση του 5.5α καθώς εµφανίζει τα διαστήµατα (-0,18 -,  0,180). 
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∆ιάγραµµα 5.5α: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,02099 από -3,792 -  5,261) 

 

∆ιάγραµµα 5.5β: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,02099 από -0,2 -  0,2) 
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Τέλος, υπολόγισα το εύρος και µε την τελευταία µεθοδολογία (εξίσωση (5)) σύµφωνα 

µε την αρθρογραφία µε σκοπό να ελεγχθεί η κατανοµή συχνότητας των κερδών. Το 

φαινόµενο της ασυνέχειας της κατανοµής και άρα της πιθανής χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων από τις επιχειρήσεις είναι για ακόµα µία φορά εµφανές.

∆ιάγραµµα 5.6α: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,01784 από -3,792 -  5,261) 

 

 

∆ιάγραµµα 5.6β: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,01784 από -0,2 -  0,2) 
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Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, τον έλεγχο ασυνέχειας της κατανοµής συχνότητας των 

κερδών (Scaled Earnings Changes) καταλήγει κανείς στο ίδιο συµπέρασµα. Ότι 

δηλαδή, υπάρχουν ενδείξεις χειραγώγησης των αποτελεσµάτων από τις εταιρίες του 

ΧΑΑ προκειµένου να µην εµφανίσουν µειωµένα κέρδη. Χρησιµοποιώντας έξι 

διαφορετικά εύρη για τα διαστήµατα του ιστογράµµατος παρατηρείται σε όλες τις 

περιπτώσεις µία υψηλή συγκέντρωση παρατηρήσεων γύρω από το µηδέν και µάλιστα 

στα διαστήµατα δεξιά του
18, υποδεικνύοντας την προσπάθεια ορισµένων 

επιχειρήσεων να µην εµφανίσουν µειωµένα κέρδη. Φυσικά είναι κατανοητό το 

γεγονός ότι όσο αυξάνεται το εύρος του διαστήµατος (όπως επί παραδείγµατι στη 

µεθοδολογία των Scott και Silverman) αυξάνεται και ο αριθµός των εταιριών που 

φαίνεται να χειραγωγούν τα αποτελέσµατα τους σε σύγκριση µε τις άλλες 

µεθοδολογίες µε µικρότερο εύρος.. 

 

Earnings Management για την αποφυγή εµφάνισης ζηµιών 

Τα επόµενα διαγράµµατα παρουσιάζουν ιστογράµµατα συχνοτήτων των εταιριών του 

δείγµατος βάσει των Scaled Earnings. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι για τις 194 εταιρίες 

για τα έτη 2005-2008 η συχνότητα των παρατηρήσεων γύρω από το µηδέν είναι 

ιδιαίτερα υψηλή συγκριτικά µε την αναµενόµενη συχνότητα της κανονικής 

κατανοµής. Είναι εµφανές λοιπόν ότι δεξιά του µηδενός είναι ιδιαίτερα αυξηµένες οι 

συχνότητες των κερδών (Scaled Earnings) συγκριτικά µε τη συχνότητα που 

εµφανίζεται αριστερά του µηδενός.  

Μεθοδολογία Burgstahler & Dichev 

Οι επιχειρήσεις που έχουν σκοπό να αποφύγουν να εµφανίσουν ζηµίες χειραγωγούν 

µε τέτοιο τρόπο τα αποτελέσµατα ώστε να εµφανίσουν µηδενικά ή ελαφρώς θετικά 

κέρδη, κάτι που εµφανώς αποδεικνύεται από το διάγραµµα 5.7β το οποίο αποτελεί 

µία µεγέθυνση του διαγράµµατος 5.7α και εµφανίζει τη συχνότητα των επιχειρήσεων 

για το διάστηµα των Scaled Earnings (-0,1 -  0,1).  

                                                           
18 Τα θετικά διαστήµατα αναφέρονται σε αύξηση των κερδών καθώς η τιµή των µετοχών µε την οποία 

διαιρείται η διαφορά αυτή είναι πάντα θετική. 
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∆ιάγραµµα 5.7α: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings Changes) για τις εταιρίες του ΧΑΑ 

όπως καθορίστηκε από τους Burgstahler & Dichev (1995). (µε εύρος 0,01 από -5,261 –  3,546) 

 

∆ιάγραµµα 5.7β: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings) για τις εταιρίες του ΧΑΑ όπως 

καθορίστηκε από τους Burgstahler & Dichev (1995).(µε εύρος 0,01 από -0,1 -  0,1) 
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Μεθοδολογία Scott 

Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και σύµφωνα µε τη µεθοδολογία εύρεσης του εύρους 

του διαστήµατος του Scott (1986) όπως αποδεικνύεται και από το διάγραµµα 5.8 

καθώς στο διάστηµα (0 - 0,1513) ο αριθµός των firm years είναι εµφανές 

µεγαλύτερος από ότι στο διάστηµα αριστερά του µηδέν όπου εµφανίζονται οι πρώτες 

ζηµίες.

∆ιάγραµµα 5.8: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings) για τις εταιρίες του ΧΑΑ όπως 

καθορίστηκε από τον Scott (1986). (µε εύρος 0,1513 από -5,261 –  3,546) 

 

Μεθοδολογία Friedman & Diaconis 

Τα διαγράµµατα 5.9α και 5.9β εµφανίζουν την κατανοµή των Scaled Earnings 

σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των Friedman & Diaconis (1981). Εάν παρατηρήσει 

κανείς το δεύτερο ιστόγραµµα που παρουσιάζει µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις 

συχνότητες των κερδών γύρω από το µηδέν είναι πάλι εµφανές το φαινόµενο της 

χειραγώγησης καθώς παρατηρούνται συγκριτικά αρκετά µεγαλύτερες συχνότητες 

δεξιά του µηδενός ((0 - 0,02282) και (0,02282 - 0,4564)), στην περιοχή δηλαδή όπου 

εµφανίζονται τα µηδενικά ή µικρά κέρδη από ότι στο διάστηµα αριστερά του µηδενός 

όπου εµφανίζονται ζηµίες. 
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∆ιάγραµµα 5.9α: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings) για τις εταιρίες του ΧΑΑ όπως 

καθορίστηκε από τους Friedman & Diaconis (1981). (µε εύρος 0,02282 από -5,261 –  3,546) 

 

∆ιάγραµµα 5.9β: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings) για τις εταιρίες του ΧΑΑ όπως 

καθορίστηκε από τους Friedman & Diaconis (1981). (µε εύρος 0,02282 από -0,2 -  0,2) 
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Μεθοδολογίες Silverman 

Στην περίπτωση δηµιουργίας της κατανοµής των Scaled Earnings βάσει του εύρους 

διαστήµατος που υπολογίστηκε σύµφωνα µε την εξίσωση (3) τα συµπεράσµατα όσον 

αναφορά τις ενδείξεις χειραγώγησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό να µην 

εµφανίσουν οι εταιρίες ζηµίες είναι τα ίδια όπως και µε τις προηγούµενες 

περιπτώσεις καθώς η συχνότητα των επιχειρήσεων που εµφανίζουν κέρδη (0 , 

0,1108) είναι σαφώς µεγαλύτερη από ότι η αναµενόµενη βάσει της κανονικής 

κατανοµής (διάγραµµα 5.10). Το ίδιο ισχύει βέβαια και µε τα επόµενα ιστογράµµατα 

(διαγράµµατα 5.11 και 5.12) των οποίων τα εύρη έχουν υπολογιστεί βάσει των τύπων 

(5) και (6) καθώς δεν προκύπτει κάποιο συµπέρασµα διαφορετικό πέραν του ότι 

εµφανίζεται ασυνέχεια στην κατανοµή των κερδών και κατ΄ επέκταση δεδοµένης της 

ύπαρξης αυξηµένων συχνοτήτων δεξιά του µηδενός καταλήγει κανείς στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει επιτηδευµένη προσπάθεια από τις επιχειρήσεις προκειµένου 

να µην εµφανίσουν ζηµίες. 

 

∆ιάγραµµα 5.10: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings) για τις εταιρίες του ΧΑΑ όπως 

καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,1108 από -5,261 –  3,546) 
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∆ιάγραµµα 5.11α: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings) για τις εταιρίες του ΧΑΑ όπως 

καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,02179 από -5,261 –  3,546) 

 

 

∆ιάγραµµα 5.11β: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings) για τις εταιρίες του ΧΑΑ όπως 

καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,02179 από -0,2 -  0,2) 
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∆ιάγραµµα 5.12α: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings) για τις εταιρίες του ΧΑΑ όπως 

καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,01852 από από -5,261 –  3,546) 

 

∆ιάγραµµα 5.12β: Κατανοµή Συχνότητας Κερδών (Scaled Earnings) για τις εταιρίες του ΧΑΑ όπως 

καθορίστηκε από τον Silverman (1986). (µε εύρος 0,01852 από -0,2 -  0,2) 
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Εφόσον, λοιπόν, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισµένες εταιρίες παραποιούν τα 

αποτελέσµατα τους προκειµένου να µην εµφανίσουν µειωµένα κέρδη ή ζηµίες η 

έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να αποδειχθεί κατά πόσο είναι χρήσιµη η αναβαλλόµενη 

φορολογία στην προσπάθεια εντοπισµού της χειραγώγησης των αποτελεσµάτων στην 

ελληνική αγορά καθώς και άλλα µεγέθη accruals που έχουν ήδη αναφερθεί. 

 

5.3.4 Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 

 

 Αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των εταιριών 

(firm-years) που εµφανίζουν µηδενικές ή ελαφρώς θετικές διαφορές στα κέρδη τους 

από την προηγούµενη χρήση (ΕΜ=1) σε σύγκριση µε τις εταιρίες  (firm-years) µε 

αρνητικές διαφορές ή θετικά κέρδη πέραν του εύρους που µας ενδιαφέρει στη µελέτη 

(ΕΜ=0). Στον Πίνακα 5.1 εµφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη µεθοδολογία 

των Burgstahler & Dichev. Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει ο µέσος όρος των 

αναβαλλόµενων φόρων-εξόδων (DTE) που έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης για τις εταιρίες (firm years) µε ΕΜ=0, δηλαδή αυτές οι 

παρατηρήσεις στις οποίες δεν είναι πιθανή η χειραγώγηση των αποτελεσµάτων, είναι 

-0,0001319 ή 0,013%  του Συνολικού Ενεργητικού ενώ για τις εταιρίες (firm-years) µε 

ΕΜ=1, δηλαδή για τις παρατηρήσεις στις οποίες οι µεταβολές των κερδών από την 

προηγούµενη χρήση είναι µηδενικές ή ελαφρώς θετικές, είναι σχετικά µεγαλύτερο     

-0,00051 ή 0,051% του Συνολικού Ενεργητικού. Όσον αφορά τα δεδουλευµένα 

(accruals), τα συνολικά είναι µεγαλύτερα από τα DTE και αρνητικά ενώ τα ασυνήθη 

(abnormal) είναι επίσης αρνητικά. Επίσης, πρέπει να επισηµάνω ότι τα TAcc είναι 

µεγαλύτερα στην περίπτωση των επιχειρήσεων µε ΕΜ=1. Τέλος, η µεταβολή στις 

λειτουργικές ταµειακές ροές είναι αρνητική για τις παρατηρήσεις µε ΕΜ=0                        

(-0,01049) και θετική για τις παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 (0,014973). 

 

                                                           
19 Το αρνητικό ποσό σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά υποδεικνύει ότι πρόκειται για  αναβαλλόµενο 

φορολογικό έσοδο δηλαδή η επιχειρήσεις αναγνώρισαν αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις στα 

αποτελέσµατα χρήσης.  
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EM=0 Ν Μέσος Τυπική  

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 600 -0,0001 0,031 -0,707 0,068 

TAcc 600 -0,008 0,118 -0,945 0,934 

AbAcc 590 -0,0009 0,122 -0,496 1,499 

∆CFO 600 -0,010 0,188 -3,665 0,419 

EM=1      

DTE 59 -0,0005 0,016 -0,111 0,016 

TAcc 59 -0,004 0,086 -0,281 0,208 

AbAcc 59 -0,0006 0,102 -0,389 0,218 

∆CFO 59 0,015 0,141 -0,556 0,384 

Πίνακας 5.1: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την      

εµφάνιση µειωµένων κερδών - Burgstahler & Dichev 

 

Στην περίπτωση όπου χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία του Scott (1986) προκειµένου 

να υπολογιστεί το εύρος του διαστήµατος τα δεδοµένα αλλάζουν καθώς αυξάνεται ο 

αριθµός των παρατηρήσεων που πλέον θεωρούνται ως πιθανές για χειραγώγηση. 

Έτσι, σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.2 οι παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 εµφανίζουν 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ενώ εκείνες µε ΕΜ=1 αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις. Τα συνολικά δεδουλευµένα είναι αρνητικά και στις δύο 

κατηγορίες ενώ η µεταβολή των  λειτουργικών ταµειακών ροών είναι αρνητικές για 

τις παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 και θετικές για αυτές µε ΕΜ=1. 
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EM=0 Ν Μέσος Τυπική  

Απόκλιση 

Ελάχιστ

ο 

Μέγιστο 

DTE 388 -0,0008 0,0379 -0,707 0,067 

TAcc 388 -0,013 0,137 -0,945 0,934 

AbAcc 380 0,0005 0,138 -0,497  1,463 

∆CFO 388 -0,022 0,224 -3,665 0,419 

EM=1      

DTE 271 0,0007 0,010 -0,111 0,026 

TAcc 271 -0,0001 0,075 -0,339 0,255 

AbAcc 269 -0,003 0,088 -0,367 0,311 

∆CFO 271 0,012 0,102 -0,556 0,384 

Πίνακας 5.2: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν  την 

εµφάνιση µειωµένων κερδών - Scott 

 

Συνεχίζοντας µε την κατηγοριοποίηση των παρατηρήσεων σύµφωνα µε τη 

µεθοδολογία των Friedman & Diaconis (1987) τα συµπεράσµατα δε διαφέρουν 

ιδιαίτερα εκτός από την περίπτωση των συνολικών δεδουλευµένων όπου στην 

κατηγορία των παρατηρήσεων µε ΕΜ=1 εµφανίζονται θετικά. 

 

EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 538 -0,0004 0,033 -0,707 0,067 

TAcc 538 -0,009 0,123 -0,945 0,934 

AbAcc 529 -0,0009 0,126 -0,494 1,462 

∆CFO 538 -0,013 0,197 -3,665 0,419 

EM=1      

DTE 121 0,0006 0,011 -0,111 0,016 

TAcc 121 0,0001 0,073 -0,280 0,208 

AbAcc 120 -0,0018 0,087 -0,352 0,211 

∆CFO 121 0,013 0,113 -0,556 0,384 

Πίνακας 5.3: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την    

εµφάνιση µειωµένων κερδών - Friedman & Diaconis 
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Καθώς επιλέγω το εύρος διαστήµατος του Silvermann βάσει της εξίσωσης (3) 

παρατηρώ ότι τόσο ο µέσος όρος της µεταβλητής DTE όσο και της ∆CFO είναι 

αρνητικός στις παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 και θετικός στις παρατηρήσεις µε ΕΜ=1. 

Όσον αφορά τα δεδουλευµένα, ο µέσος όρος των συνολικών δεδουλευµένων είναι 

µεγαλύτερος (και θετικός) για την κατηγορία των ΕΜ=1 ενώ για τα µη συνήθη είναι 

θετικός για την κατηγορία ΕΜ=0 και αρνητικός για τις παρατηρήσεις µε ΕΜ=1. 

 

EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 412 -0,0008 0,037 -0,70697 0,067539 

TAcc 412 -0,012 0,135 -0,945 0,93367 

AbAcc 404 0,0004 0,136 -0,5017 1,461347 

∆CFO 412 -0,021 0,218 -3,66497 0,419696 

EM=1      

DTE 247 0,000907 0,009 -0,111 0,026 

TAcc 247 0,000469 0,073 -0,339 0,255 

AbAcc 245 -0,00321 0,088 -0,370 0,309 

∆CFO 247 0,012775 0,104 -0,556 0,384 

Πίνακας 5.4: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την 

εµφάνιση µειωµένων κερδών – Silverman (3) 

 

 

Στον Πίνακα 5.5 µπορεί κανείς να παρατηρήσει για ακόµα µία φορά ότι τόσο ο µέσος 

όρος των DTE όσο και των ∆CFO παραµένει αρνητικό για τις εταιρίες µε ΕΜ=0 και 

θετικός για τις επιχειρήσεις µε ΕΜ=1. Σχετικά µε τα δεδουλευµένα τα στοιχεία 

διαφέρουν καθώς τα TAcc εµφανίζονται µεγαλύτερα για τις ΕΜ=1 ενώ τα AbAcc 

είναι µεγαλύτερα για τις ΕΜ=0 (σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται για αρνητικούς 

µέσους όρους). Τα δεδοµένα σε γενικές γραµµές δε διαφέρουν και µε την τελευταία 

µεθοδολογία όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει στον Πίνακα 5.6. 
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EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 543 -0,0003 0,032 -0,707 0,067 

TAcc 543 -0,009 0,123 -0,945 0,934 

AbAcc 534 -0,0008 0,125 -0,494 1,463 

∆CFO 543 -0,018 0,196 -3,665 0,419 

EM=1      

DTE 116 0,0006 0,012 -0,111 0,016 

TAcc 116 -0,0002 0,074 -0,281 0,208 

AbAcc 115 -0,002 0,088 -0,353 0,212 

∆CFO 116 0,012 0,115 -0,556 0,384 

Πίνακας 5.5: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την 

εµφάνιση µειωµένων κερδών – Silverman (4) 

 

EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 558 -0,0003 0,032 -0,707 0,068 

TAcc 558 -0,0088 0,122 -0,945 0,934 

AbAcc 549 -0,0008 0,124 -0,494 1,460 

∆CFO 558 -0,012 0,194 -3,665 0,419 

EM=1      

DTE 101 0,0004 0,012 -0,111 0,016 

TAcc 101 -0,0008 0,076 -0,281 0,208 

AbAcc 100 -0,003 0,092 -0,353 0,213 

∆CFO 101 0,015 0,121 -0,556 0,384 

Πίνακας 5.6: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την 

εµφάνιση µειωµένων κερδών – Silverman (5) 

 

Συνοψίζοντας τις ανωτέρω περιπτώσεις, αξίζει να αναφέρω το γεγονός ότι παρά τη 

µεταβολή του εύρους βάσει του οποίου κατηγοριοποιούνται οι παρατηρήσεις σε 

ΕΜ=0 και ΕΜ=1 ο µέσος όρος των αναβαλλόµενων φορολογικών εξόδων (DTE) 

παραµένει αρνητικός (απαίτηση) για τις εταιρίες µε ΕΜ=0 και θετικός (υποχρέωση) 

(εκτός από µία περίπτωση) για τις εταιρίες µε ΕΜ=1. Θα περίµενε βέβαια κανείς το 

αντίθετο για την περίπτωση που χειραγωγούνται τα κέρδη ανοδικά προκειµένου να 
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µην εµφανίσουν µειωµένα κέρδη ή ζηµίες οι επιχειρήσεις, δηλαδή οι παρατηρήσεις 

µε ΕΜ=1 να εµφανίζουν αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις οι οποίες θα 

λειτουργούν ως έσοδα δίνοντας µία περεταίρω ώθηση στα αποτελέσµατα χρήσης.   

Όσον αφορά τα δεδουλευµένα (συνολικά και µη κανονικά) διαφέρουν οι µέσοι όροι 

ανάλογα µε την περίπτωση. Σε γενικές γραµµές, όµως, οι µέσοι όροι των συνολικών 

δεδουλευµένων είναι µεγαλύτεροι για τις παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 ενώ τα µη 

κανονικά δεδουλευµένα είναι µεγαλύτερα για την κατηγορία ΕΜ=0. Τέλος, η 

µεταβολή στην ταµειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι αρνητική για τις εταιρίες µε ΕΜ=0 και θετική για τις εταιρίες µε 

ΕΜ=1. Ένας θετικός µέσος όρος των ∆CFO υπονοεί ότι η ταµειακή ροή αυξάνεται 

από χρήση σε χρήση, άρα αυξάνεται η ταµειακή εισροή ή µειώνεται η ταµειακή 

εκροή. Σε περίπτωση παραποίησης των αποτελεσµάτων µόνο µέσω της χειραγώγησης 

µέσω πραγµατικών δραστηριοτήτων µπορεί να επηρεαστεί η ταµειακή εισροή. 

 

 Αποφυγή εµφάνισης ζηµιών 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των εταιριών 

(firm-years) που εµφανίζουν µηδενικά ή ελαφρώς θετικά κέρδη προκειµένου να µην 

εµφανίσουν ζηµίες (ΕΜ=1) σε σύγκριση µε τις εταιρίες  (firm-years) µε αρνητικά ή 

θετικά κέρδη πέραν του εύρους που µας ενδιαφέρει στη µελέτη (ΕΜ=0). Στον Πίνακα 

5.7 εµφανίζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από τη µεθοδολογία των Burgstahler & 

Dichev. Έτσι, ο µέσος όρος των DTE είναι -0,00034 (απαίτηση) ή 0,034% του 

συνόλου του Ενεργητικού για την κατηγορία ΕΜ=0 ενώ για την κατηγορία ΕΜ=1 

είναι θετικό (υποχρέωση) και αποτελεί το 0,13% του συνόλου του Ενεργητικού. Οι 

µέσες τιµές των δεδουλευµένων είναι αρνητικές και µεγαλύτερες για την κατηγορία 

ΕΜ=1 ενώ η µεταβολή στη λειτουργική ταµειακή ροή είναι -0,01115 για τις ΕΜ=0 

και 0,017314 για τις ΕΜ=1. 
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EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 591 -0,0003 0,031 -0,707 0,068 

TAcc 591 -0,008 0,120 -0,945 0,933 

AbAcc 582 -0,001 0,125 -0,501 1,499 

∆CFO 591 -0,011 0,192 -3,665 0,419 

EM=1      

DTE 68 0,001 0,005 -0,012 0,016 

TAcc 68 -0,0003 0,063 -0,143 0,182 

AbAcc 67 -0,0003 0,068 -0,169 0,218 

∆CFO 68 0,017 0,089 -0,226 0,299 

Πίνακας 5.7: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την    

εµφάνιση ζηµιών - Burgstahler & Dichev 

 

Στον Πίνακα 5.8 όπου εµφανίζονται τα στοιχεία µε βάση τη µεθοδολογία του Scott, 

δεδοµένου ότι µεταβάλλονται οι παρατηρήσεις (αυξάνονται) που περιλαµβάνονται 

στην κατηγορία όπου το ΕΜ=1, το µόνο που επηρεάζεται είναι το γεγονός ότι ο 

µέσος όρος των AbAcc είναι πλέον µεγαλύτερος για τις εταιρίες µε EM=0. 

 

EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 269 -0,003 0,046 -0,707 0,067 

TAcc 269 -0,026 0,155 -0,945 0,933 

AbAcc 260 0,00001 0,157 -0,501 1,459 

∆CFO 269 -0,026 0,259 -3,665 0,384 

EM=1      

DTE 390 0,002 0,006 -0,032 0,038 

TAcc 390 0,005 0,076 -0,366 0,255 

AbAcc 389 -0,002 0,084 -0,377 0,303 

∆CFO 390 0,004 0,103 -0,556 0,41 

Πίνακας 5.8: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την 

εµφάνιση ζηµιών – Scott 
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Στην περίπτωση της µεθοδολογίας των Friedman & Diaconis παρατηρεί κανείς στον 

πίνακα 5.9 ότι συγκριτικά µε τη µεθοδολογία των Burgstahler & Dichev το µόνο που 

µεταβάλλεται είναι ότι ο µέσος όρος των TAcc για την κατηγορία των ΕΜ=1 είναι 

πλέον θετικός. Τα άλλα στοιχεία παραµένουν ίδια, µε τους µέσους όρους των 

µεταβλητών για τις παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 να είναι µεγαλύτεροι από τους 

αντίστοιχους για τις παρατηρήσεις µε ΕΜ=0. 

 

EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 586 -0,0004 0,032 -0,707 0,068 

TAcc 586 -0,00861 0,121 -0,945 0,933 

AbAcc 577 -0,00121 0,125 -0,499 1,499 

∆CFO 586 -0,011 0,193 -3,66 0,419 

EM=1      

DTE 73 0,001 0,005 -0,01263 0,017 

TAcc 73 0,0002 0,061 -0,14382 0,182 

AbAcc 72 -0,0005 0,067 -0,16748 0,218 

∆CFO 73 0,014 0,088 -0,22618 0,299 

Πίνακας 5.9: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την 

εµφάνιση ζηµιών – Friedman & Diaconis 

 

 

Στην επόµενη περίπτωση (Silverman) τα αποτελέσµατα όπως είναι αναµενόµενο 

προσεγγίζουν αυτά της µεθοδολογίας του Scott καθώς τα εύρη τα οποία υπολόγισα 

στην προηγούµενη ενότητα είναι µεγαλύτερα σε αυτές τις περιπτώσεις µε 

αποτέλεσµα να αυξάνεται ο αριθµός των παρατηρήσεων που εµπίπτουν στην 

κατηγορία ΕΜ=1. Έτσι, οι µέσοι όροι των µεταβλητών είµαι µεγαλύτεροι για τις 

παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 εκτός από την µεταβλητή AbAcc όπου εµφανίζει µεγαλύτερη 

µέση τιµή για την κατηγορία ΕΜ=0. 
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EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 314 -0,002 0,043 -0,706 0,068 

TAcc 314 -0,019 0,147 -0,945 0,934 

AbAcc 305 -0,0006 0,149 -0,498 1,454 

∆CFO 314 -0,024 0,243 -3,665 0,384 

EM=1      

DTE 345 0,0017 0,005 -0,032 0,022 

TAcc 345 0,003 0,076 -0,366 0,255 

AbAcc 344 -0,002 0,085 -0,373 0,307 

∆CFO 345 0,006 0,105 -0,556 0,419 

Πίνακας 5.10: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την 

εµφάνιση ζηµιών – Silverman (3) 

 

Στον Πίνακα 5.11 (Silverman) οι µέσοι όροι των µεταβλητών για τις παρατηρήσεις 

της κατηγορίας ΕΜ=1είναι εµφανώς µεγαλύτεροι από τους µέσους όρους των 

εταιριών µε ΕΜ=0. Αντίστοιχα αποτελέσµατα έλαβα και µε τη χρήση της 

µεθοδολογίας του Silverman βάσει της εξίσωσης (5) όπως φαίνεται και στον Πίνακα 

5.12.  

 

EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 588 -0,00035 0,031528 -0,70697 0,067539 

TAcc 588 -0,00858 0,120703 -0,945 0,93367 

AbAcc 579 -0,00124 0,125158 -0,50034 1,499407 

∆CFO 588 -0,01106 0,192853 -3,66497 0,419696 

EM=1      

DTE 71 0,001376 0,005131 -0,01263 0,016866 

TAcc 71 0,000191 0,062408 -0,14382 0,182477 

AbAcc 70 -0,00022 0,067824 -0,1674 0,217833 

∆CFO 71 0,015392 0,088463 -0,22618 0,298594 

Πίνακας 5.11: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την 

εµφάνιση ζηµιών – Silverman (4) 
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EM=0 Ν Μέσος Τυπική 

Απόκλιση 

Ελάχιστο Μέγιστο 

DTE 599 -0,0003 0,031 -0,707 0,067 

TAcc 599 -0,008 0,119 -0,945 0,933 

AbAcc 590 -0,001 0,124 -0,499 1,500 

∆CFO 599 -0,011 0,191 -3,66 0,419 

EM=1      

DTE 60 0,001 0,005 -0,012 0,016 

TAcc 60 0,0004 0,064 -0,144 0,182 

AbAcc 59 -0,0004 0,071 -0,165 0,219 

∆CFO 60 0,019 0,089 -0,226 0,298 

Πίνακας 5.12: Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία – Εταιρίες µε σκοπό να αποφύγουν την 

εµφάνιση ζηµιών – Silverman (5) 

 

Συνοψίζοντας τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, για την περίπτωση της 

χειραγώγησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό την αποφυγή εµφάνισης ζηµιών αξίζει 

να σηµειώσω ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 εµφανίζουν 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ενώ εκείνες µε ΕΜ=1 εµφανίζουν 

αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις. Επίσης, οι µέσοι όροι των συνολικών 

δεδουλευµένων είναι µεγαλύτεροι για τις παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 ενώ τα µη 

κανονικά δεδουλευµένα είναι µεγαλύτερα για την κατηγορία ΕΜ=0 εκτός από τα 

AbAcc για τις υποπεριπτώσεις των Scott και Silverman (3) όπου παρατηρείται το 

αντίθετο. Τέλος, επαναλαµβάνεται το γεγονός η µεταβολή της λειτουργικής 

ταµειακής ροής να είναι αρνητική για την εκάστοτε κατηγορία ΕΜ=0 και θετική για 

τις κατηγορίες ΕΜ=1. 

 

Αποτελέσµατα παλινδροµήσεων 

Συνεχίζοντας την έρευνα σχετικά µε τη χρησιµότητα της αναβαλλόµενης φορολογίας 

και των άλλων µεταβλητών στον εντοπισµό προσπαθειών χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων από τις εταιρίες του ΧΑΑ θα χρησιµοποιήσω το βασικό “pooled 

cross-sectional” µοντέλο (1) για τις “probit” παλινδροµήσεις. ∆εδοµένου ότι ο 
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Holland (2004) υποστηρίζει την κρίσιµη σηµασία του εύρους για τον έλεγχο της 

ασυνέχειας στην προηγούµενη ενότητα χρησιµοποίησα διαφορετικά εύρη για την 

κατηγοριοποίηση των παρατηρήσεων (firm-years) σε αυτές που είναι πιθανόν να 

έχουν υποστεί χειραγώγηση (ΕΜ=1) και σε αυτές που δεν πιθανολογείται κάτι τέτοιο 

(ΕΜ=0). Έτσι προκειµένου να ελεγχθεί η σηµαντικότητα του διαφορετικού εύρους 

και στη συνέχεια αυτής της µελέτης, θα παλινδροµήσω την εξίσωση (1) για όλες τις 

υποπεριπτώσεις. Οι πίνακες που θα ακολουθήσουν θα εµφανίζουν τα αποτελέσµατα 

για την περίπτωση χειραγώγησης προς αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών (avoid 

an earnings decline) και για την περίπτωση χειραγώγησης προς αποφυγή εµφάνισης 

ζηµιών (avoid a loss). Επίσης, χρησιµοποιούνται για την παλινδρόµηση δύο 

διαφορετικές µεταβλητές, όπως ανέφερα και στη µεθοδολογία, για τα accruals. 

Πρώτον, τα συνολικά δεδουλευµένα (Total Accruals) και δεύτερον τα µη κανονικά ή 

υπέρµετρα δεδουλευµένα (Αbnormal Accruals). Όσες από τις χρησιµοποιηθείσες 

µεταβλητές εµφανίσουν στατιστική σηµαντικότητα θα σηµαίνει ότι αποτελούν ένα 

σηµαντικό εργαλείο εντοπισµού χειραγώγησης των αποτελεσµάτων ή ακόµα και ένα 

µέσο εφαρµογής αυτής ενώ αντίθετα εάν δεν εµφανίσουν στατιστικά σηµαντικούς 

συντελεστές κάτι τέτοιο δε θα ισχύει. 

Προτού συνεχίσω αξίζει να αναφέρω ότι να αποτελέσµατα τα οποία αναµένονται 

όσον αφορά τις βασικές µεταβλητές του µοντέλου (1) είναι να είναι στατιστικά 

σηµαντικός ο συντελεστής του DTE και θετικός καθώς εφόσον χειραγωγούνται τα 

αποτελέσµατα πρέπει να εµφανίζεται αυξηµένη και η αναβαλλόµενη φορολογία.20 

Επίσης θετικός πρέπει να εµφανίζεται ο συντελεστής των accruals και αρνητικός ο 

συντελεστής του ∆CFO καθώς όσο αυξάνεται η απόδοση µίας επιχείρησης τόσο 

µικρότερη είναι η ανάγκη να χειραγωγηθούν τα αποτελέσµατα (µέσω accruals). 

 

 

                                                           
20

 Το παρόν κονδύλι (deferred tax expense) αφορά του αναβαλλόµενους φόρους που περιλαµβάνονται 

στην κατάσταση Α/Χ και κυρίως οφείλονται στις προσωρινές διαφορές που δηµιουργούνται εξαιτίας 

των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος αλλά και από 

ορισµένες άλλες πηγές που αναλύθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. Για αυτό ακριβώς το λόγο αξίζει 

να τονίσω το γεγονός ότι µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας είναι εφικτό να εντοπιστεί η 

χειραγώγηση των αποτελεσµάτων µέσω των δεδουλευµένων και όχι προσπάθειες χειραγώγησης µέσω 

πραγµατικών δραστηριοτήτων (real earnings management). 
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1) Μεθοδολογία Burgstahler & Dichev 

 

Ο Πίνακας 5.13 εµφανίζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε χρήση των TAcc. 

Όσον αφορά την περίπτωση της χειραγώγησης προς αποφυγή εµφάνισης µειωµένων 

κερδών από τη µία χρήση στην επόµενη ο συντελεστής της σταθεράς είναι αρνητικός 

(-1,345918) και είναι στατιστικά σηµαντικός (p = 0). Καµία άλλη µεταβλητή δεν 

είναι στατιστικά σηµαντική για την παρούσα περίπτωση υπονοώντας ότι καµία από 

τις παρούσες µεταβλητές δεν είναι ικανή να εντοπίσει πιθανές προσπάθειες 

χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση της χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων µε σκοπό να µην εµφανίσει µία επιχείρηση ζηµίες ο συντελεστής 

της σταθεράς είναι αρνητικός (-1,271661) και στατιστικά σηµαντικός (p = 0) ενώ ο 

συντελεστής της µεταβολής της λειτουργικής ταµειακής ροής (∆CFO) είναι θετικός 

(1,372043) και στατιστικά σηµαντικός ( p = 0.0277). 

Ο Πίνακας 5.14 εµφανίζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε χρήση των 

AbAcc. Όσον αφορά την περίπτωση της χειραγώγησης προς αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών από τη µία χρήση στην επόµενη ο συντελεστής της σταθεράς 

είναι αρνητικός (-1,339430) και είναι στατιστικά σηµαντικός (p = 0). Καµία άλλη 

µεταβλητή δεν είναι στατιστικά σηµαντική για την παρούσα περίπτωση υπονοώντας 

ότι καµία από τις παρούσες µεταβλητές δεν είναι ικανή να εντοπίσει πιθανές 

προσπάθειες χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση της χειραγώγησης 

των αποτελεσµάτων µε σκοπό να µην εµφανίσει µία επιχείρηση ζηµίες ο 

συντελεστής της σταθεράς είναι αρνητικός (-1.275577) και στατιστικά σηµαντικός (p 

= 0) ενώ ο συντελεστής της µεταβολής της λειτουργικής ταµειακής ροής (∆CFO) 

είναι θετικός (1.501287) και στατιστικά σηµαντικός ( p = 0.0243). 
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Εξαρτηµένη µεταβλητή: ΕΜ21 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 659 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -1,345918 0,0000**22 -1,271661 0,0000** 

DTE -0,828537 0,5533 2,515336 0,3603 

TAcc 0,297536 0,6052 0,676746 0,1547 

∆CFO 0,829735 0,2960 1,372043 0,0277** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

600 

59 

591 

68 

Πίνακας 5.13: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Total Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 649 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -1,339430 0,0000** -1,275577 0,0000** 

DTE -0,850013 0,5459 3,406098 0,2834 

AbAcc 0,485322 0,3981 0,672392 0,1498 

∆CFO 0,924268 0,2966 1,501287 0,0243** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

590 

59 

582 

67 

Πίνακας 5.14: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Abnormal Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

                                                           
21 Το ΕΜ καθορίστηκε από τη µεθοδολογία των Burgstahler & Dichev (1997) βάσει του εύρους που 

επέλεξαν οι Phillips et al.(2002) σε δική τους έρευνα. 
22  *: Στατιστικά σηµαντική µεταβλητή για 10%. 
        **:Στατιστικά σηµαντική µεταβλητή για 5%. 
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2) Μεθοδολογία Scott 

 

Ο Πίνακας 5.15 εµφανίζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε χρήση των TAcc. 

Στην περίπτωση της χειραγώγησης προς αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών ο 

συντελεστής της σταθεράς είναι αρνητικός (-0,222445) και στατιστικά σηµαντικός (p 

= 0). Στην παρούσα µεθοδολογία παρατηρώ ότι εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικοί 

και θετικοί οι συντελεστές της µεταβλητής TAcc (1,169578 µε p = 0,0340) και της 

∆CFO (1,869791 µε p = 0,0011). Στην περίπτωση της χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων µε σκοπό να µην εµφανίσει µία επιχείρηση ζηµίες ο συντελεστής 

της σταθεράς είναι θετικός (0,234711) και στατιστικά σηµαντικός (p = 0) ενώ 

εµφανίζονται θετικοί και στατιστικά σηµαντικοί οι συντελεστές του DTE , TAcc και 

του ∆CFO (9,808054 µε p = 0.0003, 1,936693 µε p = 0.0064 και 2,067489 µε p = 

0,0001, αντίστοιχα). 

Ο Πίνακας 5.16 εµφανίζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε χρήση των 

AbAcc. Στην πρώτη παλινδρόµηση για την αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών 

ο συντελεστής της σταθεράς είναι αρνητικός (-0,215896) και στατιστικά σηµαντικός 

(p = 0). Στην παρούσα µεθοδολογία παρατηρώ ότι εµφανίζεται στατιστικά 

σηµαντικός και θετικός ο συντελεστής της µεταβλητής ∆CFO (1,652838 µε p = 

0,0045). Στην περίπτωση της χειραγώγησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό να µην 

εµφανίσει µία επιχείρηση ζηµίες ο συντελεστής της σταθεράς είναι θετικός 

(0,253380) και στατιστικά σηµαντικός (p = 0) ενώ εµφανίζονται θετικοί και 

στατιστικά σηµαντικοί οι συντελεστές του DTE και του ∆CFO (6,212911 µε p = 

0,0078, και 1,569121 µε p = 0,0017, αντίστοιχα). 
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Εξαρτηµένη µεταβλητή: ΕΜ23 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 659 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -0,222445 0,0000** 0,234711 0,0000** 

DTE 0,743278 0,5303 9,808054 0,0003** 

TAcc 1,169578 0,0340** 1,936693 0,0064** 

∆CFO 1,869791 0,0011** 2,067489 0,0001** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

388 

271 

269 

390 

Πίνακας 5.15: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Total Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

 

Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 649 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -0,215896 0,0000** 0,253380 0,0000** 

DTE 0,995497 0,4011 6,212911 0,0078** 

AbAcc 0,565561 0,2473 0,502833 0,3127 

∆CFO 1,652838 0,0045** 1,569121 0,0017** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

380 

269 

260 

389 

Πίνακας 5.16: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Abnormal Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

                                                           
23 Το ΕΜ καθορίστηκε από τη µεθοδολογία του Scott βάσει του εύρους που υπολογίστηκε από την 

εξίσωση (1). 
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3) Μεθοδολογία Friedman & Diaconis  

 

Ο Πίνακας 5.17 εµφανίζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε τη χρήση των 

TAcc. Όσον αφορά την περίπτωση της χειραγώγησης προς αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ο συντελεστής της σταθεράς είναι αρνητικός (-0,903808) και 

είναι στατιστικά σηµαντικός (p = 0). Μία ακόµα µεταβλητή έχει στατιστικά 

σηµαντικό συντελεστή στην παρούσα περίπτωση, υπονοώντας ότι είναι ικανή να 

εντοπίσει πιθανές προσπάθειες χειραγώγησης των αποτελεσµάτων, και αυτή είναι η 

∆CFO (1,2589631 µε p = 0,0451). Στην περίπτωση της χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων µε σκοπό να µην εµφανίσει µία επιχείρηση ζηµίες ο συντελεστής 

της σταθεράς είναι αρνητικός (-1,228710) και στατιστικά σηµαντικός (p = 0) ενώ ο 

συντελεστής της µεταβολής της λειτουργικής ταµειακής ροής (∆CFO) είναι θετικός 

(1,372043) και στατιστικά σηµαντικός ( p = 0,0418). 

 

Ο Πίνακας 5.18 εµφανίζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε τη χρήση των 

AbAcc. Όσον αφορά την περίπτωση της χειραγώγησης προς αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών στατιστικά σηµαντικοί συντελεστές έχουν η σταθερά (-0,900620 

µε p = 0) και οριακά για 5% η ∆CFO (1,270340 µε p= 0.0570). Στην περίπτωση της 

χειραγώγησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό µία επιχείρηση να µην εµφανίσει ζηµίες 

ο συντελεστής της σταθεράς είναι αρνητικός (-1,121143) και στατιστικά σηµαντικός 

(p = 0) ενώ ο συντελεστής της µεταβολής της λειτουργικής ταµειακής ροής (∆CFO) 

είναι θετικός (1,296090) και στατιστικά σηµαντικός ( p = 0,0338). 
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Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ24 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 659 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -0,903808 0,0000** -1,228710 0,0000** 

DTE 0,089235 0,9477 2,832998 0,3296 

TAcc 0,750852 0,1232 0,636322 0,1653 

∆CFO 1,2589631 0,0451** 1,214137 0,0418** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

538 

121 

586 

73 

Πίνακας 5.17: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Total Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

 

Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 649 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -0,900620 0,0000** -1,121143 0,0000** 

DTE 0,189004 0,8900 3,678098 0,1839 

AbAcc 0,564419 0,2389 0,565379 0,1949 

∆CFO 1,270340 0,0570** 1,296090 0,0338** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

529 

120 

577 

72 

Πίνακας 5.18: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Abnormal Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

                                                           
24 Το ΕΜ καθορίστηκε από τη µεθοδολογία των Friedman & Diaconis βάσει του εύρους που 

υπολογίστηκε από την εξίσωση (2). 
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4) Μεθοδολογία Silverman (3) 

 

Ο Πίνακας 5.19 εµφανίζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε χρήση των TAcc. 

Στην παλινδρόµηση για τη χειραγώγηση προς αποφυγή εµφάνισης µειωµένων 

κερδών ο συντελεστής της σταθεράς είναι αρνητικός (-0,318560) και στατιστικά 

σηµαντικός (p = 0). Σύµφωνα µε την παρούσα µεθοδολογία παρατηρώ ότι 

εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικοί και θετικοί οι συντελεστές της µεταβλητής 

TAcc (1,131332 µε p = 0,0356) και της ∆CFO (1,823454 µε p = 0,0014). Στην 

περίπτωση της χειραγώγησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό να µην εµφανίσει µία 

επιχείρηση ζηµίες εµφανίζονται θετικοί και στατιστικά σηµαντικοί οι συντελεστές 

του DTE , TAcc και του ∆CFO (8,126343 µε p = 0.0013, 1,555816 µε p = 0.0097 και 

1,887256 µε p = 0,0001, αντίστοιχα). 

Ο Πίνακας 5.20 εµφανίζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης µε χρήση των 

AbAcc. Στην πρώτη παλινδρόµηση για την αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών 

ο συντελεστής της σταθεράς είναι αρνητικός (-0,312970) και στατιστικά σηµαντικός 

(p = 0). Στην παρούσα µεθοδολογία παρατηρώ ότι εµφανίζονται στατιστικά 

σηµαντικοί και θετικοί οι συντελεστές της µεταβλητής ∆CFO (1,619039 µε p = 

0,0057). Στην περίπτωση της χειραγώγησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό να µην 

εµφανίσει µία επιχείρηση ζηµίες εµφανίζονται θετικοί και στατιστικά σηµαντικοί οι 

συντελεστές του DTE και του ∆CFO (5,857504 µε p = 0,0084, και 1,555050 µε p = 

0,0014, αντίστοιχα). 
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Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ25 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 659 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -0.318560 0.0000** 0.058591 0.2333 

DTE 0.854175 0.4874 8.126343 0.0013** 

TAcc 1.131332 0.0356** 1.555816 0.0097** 

∆CFO 1.823454 0.0014** 1.887256 0.0001** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

412 

247 

314 

345 

Πίνακας 5.19: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Total Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

 

Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 649 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -0.312970 0.0000** 0.075171 0.1291 

DTE 1.126241 0.3755 5.857504 0.0084** 

AbAcc 0.545344 0.2570 0.543827 0.2502 

∆CFO 1.619039 0.0057** 1.555050 0.0014** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

404 

245 

305 

344 

Πίνακας 5.20: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Abnormal Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

                                                           
25 Το ΕΜ καθορίστηκε από τη µεθοδολογία του Silverman βάσει του εύρους που υπολογίστηκε από 

την εξίσωση (3). 
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5) Μεθοδολογία Silverman (4) 

 

Στις επόµενες παλινδροµήσεις, των οποίων τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5.21, χρησιµοποιούνται ως µέτρο δεδουλευµένων τα TAcc. Έτσι, για την 

περίπτωση της χειραγώγησης προς αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών 

εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικοί οι συντελεστές της σταθεράς (-0,932283 p=0) 

και της µεταβλητής ∆CFO για 10% (1,174531 µε p=0.0624). Όσον αφορά την 

περίπτωση της χειραγώγησης µε σκοπό να µην εµφανίσουν απώλειες οι επιχειρήσεις 

παρατηρεί κανείς ότι τα αποτελέσµατα δε διαφέρουν ιδιαίτερα, µε το συντελεστή της 

σταθεράς να είναι αρνητικός (-1,245549) και στατιστικά σηµαντικός (p=0) και το 

συντελεστή της µεταβλητής ∆CFO θετικό (1,277196) και στατιστικά σηµαντικό για 

5% (p=0,0359), 

Στον Πίνακα 5.22 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης 

της αρχικής εξίσωσης (1) µε τη χρήση των AbAcc. Για ακόµα µία φορά οι 

συντελεστές της σταθεράς είναι αρνητικοί και στατιστικά σηµαντικοί τόσο για την 

περίπτωση της χειραγώγησης για να µην εµφανίσουν µειωµένα κέρδη οι επιχειρήσεις 

όσο και για να µην εµφανίσουν ζηµίες (-0.929266 µε p=0 και -1.248532 p=0, 

αντίστοιχα). Σχετικά µε τις λοιπές µεταβλητές η µόνη που και στις δύο περιπτώσεις 

εµφανίζεται ως χρήσιµη προκειµένου να εντοπίσει πιθανές προσπάθειες 

χειραγώγησης των αποτελεσµάτων είναι η ∆CFO. Στην περίπτωση της αποφυγής 

εµφάνισης µειωµένων αποτελεσµάτων ο συντελεστής της είναι θετικός (1.170937) 

και στατιστικά σηµαντικός για 10% (p=0.0813) ενώ στη δεύτερη περίπτωση είναι 

θετικός (1,374157) και στατιστικά σηµαντικός για 5%  (p=0.0320). 
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Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ26 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 659 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -0.932283 0.0000** -1.245549 0.0000** 

DTE 0.027033 0.9842 2.676702 0.3485 

TAcc 0.699255 0.1495 0.665729 0.1531 

∆CFO 1.174531 0.0624* 1.277196 0.0359** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

543 

116 

588 

71 

Πίνακας 5.21: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Total Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

 

Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 649 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -0.929266 0.0000** -1.248532 0.0000** 

DTE 0.125913 0.9267 3.573227 0.2454 

AbAcc 0.493114 0.3024 0.616629 0.1727 

∆CFO 1.170937 0.0813* 1.374157 0.0320** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

534 

115 

579 

70 

Πίνακας 5.22: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Abnormal Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

                                                           
26 Το ΕΜ καθορίστηκε από τη µεθοδολογία του Silverman βάσει του εύρους που υπολογίστηκε από 

την εξίσωση (4). 
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6) Μεθοδολογία Silverman (5) 

 

Στον Πίνακα 5.23 παρατίθενται τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων σύµφωνα µε 

τα οποία µε τη χρήση των συνολικών δεδουλευµένων (TAcc) στατιστικά σηµαντικοί 

συντελεστές εµφανίζονται αυτοί της σταθεράς (-1,025237 µε p=0 και -1,3443948 µε 

p=0) και της µεταβλητής ∆CFO, στην περίπτωση της χειραγώγησης µε σκοπό να µη 

µειωθούν τα κέρδη στην επόµενη χρήση για 10% (1.219117 µε p=0.0703), ενώ στην 

περίπτωση της χειραγώγησης ώστε να µην καταγράψουν οι εταιρίες ζηµίες για 5% 

(1.490399 µε p=0.0216). Στα ίδια ακριβώς συµπεράσµατα καταλήγει κανείς εάν 

παρατηρήσει τον Πίνακα 5.24 στον οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

παλινδρόµησης µε τη χρήση των µη κανονικών δεδουλευµένων (AbAcc). ∆ηλαδή, 

στατιστικά σηµαντικοί παραµένουν οι συντελεστές της σταθεράς και της µεταβλητής  

∆CFO και για τις δύο περιπτώσεις µελέτης της χειραγώγησης (αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών και αποφυγή εµφάνισης ζηµιών). 

Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ27 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 659 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -1.025237 0.0000** -1.343948 0.0000** 

DTE -0.131746 0.9234 1.866750 0.3968 

TAcc 0.688544 0.1677 0.769069 0.1212 

∆CFO 1.219117 0.0703* 1.490399 0.0216** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

558 

101 

599 

60 

Πίνακας 5.23: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Total Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

                                                           
27 Το ΕΜ καθορίστηκε από τη µεθοδολογία του Silverman βάσει του εύρους που υπολογίστηκε από 

την εξίσωση (5). 
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Εξαρτηµένη µεταβλητή ΕΜ 

Μέθοδος: ML-Binary Probit  

∆είγµα 2005-2008 

Παρατηρήσεις: 649 

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

 Avoid an earnings decline Avoid a loss 

Variable Coefficient P-Value Coefficient P-Value 

Intercept -1.023605 0.0000** -1.349045 0.0000** 

DTE -0.046714 0.9728 2.673681 0.3590 

AbAcc 0.527069 0.2887 0.735990 0.1269 

∆CFO 1.251561 0.0808* 1.623330 0.0182** 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=0 

Παρατηρήσεις µε ΕΜ=1 

549 

100 

590 

59 

Πίνακας 5.24: Αποτελέσµατα probit παλινδρόµησης µε Abnormal Accruals για αποφυγή εµφάνισης 

µειωµένων κερδών ή ζηµίας. 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων, παρά το γεγονός ότι 

χρησιµοποίησα διαφορετικές µεθόδους υπολογισµού του εύρους βάσει του οποίου 

ορίστηκε η εξαρτηµένη µεταβλητή για την περίπτωση της χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων προκειµένου να εµφανίσουν οι εταιρίες σταθερά κέρδη παρατήρησα 

ότι ο συντελεστής της σταθεράς του βασικού µοντέλου που παλινδρόµησα παραµένει 

αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός για όλες τις υποπεριπτώσεις (τόσο µε τη χρήση 

των TAcc όσο και µε τη χρήση των AbAcc). Όσον αφορά τη µεταβλητή των DTE σε 

καµία από τις παλινδροµήσεις δεν εµφανίζεται ως στατιστικά σηµαντική υπονοώντας 

ότι δεν είναι δυνατός ο εντοπισµός προσπαθειών χειραγώγησης των αποτελεσµάτων 

µε σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας στα κέρδη µέσω των αναβαλλόµενων 

φόρων. Επίσης, ο συντελεστής των TAcc εµφανίζεται στατιστικά σηµαντικός µόνο 

για τις µεθοδολογίες των Scott και Silverman (3), στις οποίες ουσιαστικά αυξήθηκε ο 

αριθµός των επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία των ΕΜ=1 εφόσον 

διευρύνθηκε το εύρος µέσα στο οποίο αν εµπίπτει το Scaled Earnings Changes η 

µεταβλητή ΕΜ παίρνει την τιµή 1, ενώ η µεταβλητή AbAcc δεν εµφανίζει στατιστικά 

σηµαντικούς συντελεστές σε καµία υποπερίπτωση. Τέλος, στατιστικά σηµαντική 

είναι η µεταβλητή ∆CFO (για 5% ή για 10% επίπεδο σηµαντικότητας), εκτός από την 
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περίπτωση που χρησιµοποιείται το εύρος των Burgstahler & Dichev, και µάλιστα µε 

θετικό συντελεστή ενώ αναµενόταν να είναι αρνητικός.  

Αναφορικά µε την περίπτωση της χειραγώγησης µε σκοπό την επίτευξη οριακών 

κερδών παρατήρησα ότι η σταθερά εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική σε όλες τις 

περιπτώσεις (τόσο µε τη χρήση των TAcc όσο και µε τη χρήση των AbAcc) εκτός 

από την παλινδρόµηση που έγινε βάσει της µεθοδολογίας του Silverman (εξίσωση 3). 

Τα DTE έχουν στατιστικά σηµαντικούς συντελεστές µόνο µε τη χρήση της 

µεθοδολογίας του Scott και Silverman (εξίσωση 3). Τα TAcc, όπως και στη 

χειραγώγηση για αποφυγή εµφάνισης µειωµένων κερδών, έχουν στατιστικά 

σηµαντικούς συντελεστές µόνο στις παλινδροµήσεις βάσει των µεθοδολογιών του 

Scott και του Silverman (εξίσωση 3) ενώ τα AbAcc σε καµία υποπερίπτωση. Τέλος, η 

µεταβλητή ∆CFO εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική και θετική για επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% για όλες τις παλινδροµήσεις ανεξαρτήτου µεθοδολογίας και 

µεταβλητής δεδουλευµένων. 

 

5.4 Συµπεράσµατα 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρήθηκε ο εντοπισµός προσπαθειών 

χειραγώγησης των αποτελεσµάτων από επιχειρήσεις που είτε επιθυµούν να 

εµφανίσουν σταθερότητα στα κέρδη τους από τη µία χρήση στην άλλη είτε οριακά 

κέρδη. Ο εντοπισµός αυτός επετεύχθη µέσω ελέγχου ύπαρξης ασυνέχειας στην 

κατανοµή των κερδών των επιχειρήσεων. Προκειµένου να είναι έγκυρος ο έλεγχος 

ασυνέχειας χρησιµοποιηθήκαν, εκτός των Burgstahler & Dichev28, και άλλα εύρη 

διαστήµατος για την κατασκευή των ιστογραµµάτων βάσει µεθοδολογιών που 

αναφέρονται στη διεθνή αρθρογραφία, τα οποία εύρη µε τη σειρά τους 

χρησιµοποιήθηκαν και στο βασικό probit µοντέλο εφόσον η µεταβολή τους επηρεάζει 

την εξαρτηµένη µεταβλητή. Σε γενικές γραµµές η χρήση διαφορετικών ευρών 

διαστήµατος δεν εµφάνισε αποκλίσεις  στα αποτελέσµατα του ελέγχου ασυνέχειας 

των κατανοµών συχνοτήτων των κερδών αλλά ούτε και στα αποτελέσµατα των 

παλινδροµήσεων µε εξαιρέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. 

                                                           
28 Του εύρους που επέλεξαν οι Phillips et al. σε δική τους έρευνα (2002).  



 

115 

Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξα µετά τους ελέγχους ασυνέχειας των κερδών 

(Scaled Earnings Changes) για την περίπτωση της αποφυγής εµφάνισης µειωµένων 

κερδών από τη µία χρήση στην άλλη είναι το γεγονός ότι η αρχική υπόθεση Η1, ότι 

δηλαδή τα αποτελέσµατα των ελληνικών επιχειρήσεων χειραγωγούνται µε κίνητρο να 

µην εµφανίσουν µειωµένα κέρδη, επαληθεύεται. Μάλιστα, επαληθεύεται 

ανεξαρτήτου µεθοδολογίας υπολογισµού του εύρους µε µόνο αντίκτυπο σε ορισµένες 

περιπτώσεις (όπως στη µεθοδολογία του Scott και του Silverman – εξίσωση 3), 

δεδοµένου ότι το εύρος ήταν αρκετά µεγαλύτερο από ότι στα άλλα ιστογράµµατα, να 

αυξάνεται ακόµα περισσότερο ο αριθµός των firm-years στα οποία φαίνεται να 

χειραγωγήθηκαν τα αποτελέσµατα. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξα και για την 

περίπτωση της χειραγώγησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό την αποφυγή εµφάνισης 

ζηµιών. ∆ηλαδή, µέσω του ελέγχου ασυνέχειας των κερδών (Scaled Earnings) 

επαληθεύτηκε η υπόθεση Η2, ότι δηλαδή τα αποτελέσµατα των ελληνικών 

επιχειρήσεων χειραγωγούνται µε κίνητρο να µην εµφανιστούν ζηµίες. Παρά το 

γεγονός ότι χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά εύρη διαστήµατος για την κατασκευή του 

ιστογράµµατος παρατηρήθηκε µία ασυνήθιστα υψηλή συχνότητα παρατηρήσεων 

δεξιά του µηδενός, στα διαστήµατα που εµφανίζουν οι επιχειρήσεις οριακά κέρδη. 

Όσον αφορά το σκοπό για τον οποίο προβαίνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις σε 

προσπάθειες να παραποιήσουν τα λογιστικά τους αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα 

επηρεάζονται από τις διαφορετικές µεθοδολογίες υπολογισµού του εύρους. ∆ηλαδή, 

σύµφωνα µε τις µεθοδολογίες των Burgstahler & Dichev, Scott και Silverman 

(εξίσωση 3) οι επιχειρήσεις τείνουν να προβαίνουν σε  earnings management κυρίως 

προκειµένου να εµφανίζουν οριακά κέρδη και όχι ζηµίες. Αντιθέτως σύµφωνα µε τις 

υπόλοιπες τρεις µεθοδολογίες το κίνητρο για το οποίο οι περισσότερες επιχειρήσεις 

χειραγωγούν τα αποτελέσµατα τους είναι να επιτευχθούν τουλάχιστον τα κέρδη της 

προηγούµενης χρήσης. 

Εφόσον, λοιπόν, διαπιστώθηκε το φαινόµενο της χειραγώγησης των αποτελεσµάτων 

για τα προαναφερθέντα κίνητρα, παλινδρόµησα το βασικό µοντέλο (1), σύµφωνα µε 

τη µεθοδολογία των Phillips et al. (2002), προκειµένου να ελεγχθεί κατά πόσο η 

αναβαλλόµενη φορολογία είναι χρήσιµη τόσο για τη χειραγώγηση των 

αποτελεσµάτων όσο και για τον εντοπισµό της. Παράλληλα, βάσει του µοντέλου 

γίνεται έλεγχος και για ορισµένες άλλες µεταβλητές όπως τα δεδουλευµένα 

(συνολικά ή µη κανονικά ) και τη µεταβολή των ταµειακών ροών. 
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Σε αντίθεση µε τους Phillips et al. (2002) οι οποίοι απέδειξαν ότι ορισµένες εταιρίες 

χρησιµοποιούν τον αναβαλλόµενο φόρο που καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης 

προκειµένου να αυξήσουν τα αποτελέσµατα τους και να επιτύχουν τους στόχους 

τους, η παρούσα έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 

δεν καταφεύγουν στη χρήση της αναβαλλόµενης φορολογίας προκειµένου να 

εµφανίσουν µεγαλύτερα κέρδη µε σκοπό να επιτύχουν κερδοφορία στα ίδια επίπεδα 

µε αυτή της προηγούµενης χρήσης και για αυτό το σκοπό δεν εµφανίζεται σε καµία 

υποπερίπτωση στατιστικά σηµαντικός ο συντελεστής της µεταβλητής DTE.  

∆εδοµένου ότι οι αναβαλλόµενοι φόροι, οι οποίοι καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 

χρήσης, υπολογίζονται βάσει των προσωρινών διαφορών που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία αναµόρφωσης των λογιστικών αποτελεσµάτων θα µπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι είναι πιθανή η χειραγώγηση των αποτελεσµάτων µέσω των µόνιµων 

λογιστικών διαφορών και όχι των προσωρινών στην ελληνική πραγµατικότητα. Για 

αυτό το λόγο εκτιµώ ότι µπορεί να µην εντοπίζεται η παραποίηση των κερδών µέσω 

της µεταβλητής DTE. Άλλωστε το φαινόµενο της χρήσης µόνιµων λογιστικών 

διαφορών και όχι των προσωρινών έχει παρατηρηθεί σε επιχειρήσεις όπως 

υποστηρίζουν και οι Phillips et al. (2002). 

Επίσης, ένα πιθανό σενάριο κατά την άποψη µου είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να 

µην είναι εξοικειωµένες τόσο καλά µε το σύστηµα της αναβαλλόµενης φορολογίας 

ώστε να χρησιµοποιήσουν αυτό το κονδύλι για τη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων 

ενώ πρέπει να σας υπενθυµίσω το γεγονός ότι οι εταιρίες που είχαν συστηµατικές 

ελλείψεις λόγω µη ανάλυσης των κονδυλίων των φόρων στις σηµειώσεις (για 

άγνωστη αιτία καθώς αυτή αποτελεί µία από τις βασικές υποχρεώσεις των 

γνωστοποιήσεων σχετικά µε την αναβαλλόµενη φορολογία) δεν συµπεριλήφθηκαν 

στο δείγµα λόγω έλλειψης βασικών στοιχείων. 

Επίσης, στην ίδια έρευνα (Phillips et al. – 2002) αποδείχθηκε ότι χρήσιµη στον 

εντοπισµό τέτοιων προσπαθειών είναι η µεταβλητή ∆CFO, ενώ από τις µεταβλητές 

που χρησιµοποιήθηκαν ως ένα µέτρο δεδουλευµένων, µόνο τα TAcc. Στην παρούσα 

έρευνα από αυτές τις µεταβλητές µόνο η µεταβολή στην ταµειακή ροή (∆CFO) (µε 

εξαίρεση την περίπτωση της µεθοδολογίας των Burgstahler & Dichev) εµφανίστηκε 

µε στατιστικά σηµαντικό συντελεστή και µάλιστα θετικό γεγονός που είναι πιθανόν 

να υπονοεί ότι η παραποίηση των αποτελεσµάτων τις ελληνικές επιχειρήσεις γίνεται 
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µέσω πραγµατικών δραστηριοτήτων (earnings manipulation) καθώς η παρούσα 

στρατηγική χειραγώγησης των αποτελεσµάτων επηρεάζει τις ταµειακές ροές. 

∆εδοµένου ότι έχει παρατηρηθεί µία στροφή των επιχειρήσεων στη χρήση των 

πραγµατικών µέσων προκειµένου να µεθοδεύσουν τα αποτελέσµατα τους, όπως 

προαναφέρθηκε, αυτό το σενάριο φαντάζει όλο και πιο πιθανό. Βέβαια, αν µία 

επιχείρηση έχει σκοπό να επηρεάσει µε κάποιο τρόπο τα αποτελέσµατα της σίγουρα 

το earnings management βάσει των δεδουλευµένων είναι πιο χρήσιµο από την άποψη 

ότι οι “απαραίτητες ενέργειες” πραγµατοποιούνται αν και εφόσον καταστεί αναγκαίο 

στο τέλος της χρήσης και ενώ είναι γνωστή η επίδοση της επιχείρησης. Παρόλα αυτά 

υφίσταται ο κίνδυνος το ύψος των κερδών που απαιτείται να χειραγωγηθούν να είναι 

µεγαλύτερο από αυτό που µπορεί να χειραγωγηθεί βάσει των υπαρχόντων 

δεδουλευµένων. Έτσι, ενυπάρχει η πιθανότητα το ύψος των δεδουλευµένων να µην 

επαρκεί για να επιτευχθούν τα απαραίτητα αποτελέσµατα. Αντίθετα, η χειραγώγηση 

µέσω της πραγµατικής λειτουργικής δραστηριότητας πρέπει να λαµβάνει χώρα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της χρήσης και συνήθως παρατηρείται όταν η διοίκηση πιθανολογεί 

υπέρ δυσµενών σεναρίων π.χ. µελλοντική µείωση των πωλήσεων. Οπότε οι 

επιχειρήσεις πιθανόν αρχικά να προβαίνουν σε real activities manipulation και στην 

περίπτωση που αυτή η κίνηση δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθούν οι επιθυµητοί στόχοι 

να χρησιµοποιούνται και τα accruals ή η χρήση της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

Το παραπάνω αποτέλεσµα σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η µεταβλητή ∆CFO για 

όλες τις µεθοδολογίες έχει αρνητικό συντελεστή για τις εταιρίες µε ΕΜ=0, που 

υπονοεί µειωµένη ταµειακή εισροή (π.χ. εξαιτίας µειωµένων πωλήσεων) ή αυξηµένη 

ταµειακή εκροή, και θετικό για τις εταιρίες µε ΕΜ=1, που υπονοεί αύξηση των 

ταµειακών ροών από χρήση σε χρήση, ενισχύει την πιθανότητα της χειραγώγησης 

των αποτελεσµάτων µε πραγµατικά µέσα. 

Όσον αφορά την περίπτωση της χειραγώγησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό να 

εµφανίσουν οι επιχειρήσεις οριακά κέρδη αντί ζηµίες οι Phillips et al. (2002) 

απέδειξαν ότι χρήσιµες για τον εντοπισµό αυτών των προσπαθειών είναι όλες οι 

µεταβλητές (DTE, TAcc, AbAcc, ∆CFO) καθώς εµφανίζονται όλες µε στατιστικά 

σηµαντικούς συντελεστές. Αντίθετα, στην παρούσα έρευνα δεν είναι δυνατός ο 

εντοπισµός προσπαθειών χειραγώγησης των αποτελεσµάτων µε σκοπό να µην 

εµφανιστούν ζηµίες µε τη χρήση της αναβαλλόµενης φορολογίας καθώς οι 

µεταβλητές DTE και TAcc εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές µόνο στις 
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περιπτώσεις που χρησιµοποιήθηκαν τα εύρη των Scott και Silverman (εξίσωση 3), 

ενώ η µεταβλητή ∆CFO σε όλες τις υποπεριπτώσεις
29. Τα AbAcc πάλι εµφάνισαν µη 

στατιστικά σηµαντικούς συντελεστές. Οπότε αναµφισβήτητα µπορεί να εντοπιστούν 

προσπάθειες χειραγώγησης µέσω της µεταβολής στην ταµειακή ροή. Έτσι 

καταλήγω για ακόµα µία φορά στο σενάριο της πιθανής χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων όχι µέσω accrual-based µεθόδων αλλά κυρίως µέσω της 

χειραγώγησης των πραγµατικών δραστηριοτήτων.  

Το κατά πόσο αυτό είναι αληθές, δηλαδή το κατά πόσο όντως οι ελληνικές 

επιχειρήσεις χειραγωγούν τα αποτελέσµατα τους µέσω πραγµατικών 

δραστηριοτήτων, κατά πόσο εµφανίζουν µη φυσιολογικές λειτουργικές ταµειακές 

ροές και έξοδα (όπως π.χ. έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη ή διαφηµιστικά έξοδα 

κ.αλ.) µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µεταγενέστερης έρευνας για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Ενώ, θα µπορούσε η παρούσα έρευνα να διενεργηθεί µε περισσότερες 

παρατηρήσεις µέσω άντλησης δεδοµένων από τις ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Επίσης, ίσως να ήταν χρήσιµη η διάσπαση του κονδυλίου των 

αναβαλλόµενων φόρων (που εµφανίζονται στα Α/Χ  και στον ισολογισµό) ανάλογα 

µε τις κυριότερες αιτίες που προκαλούν την αναγνώριση τους (π.χ. αναπροσαρµογή 

παγίων, deferred tax asset valuation allowance, ποσά που προκύπτουν κατά την 

αναµόρφωση των λογιστικών αποτελεσµάτων) προκειµένου να ελεγχθεί ξεχωριστά 

αν κάποιο από αυτά τα κονδύλια είναι χρήσιµο προκειµένου να εντοπιστούν 

προσπάθειες χειραγώγησης των αποτελεσµάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις 

ακολουθώντας τη λογική των Phillips et al (2004). 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Όταν αναφέρω όλες τις υποπεριπτώσεις εννοώ και στις 12 παλινδροµήσεις που αφορούν την 

περίπτωση της χειραγώγησης για αποφυγή εµφάνισης ζηµιών. 
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