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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία, ερευνάται το θέμα της χειραγώγησης των κερδών μέσω του
αναβαλλόμενου, του τρέχοντος και του συνολικού φόρου εισοδήματος στον τραπεζικό κλάδο
στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 2005-2010. Το δείγμα αυτό αφορά μόνο τις εισηγμένες
τράπεζες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην έρευνα
αυτή βασίζεται στα μοντέλα εντοπισμού διαχείρισης κερδών του Jones και modified Jones. Για
την ολοκληρωμένη ανάλυση του θέματος αναπτύσσεται το θεσμικό πλαίσιο που καθιερώθηκε
από το Διεθνές Λογιστικό πρότυπο 12 το οποίο πραγματεύεται την Αναβαλλόμενη Φορολογία
και τον Φόρο Εισοδήματος. Τα ευρήματα που προκύπτουν από την εμπειρική προσέγγιση στο
δείγμα υποδεικνύουν πως ο αναβαλλόμενος και ο τρέχων φόρος δεν φαίνεται να
χρησιμοποιούνται ως μέσα χειραγώγησης κερδών, ενώ μόνο για το συνολικό φόρο εισοδήματος,
ως άθροισμα του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, φαίνεται να υπάρχει μια ένδειξη
χρήσης του για δραστηριότητες διαχείρισης των κερδών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.Εισαγωγικά Στοιχεία
Είναι γνωστό ότι κάθε χώρα διέπεται από κανόνες και αρχές που ορίζονται από την δική της
φορολογική νομοθεσία έτσι ώστε να προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα και ο προς
απόδοση φόρος. Στην παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα του σήμερα, η ανάγκη εξάλειψης
των διαφορών αυτών τόσο για τη διευκόλυνση της συγκρισιμότητας όσο και για τη επίτευξη της
διαφάνειας κατέστησε τη χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων ζωτικής σημασίας.
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το Δ.Λ.Π. 12 που πραγματεύεται τον φόρο
εισοδήματος και ειδικά την αναβαλλόμενη φορολογία, σε συνδυασμό με την συσχέτιση του
προτύπου με τη χειραγώγηση κερδών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κυριότερες πηγές
αναβαλλόμενων φόρων είναι οι επανεκτιμήσεις σε εύλογη αξία, ο υπολογισμός αποσβέσεων με
ωφέλιμη διάρκεια ζωής, οι διαφορές σε προβλέψεις και η διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση
(π.χ. άυλα στοιχεία ενεργητικού). Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί
κατά πόσο η αναβαλλόμενη φορολογία εφαρμόζεται από τις ελληνικές εισηγμένες τράπεζες για
πιθανή αλλοίωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ειδικά της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσης. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται μια εμπειρική προσέγγιση στις
εισηγμένες τράπεζες του Χ.Α.Α. για τα έτη 2005-2010 (έτος έναρξης λαμβάνεται το 2005 καθώς
είναι το έτος της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα).
Όσων αφορά τη διάρθρωση της εργασίας αυτής, στο κεφάλαιο που ακολουθεί
πραγματοποιείται εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση για να εισαχθεί ο αναγνώστης στην
έννοια της χειραγώγησης των κερδών, να αντιληφθεί τα κίνητρα που οδηγούν τα διευθυντικά
στελέχη να στρέφονται προς αυτές τις δραστηριότητες και τους τρόπους εντοπισμού της
ύπαρξης των δραστηριοτήτων αυτών. Στο ίδιο κεφάλαιο, καταγράφονται προηγούμενες μελέτες
που αφορούν στο ρόλο της αναβαλλόμενης φορολογίας στη χειραγώγηση των κερδών,
προηγούμενες μελέτες που αξιολογούν τα μοντέλα εντοπισμού της χειραγώγησης κερδών και
προηγούμενες μελέτες που αφορούν τη χειραγώγηση κερδών ειδικά στον τραπεζικό κλάδο.
Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται όλο το θεσμικό πλαίσιο. Καθώς, η αναβαλλόμενη
φορολογία είναι ένα τμήμα του φόρου εισοδήματος που δεν αναγνωρίζεται με βάση τα ελληνικά
λογιστικά πρότυπα, κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί μια

εννοιολογική προσέγγιση
1

ορισμών που θα διευκολύνουν την κατανόηση του προτύπου. Στο κεφάλαιο, επίσης, θα
αναπτυχθούν οι βασικές αρχές του Δ.Λ.Π. 12, το πεδίο εφαρμογής του, οι Διερμηνίες που το
πλαισιώνουν, θα εξηγηθούν διάφοροι ειδικοί λογιστικοί χειρισμοί που προκύπτουν από τις αρχές
του προτύπου, θα αναφερθούν οι μεταβολές που έχουν γίνει από χρόνο σε χρόνο, θα
πραγματοποιηθεί σύγκρισή του με τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. και τέλος θα αναφερθούν οι
γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 12.
Στο Κεφάλαιο 4, ουσιαστικά αναπτύσσεται όλο το εμπειρικό μέρος της εργασίας.
Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η μεθοδολογία, τα ερευνητικά αποτελέσματα, τα ερευνητικά
συμπεράσματα και προτάσεις για περεταίρω έρευνα. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί έχει
ως εξής : σε πρώτη φάση θα συγκεντρωθούν πρόσφατα 5ετή δεδομένα των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων των τραπεζών του Χ.Α.Α. για να χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα Jones και modified
Jones για τον εντοπισμό της ύπαρξης χειραγώγησης κερδών. Από τα κατάλοιπα που θα
υπολογιστούν, στο δεύτερο στάδιο, θα εξεταστεί αν αυτά συσχετίζονται ή συνδέονται με την
αναβαλλόμενη και την τρέχουσα φορολογία, για να εξαχθεί το συμπέρασμα για τον αν τελικά τα
κέρδη χειραγωγούνται μέσω της αναβαλλόμενης και της τρέχουσας φορολογίας στον τραπεζικό
κλάδο της Ελλάδας.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση του επιλόγου, των
συμπερασμάτων και περαιτέρω προτάσεων για μελέτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2.1. Εισαγωγή στην Έννοια της Χειραγώγησης των Κερδών

Η σημαντικότερη εκδοχή της λεγόμενης «επινοητικής λογιστικής», είναι η χειραγώγηση των
κερδών και αποτελεί έννοια αναφερόμενη στην διεθνή βιβλιογραφία ως «earnings
management». Η σπουδαιότητα της έννοιας έγκειται στη βαρύτητα που έχουν τα κέρδη τόσο
επειδή αποτελούν τον αυτοσκοπό της ύπαρξης και της επιβίωσης μιας επιχείρησης όσο και
επειδή είναι το πλέον αξιοπρόσεκτο μέγεθος των οικονομικών καταστάσεων καταδεικνύοντας
την ανακατανομή πόρων στις κεφαλαιαγορές (Κουμανάκος 2008).
Κατά τη διαδικασία διαχείρισης των κερδών οι συντάκτες των οικονομικών
καταστάσεων επωφελούνται από ενδεχόμενες παραλείψεις και κενά των λογιστικών αρχών ή
ακόμη προβαίνουν σε παραβίασή τους προκειμένου να χειραγωγήσουν διάφορα μεγέθη, δηλαδή
να

υπερτιμήσουν/υποτιμήσουν

στοιχεία

ενεργητικού,

πωλήσεις,

κέρδη

και

να

υποτιμήσουν/υπερτιμήσουν υποχρεώσεις έξοδα και ζημίες ανάλογα με τον σκοπό τον οποίο
επιθυμούν να εξυπηρετήσουν. Συγκεκριμένα, η υποεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, κερδών
και πωλήσεων και η υπερεκτίμηση υποχρεώσεων, εξόδων και ζημιών πραγματοποιείται για
φορολογικούς σκοπούς, δηλαδή για φοροελάφρυνση και απαλλαγή φόρου (tax avoidance).
Αντίθετα, η υπερεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, κερδών και πωλήσεων και η υποεκτίμηση
υποχρεώσεων, εξόδων και ζημιών πραγματοποιείται για επενδυτικούς σκοπούς, δηλαδή για τη
δημιουργία καλής εικόνας της επιχείρησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η άντληση κεφαλαίων είτε
από επενδυτές είτε από δανεισμό από τράπεζες και διάφορους άλλους πιστωτές.
Οι διάφορες δραστηριότητες διαχείρισης κερδών δεν μπορούν πάντα να ταξινομηθούν
εύκολα και μπορούν να κυμαίνονται μεταξύ νομιμότητας και απάτης. Μερικές δραστηριότητες
διαχείρισης κερδών περιλαμβάνουν νόμιμες διακριτικές επιλογές σε σχέση με το πότε να
εισαγάγουν τις συναλλαγές που απαιτούν αναγνώριση, έτσι ώστε να μην έρχονται σε αντίθεση
με τις νόμιμες αποφάσεις του φορολογικού προγραμματισμού
λαμβάνονται

στο τέλους έτους που

για να επιταχύνουν μειώσεις ή να αναβάλουν το φορολογήσιμο εισόδημα.

Παραδείγματος χάριν, οι δαπάνες διαφήμισης, που πρέπει γενικά να καταχωρούνται όταν
πραγματοποιούνται, μπορούν να εισαχθούν στο τέταρτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης εάν η
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οντότητα υπερβαίνει το στόχο των κερδών της ή να αναβληθούν εάν η επιχείρηση βρίσκεται
κάτω από το επιθυμητό επίπεδο κερδών. Άλλες δραστηριότητες

διαχείρισης κερδών που

περιλαμβάνουν νόμιμες επιλογές για το πώς να υπολογίσουν συναλλαγές και άλλα γεγονότα και
περιστάσεις - ιδιαίτερα εκείνες που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις και κρίσεις λογιστικής σύμφωνα
με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής (GAAP). Οι συνέπειες από τις νόμιμες αποφάσεις
που έχουν επιπτώσεις στα κέρδη αντιμετωπίζονται λογιστικά μέσω της συμμόρφωσης με τις
γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής (GAAP).H διαχείριση κερδών μπορεί επίσης να
περιλαμβάνει σκόπιμη αναγνώριση ή μέτρηση συναλλαγών και άλλων γεγονότων και
περιστάσεων σε λανθασμένες λογιστικές περιόδους ή ακόμη την εγγραφή φανταστικών
συναλλαγών γεγονότα που αποτελούν απάτη. Η επιλογή της κατάλληλης χρήσης στην οποία
πρέπει να αναγνωριστεί μια συναλλαγή απαιτεί κατανόηση της διοίκησης και του ελεγκτή όλων
των σχετικών γεγονότων και των περιστάσεων. Αν για οποιονδήποτε λόγω οι γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές παραβιάζονται, τότε οι οικονομικές καταστάσεις παραπληροφορούν.

Σχήμα 1- Στάδια από την Ασφαλή Λογιστική ως την Απάτη
Ασφαλής
Λογιστική
(χρονικά σωστή
καταγραφή
συναλλαγών)

Παραπλανητική
Λογιστική
(αλλαγή στις
μεθόδους και στις
επιμετρήσεις με
επιλεκτική
γνωστοποίηση)
Επιθετική
Λογιστική
(αλλαγή στις
μεθόδους και στις
επιμετρήσεις με
πλήρη
γνωστοποίηση)

Απάτη
(εικονικές
συναλλαγές)

Ψευδής Αναφορά
(καταστρατήγηση
των γενικά
αποδεκτών
λογιστικών αρχών
και μεθόδων)

Πηγή: Financial Accounting,7e Stice/ Stice, Thomson,2006.

Σε κάθε περίπτωση, στην προσπάθεια επίτευξης του επιθυμητού επιπέδου κερδών, οι χειρισμοί
αυτοί αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα των οικονομικών καταστάσεων και μεταβάλλουν το
πληροφοριακό περιεχόμενο

των καταστάσεων παραπλανώντας το επενδυτικό κοινό και

γενικότερα τους χρήστες των καταστάσεων αυτών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απώλεια
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εμπιστοσύνης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και η ανάγκη αποκρυπτογράφησης
του ορθού περιεχομένου.
Από τη βιβλιογραφία, επισημαίνεται ότι υπάρχουν δύο τύποι διαχείρισης κερδών (Jwirn,
2011):
(1) η βασισμένη στα δεδουλευμένα διαχείριση κερδών και,
(2) η πραγματική διαχείριση κερδών.
Η βασισμένη στα δεδουλευμένα διαχείριση κερδών περιλαμβάνει είτε αλλαγή των
λογιστικών μεθόδων είτε αλλαγή των λογιστικών εκτιμήσεων και πολιτικών που καθορίζουν
τους λογιστικούς αριθμούς. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, πρόκειται ουσιαστικά για λανθάνουσα
μορφή διαχείρισης.
Η πραγματική διαχείριση κερδών περιλαμβάνει το χειρισμό των πραγματικών
συναλλαγών, παραδείγματος χάριν, μεταφέροντας πωλήσεις στην τρέχουσα περίοδο, ή τις
αναβάλλοντας ή κόβοντας διακριτικές δαπάνες όπως δαπάνες διαφήμισης και την R&D.

2.2. Κίνητρα που Οδηγούν στη Χειραγώγηση Κερδών και οι Τρόποι
Διαχείρισης τους

Στην προηγούμενη παράγραφο, αναφέρθηκαν ορισμένοι λόγοι τους οποίους εξυπηρετεί η
χειραγώγηση των κερδών, αλλά θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι το βασικό κίνητρο που οδηγεί
στη διαδικασία διαχείρισης κερδών είναι η ανάγκη επίτευξης των προσδοκώμενων μελλοντικών
κερδών. Μάλιστα, στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας ,που η έννοια της εταιρικής
διακυβέρνησης όχι μόνο δεν είναι ευρέως εφαρμοσμένη αλλά ούτε και ευρέως διαδεδομένη και
ο εσωτερικός έλεγχος είναι αδύναμος σε πολλές επιχειρήσεις, παρέχεται πρόσφορο έδαφος
εφαρμογής διαχείρισης κερδών και ενισχύονται τα κίνητρα των συντακτών των οικονομικών
καταστάσεων. Τα επιμέρους σημαντικά κίνητρα σύμφωνα με τον Zwirn (2011) που προκύπτουν
είναι :
(1) Η επιβεβαίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης μέσα από τον έλεγχο της ροής
των εσόδων σε σχέση με τη δομή και τη ροή των εξόδων.
(2) Η ανάλυση των κερδών θα επιτρέψει την εφαρμογή των σχεδίων αν τα κέρδη
μειωθούν.
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(3) Η διαχείριση των κερδών επιτρέπει τον έλεγχο των αναλογιών όπως αυτήν της
τιμής/ κερδών εξασφαλίζοντας την προσέλκυση επενδυτών για της μετοχές της
επιχείρησης.
Με την ώθηση των κινήτρων λοιπόν, η επιχείρηση προβαίνει στη διαδικασία διαχείρισης των
κερδών, για την οποία η βιβλιογραφία εντοπίζει τους τρεις βασικότερους τρόπους εφαρμογής
της :


Η διοίκηση αυξάνει τα έσοδα της τρέχουσας χρήσης με στόχο να
«ωραιοποιήσει» την εικόνα της επιχείρησης. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται ένα προσωρινό αποτέλεσμα ακριβώς επειδή η επιχείρηση δε
μπόρεσε να πετύχει αύξηση κερδών στα επόμενα έτη.



Η μέθοδος του «Big Bath» σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση «εξαφανίζει»
κάποιο έσοδο καθώς στόχος της διοίκησης είναι τα κέρδη να μη φαίνονται
αυξημένα. Έτσι, λοιπόν, απομακρύνουν ποσά εσόδων ως «αντιστάθμισμα» των
αυξανόμενων κερδών της προηγούμενης χρήσης.



Η μέθοδος της «Εξομάλυνσης των κερδών» (Income smoothing) σύμφωνα με
την οποία κάποια επιχείρηση επιδιώκει τη μείωση των μη-φυσιολογικών
διακυμάνσεων στα κέρδη στην έκταση που το επιτρέπουν οι αρχές της
λογιστικής (Tucker & Zarowin, 2005).

2.3. Τρόποι Αναγνώρισης της Διαχείρισης των Κερδών

Είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί απλώς να ορίσουμε την έννοια της χειραγώγησης των κερδών
αλλά θα πρέπει να παραθέσουμε διάφορες μεθοδολογίες με τις οποίες μπορεί το φαινόμενο αυτό
να εντοπιστεί με αξιοπιστία.
Στη βιβλιογραφία (Κουμανάκος, 2008) προτείνονται δύο μέθοδοι διαπίστωσης της
έκτασης της διαχείρισης των κερδών (earnings management) και αυτές είναι οι ακόλουθες :
(1) η μέθοδος μέτρησης των διαφοροποιούμενων ή μη κανονικών δεδουλευμένων
(discretionary or abnormal accruals) μιας επιχείρησης
(2) η μέθοδος εντοπισμού ασυνεχειών στις κατανομές συχνοτήτων

των κερδών.

Περισσότερο συγκεκριμένα, με βάση την διάκριση της διαχείρισης κερδών που έχει προηγηθεί
σε :
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(α) βασισμένη σε δεδουλευμένα και
(β) πραγματική διαχείριση κερδών προτείνονται από τη βιβλιογραφία ειδικά μοντέλα
εντοπισμού ύπαρξης χειραγώγησης κερδών.(Cohen & Zarowin, 2008). Για να διαπιστωθεί η
βασισμένη

σε

δεδουλευμένα

διαχείριση

κερδών

χρησιμοποιείται

το

τροποποιημένο

εξατομικευμένο μοντέλο Jones (Jones, 1991), όπως περιγράφεται από τους Dechow et al.
(1995). Για να εντοπιστεί η πραγματική διαχείριση κερδών χρησιμοποιείται η μελέτη του
Roychowdhury (2006) και υπολογίζονται τα μη-κανονικά επίπεδα ταμειακών ροών από
λειτουργικές, διακριτικές δαπάνες (διαφήμιση, R&D και SG&A), και κόστη παραγωγής.
Επιπροσθέτως, τα τρία αυτά μέτρα εκτίμησης συνδυάζονται σε δύο περιεκτικά «συγχωνευμένα»
μέτρα εντοπισμού ύπαρξης πραγματικής διαχείρισης κερδών.
Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν ορισμοί συγκεκριμένων εννοιών που θα
ακολουθήσουν. Τα συνολικά δεδουλευμένα είναι το άθροισμα των διαφοροποιούμενων και των
μη-διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων.

Σχήμα 2-Διαφοροποιούμενα και μη δεδουλευμένα
Συνολικά δεδουλευμένα

Μη-Διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα

Διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα

Διαφοροποιούμενα Δεδουλευμένο
Είναι μια προαιρετική δαπάνη (όπως ένα
προσδοκώμενο
πρόκειται

επίδομα

να

διοίκησης)

πραγματοποιηθεί

καταγράφεται στα λογιστικά βιβλία

που
αλλά

Μη-Διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα
Είναι μια υποχρεωτική δαπάνη που πρέπει να
πραγματοποιηθεί αλλά καταγράφεται ήδη στα
λογιστικά

βιβλία.

Παραδείγματα

είναι

οποιοσδήποτε επερχόμενος λογαριασμός ή
μισθός του επόμενου μήνα.

Επιπρόσθετα, τα συνολικά δεδουλευμένα υπολογίζονται με τη χρήση του Ισολογισμού ως εξής:
Συνολικά Δεδουλευμένα = Καθαρά Κέρδη - Λειτουργικές Ταµειακές Ροές

Ενώ οι Collins και

Hribar (2002) προτείνουν των υπολογισμό των δεδουλευμένων με τη

βοήθεια της κατάστασης Ταμειακών Ροών ως εξής :
Συνολικά Δεδουλευμένα = - (ΔARt + ΔINVt+ ΔAPt+ ΔTAXt+ ΔOTHt+ ΔEPt)/TAt-1
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όπου :
ΔAR  Η μεταβολή στους εισπρακτέους λογαριασμούς της τρέχουσας χρήσης.
ΔINV Η μεταβολή στα αποθέματα της τρέχουσας χρήσης.
ΔAP Η μεταβολή στους πληρωτέους λογαριασμούς της τρέχουσας χρήσης.
ΔTAX Η μεταβολή στους πληρωτέους φόρους της τρέχουσας χρήσης
ΔOTH Η μεταβολή σε λοιπούς λογαριασμούς Ενεργητικού και Παθητικού στην τρέχουσα
χρήση.
ΔEP  Οι διαφορές από υποτίμηση που πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση.
TA  Το Σύνολο Ενεργητικού στην προηγούμενη χρήση.

2.4. Το Υπόδειγμα και το Τροποποιημένο Υπόδειγμα Jones και η Μελέτη του
Roychowdhury σχετικά με τα μη Κανονικά Επίπεδα Ταμειακών Ροών

Το υπόδειγμα Jones χρησιμοποιεί γραμμική παλινδρόμηση για να διαπιστώσει αν η μεταβολή
στις πωλήσεις και στα πάγια στοιχεία από ένα έτος στο επόμενο επηρεάζει το ύψος των
κανονικών δεδουλευμένων της επιχείρησης. Η συνάρτηση είναι η ακόλουθη :
NDAt = α1 (1/Αt-1) + α2 (ΔREvt / At-1) + α3 (PPEt / At-1)
όπου :
NDAt  Τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα της χρήσης t, αποπληθωρισμένα με το σύνολο
Ενεργητικού της χρήσης t-1.
ΔREv  Τα συνολικά έσοδα της χρήσης t, μείον τα έσοδα της χρήσης t-1
PPE  Τα πάγια στοιχεία στο τέλος της χρήσης t
At-1  O αποπληθωριστής, δηλαδή το σύνολο Ενεργητικού
α1,α2,α3  Oι παράμετροι της επιχείρησης.
Το τροποποιημένο υπόδειγμα Jones που προτείνεται από τους

Dechow et.al. (1995)

αντικαθιστά ουσιαστικά τη μεταβλητή της μεταβολής των πωλήσεων με τη μεταβλητή της
μεταβολής των ταμειακών πωλήσεων. Έτσι, το υπόδειγμα τροποποιείται ως εξής :

8

NDAt = α1 (1 / Αt-1) + α2 [( ΔREvt - ΔRECt) / At-1] + α3(PPEt/At-1)
όπου:
ΔREC η διαφορά των εισπρακτέων λογαριασμών από τη χρήση t-1 στη χρήση t.
Στη μελέτη του Roychowdhury (2006) παραθέτονται στοιχεία σχετικά με το πως η διοίκηση
μιας επιχείρησης διαχειρίζεται τις πραγματικές δραστηριότητες. Οι τρόποι αυτοί συνίστανται σε
εκπτώσεις στις τιμές για να προκληθεί αύξηση των πωλήσεων, σε αύξηση της παραγωγής για να
επιτευχθεί μείωση του κόστους πωληθέντων, σε μείωση προαιρετικών εξόδων για την επίτευξη
του επιθυμητού επιπέδου στα προϋπολογισμένα κέρδη, και σε άλλους τρόπους. Επιπρόσθετα,
συμπληρώνει πως για την εμφάνιση οριακών κερδών συνεισφέρει τόσο η παρουσία δανειακών
ρητών όσο και διάφορες προοπτικές ανάπτυξης.

2.5. Ο Ρόλος της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στη Χειραγώγηση Κερδών

Σε προηγούμενη παράγραφο, παρουσιάστηκε η περιγραφή της έννοιας της χειραγώγησης των
κερδών (earnings management) η οποία επιδέχεται και μια δεύτερη κατηγοριοποίηση. Ο
διαχωρισμός αυτός διακρίνει τη χειραγώγηση των κερδών σε ex-ante earnings management και
ex-post earnings management (Sun & Rath, 2010). Η ex-ante διαχείριση των κερδών στοχεύει σε
ανάπτυξη των κερδών σε μελλοντικές χρήσεις μέσω λογιστικών χειρισμών που αφορούν την
τρέχουσα χρήση εξομαλύνοντας και σταθεροποιώντας τα κέρδη. Αντίθετα, η ex-post διαχείριση
των κερδών έχει στόχο να συγκαλύψει μια ήδη υπάρχουσα μείωση των κερδών ή μια ήδη
υπάρχουσα ζημία χρήσης.
Δεδομένου του γεγονότος ότι το φορολογητέο εισόδημα συνδέεται με τα κέρδη της
επιχείρησης, εύλογα δημιουργείται η σκέψη ότι το κόστος της φορολογίας είναι κίνητρο για
χειραγώγηση κερδών. Από την άλλη, η αναβαλλόμενη φορολογία δίνει την «τελευταία
ευκαιρία» (Dhaliwal et al., 2004) για πραγματοποίηση διαχείρισης στα κέρδη

παίζοντας

σημαντικό ρόλο στη δεύτερη κατηγοριοποίηση διαχείρισης των κερδών, καθώς ο φόρος-έξοδο
είναι από τους τελευταίους λογαριασμούς που κλείνουν πριν την ανακοίνωση των κερδών.
Πιο συγκεκριμένα, το σκεπτικό των συντακτών των οικονομικών καταστάσεων είναι η
επίτευξη αύξησης των λογιστικών κερδών χωρίς ταυτόχρονη αύξηση των φορολογικών κερδών.
(Mills & Newberry, 2001). Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται διαφορές μεταξύ λογιστικών
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και φορολογικών κερδών που αντανακλώνται σε αναβαλλόμενο φόρο – έξοδο, εμφανιζόμενο
στις οικονομικές καταστάσεις. Οι αλλαγές στον αναβαλλόμενο φόρο επιδρούν στα λειτουργικά
κέρδη και η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας εξετάζει την αποδοτικότητα της
επιχείρησης συνολικά γεγονός που εμπεριέχει ιδιαιτέρως το στοιχείο της υποκειμενικότητας.
(Noor & Aziz , 2007). Βεβαίως, υψηλός αναβαλλόμενος φόρος – έξοδο σημαίνει μεγάλο
μέγεθος λογιστικών και φορολογικών διαφορών στα κέρδη, γεγονός που αποτελεί σοβαρή
ένδειξη παραποίησης των κερδών :
(1)

για την αποφυγή αναφοράς μείωσης στα κέρδη (αφορά επιχειρήσεις με μηδενική
ή μικρή θετική αλλαγή στα κέρδη)

(2)

για την απόκρυψη ζημίας (αφορά επιχειρήσεις με μηδενικό ή μικρό θετικό
επίπεδο κερδών).

Διαφορές στα λογιστικά και φορολογικά κέρδη μπορούν επίσης να δημιουργηθούν από
τους λογιστικούς χειρισμούς και την πολιτική που ασκεί μια επιχείρηση. Αν, δηλαδή, ακολουθεί
επιθετική ή συντηρητική (στην περίπτωση του «big bath») λογιστική πολιτική. Για παράδειγμα,
αν μια επιχείρηση χειραγωγεί τα κέρδη της προς τα πάνω έχει την επιλογή είτε να εμφανίσει τα
φορολογητέα κέρδη υψηλότερα ή να εμφανίσει μια διαφορά στα λογιστικά και φορολογικά
κέρδη διατηρώντας τα φορολογητέα κέρδη «απείραχτα». Από τη μία πλευρά, η λιγότερο
δαπανηρή μέθοδος διαχείρισης των κερδών θα ήταν η αναγνώριση μιας διαφοράς και όχι η
εμφάνιση των χειραγωγημένων κερδών. Από την άλλη, αν η διαφορά αυτή δώσει πληροφορίες
περί χειραγώγησης κερδών στην αγορά αυξάνονται οι πιθανότητες η αγορά να μη στηρίζεται
πλέον στο νούμερο των δημοσιευμένων κερδών.
Θα πρέπει να αναφερθεί ,όμως, και το παράδειγμα της επιθετικής λογιστικής για
φορολογικούς σκοπούς, όπου η επιχείρηση επιθυμεί να εμφανίσει μικρότερα φορολογητέα
κέρδη. Το ερώτημα τώρα θα μπορούσε να είναι αν η πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση
είναι η αντίστοιχη με αυτή που προαναφέρθηκε και τα κέρδη που θα ανακοινώσει στους
μετόχους θα είναι χαμηλότερα. Εδώ, από τη μία πλευρά η λιγότερο δαπανηρή επιλογή είναι να
αναγνωρίσει πάλι μια διαφορά μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης (Desai, 2005) ενώ από
την άλλη, πάλι η διαφορά αυτή θα κινήσει υποψίες σχετικά με την διαχείριση των κερδών
αυξάνοντας τις πιθανότητες να «πιαστεί». Επιπρόσθετα, από χρηματοοικονομική σκοπιά η
καλύτερη λύση είναι η αποταμίευση μετρητών και η εμφάνιση μικρότερων κερδών καθώς τα
μετρητά είναι πολύ πιο σημαντικός παράγοντας από τα λογιστικά κέρδη. Στην πραγματικότητα,
τα τελευταία χρόνια, όλοι αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν ταυτόχρονα ως ένα σημείο.
Συμπέρασμα της παραπάνω ανάλυσης είναι ότι ο αναβαλλόμενος φόρος έχει έναν διπλό ρόλο
στην έννοια της διαχείρισης κερδών καθώς εξυπηρετεί τόσο ως μέσο χειραγώγησης όσο και ως
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μέσο διαπίστωσης της χειραγώγησης κερδών. Ωστόσο, ο αναβαλλόμενος φόρος δεν ενδείκνυται
ως μέσο διαπίστωσης της χειραγώγησης κερδών στις ακόλουθες περιπτώσεις (Phillips et al., 2002)
:
(1)

όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές που προκαλούν μόνιμες διαφορές μεταξύ
λογιστικών και φορολογικών κερδών.

(2)

όταν η επιχείρηση παίρνει αποφάσεις ή πραγματοποιεί ενέργειες που
μεταβάλλουν τις λειτουργικές ταμειακές ροές που επιδρούν και στα λογιστικά και
στα φορολογικά κέρδη.

2.6. Ειδικά Θέματα Εξωτερικών Παραγόντων που επιδρούν στον Υπολογισμό
της Αναβαλλόμενης Φορολογίας και Χρήζουν Προσοχής

Θα αναφερθεί και σε επόμενο κεφάλαιο, ότι ο υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας
βασίζεται στην εξέταση δύο βασικών παραμέτρων, και συγκεκριμένα :
(1)

των προσωρινών διαφορών που υφίστανται κατά την ημερομηνία σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων αθροιστικά μεταξύ των λογιστικών και φορολογικών
αποτελεσμάτων.

(2)

του υφιστάμενου συντελεστή φορολογίας.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη παράμετρο, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο υπολογισμός της
αναβαλλόμενης φορολογίας στηρίζεται στην ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.
Με δεδομένη την παρατηρούμενη συχνή αλλαγή στην φορολογική νομοθεσία στη χώρα μας
τις τελευταίες δεκαετίες (μεταβολές στο φορολογικό συντελεστή, μεταβολές στον τρόπο
φορολόγησης των διανεμόμενων ή μη μερισμάτων, την παροχή φορολογικών απαλλαγών για
επενδύσεις ή την ενίσχυση της απασχόλησης κ.α.), μπορεί να επισημανθεί ότι η αναβαλλόμενη
φορολογία μεταβάλλεται εξίσου συχνά στη χώρα μας και συνεπώς και σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα υφίστανται παρόμοιες μεταβολές φορολογικής νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό πρέπει να
αντιμετωπίζεται από την επιχείρηση ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να απεικονίζουν την
πραγματική κατάσταση της επιχείρησης και να μην διογκώνουν ή μειώνουν τις (αναβαλλόμενες)
φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις.
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος οι φορολογικές διατάξεις
άλλαξαν τουλάχιστον με 10 φορολογικούς ή συναφείς νόμους, γεγονός που παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων
φόρων κατά την προηγούμενη χρήση έγινε με διαφορετικό συντελεστή

από την αμέσως

προηγούμενη και το ίδιο θα ισχύσει και στην τρέχουσα χρήση. Δηλαδή, και για την τρέχουσα
χρήση ο υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέου
φορολογικού συντελεστή διαφορετικού από την προηγούμενη χρήση.
Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον ορθό υπολογισμό της
αναβαλλόμενης φορολογίας είναι και η καθιέρωση του θεσμού των ρυθμίσεων περαίωσης των
ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων. Η ανάγκη άμεσης είσπραξης φορολογικών εσόδων χωρίς
την απασχόληση ελεγκτικού μηχανισμού ή με την ελάχιστη συνεισφορά του, οδηγεί σε
νομοθετικές διατάξεις για την καθιέρωση ειδικών ρυθμίσεων που αφορούν το «κλείσιμο» των
ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως περαίωση ανέλεγκτων
φορολογικών υποθέσεων. Έτσι, άλλοτε η επιχείρηση καλείται για κάθε ανέλεγκτη χρήση να
πληρώσει κάποιο ποσό υπολογιζόμενο με έναν μαθηματικό τύπο που συναρτάται με τα
δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα, τα δηλούμενα καθαρά κέρδη, το αντικείμενο εργασιών, την
παραβατικότητα της επιχείρησης κ.α. και άλλοτε υιοθετούνται ελάχιστες ελεγκτικές
επαληθεύσεις για τον υπολογισμό μιας αντικειμενικά προσδιοριζόμενης «διαφυγούσας»
φορολογητέας ύλης και καταλογισμού των φόρων που προκύπτουν από αυτήν. Επομένως,
αντιλαμβάνεται κανείς ότι η υπολογισθείσα αναβαλλόμενη φορολογία των προηγούμενων
χρήσεων πρέπει να αναπροσαρμοστεί εφόσον η επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση περαιώσει
τις ανέλεγκτες χρήσεις της σύμφωνα με τις υιοθετούμενες ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, θα πρέπει
να τύχει της προσοχής των συντακτών των οικονομικών καταστάσεων το γεγονός ότι συχνά οι
ρυθμίσεις των περαιώσεων που προαναφέρθηκαν, υιοθετούν έκπτωση φόρου στην περίπτωση
της επιλογής εφάπαξ καταβολής των οφειλόμενων φόρων της περαίωσης αντί της επιλογής
καταβολής των φόρων αυτών στις νόμιμες δόσεις τους.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς το θέμα του ορθού υπολογισμού των
αναβαλλόμενων φόρων και της ορθής λογιστικοποίησής του.
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2.7. Προηγούμενες Μελέτες που Αφορούν το Ρόλο της Αναβαλλόμενης
Φορολογίας στη Χειραγώγηση των Κερδών

Η επιλογή μεταξύ της απόφασης εμφάνισης μεγαλύτερων λογιστικών κερδών και κατά συνέπεια
της πληρωμής μεγαλύτερων κατ’ αναλογία φόρων και της απόφασης πληρωμής λιγότερων
φόρων και εμφάνισης μικρότερων λογιστικών κερδών έχει απασχολήσει διάφορους ερευνητές,
των οποίων οι σχετικές μελέτες θα παρουσιαστούν στο σημείο αυτό. Μερικές από τις μελέτες
εξετάζουν επίσης το φορολογικό κόστος της «ωραιοποίησης» της εικόνας του Ισολογισμού.
Καταρχήν, υπάρχουν μελέτες που αφορούν ένα από τα θέματα που εξετάστηκε στην
προηγούμενη παράγραφο, δηλαδή στην αλλαγή των κερδών λόγω μεταβολής των φορολογικών
συντελεστών ή των φορολογικών νόμων. Για παράδειγμα, ο Guenther (1994) εξέτασε τη
μεταβολή των κερδών επιχειρήσεων που βρέθηκαν υποκείμενες σε χαμηλότερους φορολογικούς
συντελεστές. Το συμπέρασμα που εξήχθη υποδείκνυε ότι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη μόχλευση
δεν επιδιώκουν την εμφάνιση μικρότερων κερδών. Η έρευνα συνεχίστηκε από τους Lopez et al.
υπονοώντας ότι επιχειρήσεις με επιθετική φορολογική πολιτική μεταβάλλουν περισσότερο τα
κέρδη λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή.
Η μελέτη των Engel et al. (1999) υπέδειξε ότι κάποιες επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να
υποστούν πρόσθετους φόρους προκειμένου να βελτιωθεί η παρουσίαση του Ισολογισμού τους.
Η ποσοτικοποίηση των ανώτερων και κατώτερων ορίων των φορολογικών δαπανών που
πραγματοποιούνται για τη βελτίωση της εμφάνισης του Ισολογισμού γίνεται εκτιμώντας τα
πραγματικά κόστη και τα απολεσθέντα οφέλη. Οι ίδιοι συνέχισαν την έρευνά τους το (2004)
εξετάζοντας επιχειρήσεις που κατηγορήθηκαν για λογιστική απάτη και υπολόγισαν φόρους σε
υπερβολικά κέρδη. Στη σύγκριση, λοιπόν, του φόρου-έξοδο (τρέχοντα και αναβαλλόμενο) με
τον υπολογισμένο από τα δημοσιευμένα τους κέρδη φόρο-έξοδο προέκυψε εκ νέου το
συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να πληρώσουν έτσι ώστε να βελτιώσουν την
εικόνα των οικονομικών τους καταστάσεων (Badertscher et al., 2009).Ομοίως, οι επιχειρήσεις
θα μετακινήσουν κέρδη σε «χαμηλότερες» από άποψη φορολογίας περιόδους και αν τα
λογιστικά έξοδα είναι χαμηλά το κίνητρό τους θα ενισχυθεί περαιτέρω. (Randolph et al., 2005).
Οι μελέτες που θα ακολουθήσουν προσέγγισαν ερευνητικά τα ακόλουθα πεδία :
(1)

Εάν και σε ποιο βαθμό οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο της διαχείρισης κερδών.

(2)

Εάν υπάρχει χειραγώγηση κερδών σε λογαριασμούς φόρων.
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(3)

Εάν η αγορά φαίνεται να αντιλαμβάνεται πληροφορίες στις διαφορές λογιστικής
και φορολογικής βάσης για χειραγώγηση κερδών σε άλλους λογαριασμούς.

Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι τα λογιστικά δεδουλευμένα παρουσιάζουν
μεγαλύτερη διαφοροποίηση από ότι οι φορολογικοί νόμοι επιτρέπουν, οδήγησαν στη σκέψη
διάφορους μελετητές ότι οι προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
ενδεχομένως να «κρύβουν κάτι». Ιδιαίτερα, μάλιστα, μετά τα πολύκροτα σκάνδαλα της Enron
και της World Com που ασκήθηκαν πιέσεις στην κατεύθυνση της πρόσθετης γνωστοποίησης
στις περιπτώσεις μεγάλων τέτοιων διαφορών το ερευνητικό ενδιαφέρον κλιμακώθηκε.
Έτσι, οι Mills και Newberry (2001), απέδειξαν τη θετική συσχέτιση των προσωρινών διαφορών
λογιστικής και φορολογικής βάσης με τον προϋπολογισμό των κερδών. Επιπλέον, επιχειρήσεις
με μικρή αύξηση κερδών παρουσίασαν αυξημένο αναβαλλόμενο φόρο-έξοδο. (Phillips et al.,
2003). Οι Lev και Nissim (2004) βρήκαν ότι ο λόγος των φορολογικών κερδών προς τα
λογιστικά κέρδη προβλέπει μια επακόλουθη 5-ετή ανάπτυξη στα κέρδη και προσδιόρισαν τις
πηγές των διαφορών στα λογιστικά και φορολογικά κέρδη που είναι οι ακόλουθες :
(1)

χειραγώγηση κερδών στα δεδουλευμένα (φορολογικά και μη)

(2)

εξομάλυνση των φορολογητέων κερδών

(3)

διαφορές στη φορολογική νομοθεσία και στις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

Η έρευνά τους συμπληρώθηκε από αυτήν της Hanlon (2005) και τους Blaylock et al. (2008)
που συμπεραίνουν ότι οι διαφορές αυτές αποτελούν πλέον «κόκκινη σημαία» για τους
επενδυτές, ενώ, τα ευρήματα της μελέτης του Wilson (2009) αναφέρουν ότι επιχειρήσεις με
σημαντικές διαφορές στα λογιστικά και φορολογικά κέρδη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες
ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.
Το θέμα της πιθανής χρήσης του αναβαλλόμενου φόρου-έξοδο ως μέσω εντοπισμού
διαχείρισης κερδών εξετάστηκε και από τους Phillips et al. (2004) και συγκεκριμένα ερευνήθηκε
η σχέση μεταξύ των αλλαγών στα ετήσια κέρδη και των αλλαγών στις αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις ετήσιες γνωστοποιήσεις. Το σκεπτικό της
έρευνας αυτής ήταν η «διάσπαση» των αλλαγών σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
σε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έτσι ώστε να «απομονωθούν» οι δραστηριότητες
διαχείρισης των κερδών. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα χρήσης του
αναβαλλόμενου φόρου ως μέσο εντοπισμού ενεργειών χειραγώγησης κερδών και μάλιστα,
συγκλίνουν με τα αποτελέσματα της έρευνας των Nelson et al. (2003) που δείχνουν ότι τα
διευθυντικά στελέχη είναι περισσότερο πιθανό να χειραγωγήσουν τα κέρδη προς τα πάνω
χρησιμοποιώντας λογιστικές διαδικασίες αναγνώρισης κερδών και αποθεματικών. Η έρευνα
επεκτείνεται από τους Christensen et al. (2007) όπου τίθεται το ερώτημα αν οι εταιρίες που
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χρησιμοποιούν

μεγάλες

διαγραφές

ή

αναδιαρθρωτικές

δαπάνες

χρησιμοποιούν

τον

αναβαλλόμενο φόρο για να πραγματοποιήσουν ακόμη μεγαλύτερο «λουτρό κερδών» και αν οι
εταιρίες που έχει εξακριβωθεί πως πραγματοποιούν μεγάλο «λουτρό κερδών» χρησιμοποιούν
τον αναβαλλόμενο φόρο στρατηγικά για να τον διαχειριστούν σε επόμενη λογιστική χρήση. Τα
αποτελέσματα που εξήχθησαν εντοπίζονται στα παρακάτω :
(1)

Ο αναβαλλόμενος φόρος δύναται να συνεισφέρει σε ένα μεγαλύτερο «λουτρό
κερδών».

(2)

Οι επιχειρήσεις κατά μέσο όρο δε χρησιμοποιούν αυτήν την σχετικά ορατή και
αναγνωρίσιμη μέθοδο διαχείρισης κερδών ως το κατεξοχήν και κλασσικό
εργαλείο για την πραγματοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων .

(3)

Η διοικητική επιλογή του μεγέθους του αναβαλλόμενου φόρου παρέχει
πληροφορίες για την μελλοντική λειτουργική απόδοση της επιχείρησης.

(4)

Κάποιες επιχειρήσεις πραγματοποιούν στρατηγική χρήση του αναβαλλόμενου
φόρου για να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο επίπεδο κερδών.

H Frank (2004) αναφέρει ότι το επιθυμητό επίπεδο κερδών που επιδιώκεται από τα διευθυντικά
στελέχη είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τη χειραγώγηση των κερδών και διακρίνεται στους
παρακάτω συνηθέστερους στόχους:
(1)

Η αναφορά ενός θετικού αποτελέσματος (κέρδη).

(2)

Η σύγκριση των φετινών με τα περσινά κέρδη (ιστορικά κέρδη).

(3)

Η επίτευξη του μέσου όρου πρόβλεψης κερδών των αναλυτών.

Η έρευνα των Dhaliwal et al. (2003) αναγνωρίζει τη διαχείριση των αποτελεσματικών
φορολογικών συντελεστών (effective tax rate) ως μέσο χειραγώγησης κερδών καθώς αναφέρει
ότι επιχειρήσεις με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές ως αποτέλεσμα απουσίας
φορολογικής διαχείρισης στερούνται προβλεπτικών αναλύσεων. Επιπρόσθετα, υπάρχει μεγάλο
ερευνητικό ενδιαφέρον ως προς το χρήσιμο και σημαντικό πληροφοριακό περιεχόμενο των
αλλαγών των φορολογικών συντελεστών των κερδών. Οι Guenther και Jones (2003) υπέθεσαν
ότι οι αλλαγές των φορολογικών συντελεστών είναι συσχετισμένες με τις θετικές αλλαγές της
αγοράς όταν τα κέρδη είναι θετικά και με θετικό ρυθμό αύξησης, και ότι η αγορά είναι σε θέση
να διακρίνει τις αλλαγές φορολογικών συντελεστών που είναι περισσότερο πιθανό να είναι
μόνιμες ή προσωρινές. Οι Bauman et al. (2003) αναφέρουν ότι οι αλλαγές των φορολογικών
συντελεστών του πρώτου τετραμήνου είναι θετικά συσχετισμένες με τις αλλαγές των κερδών
μετά φόρων της ίδιας οικονομικής χρήσης. Ωστόσο, πλήθος ερευνών βρίσκουν ότι οι αναλυτές
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πλήρη κατανόηση αυτής της πληροφορίας. Για παράδειγμα, ο
Plumlee (2003) αναφέρει ότι οι αναλυτές αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν σύνθετες
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πληροφορίες στις προβλέψεις των αποτελεσματικών φορολογικών συντελεστών, καταλήγοντας
σε με αξιόπιστες προβλέψεις. Επίσης, οι Bauman et al. (2003) εντοπίζουν ότι οι αναλυτές
υποεκτιμούν τις ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις που αφορούν αλλαγές στους αποτελεσματικούς
φορολογικούς συντελεστές, ενώ οι Abarbanell et al. (1997) αντίθετα εντοπίζουν υπερεκτίμηση
των ετήσιων γνωστοποιήσεων των αποτελεσματικών φορολογικών συντελεστών. Η πρόσφατη
έρευνα του Schmidt (2006) προχωρά το ερευνητικό αυτό θέμα εξετάζοντας το αν η αγορά
χρησιμοποιεί πλήρως το πληροφοριακό περιεχόμενο των αποτελεσματικών φορολογικών
συντελεστών και συγκεκριμένα ελέγχοντας το κατά πόσο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι
αλλαγές στα καθαρά κέρδη που προκαλούνται από διαφορές στους αποτελεσματικούς
φορολογικούς συντελεστές είναι μόνιμες και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόβλεψη
μελλοντικών κερδών. Τα αποτελέσματα φαίνεται να δείχνουν ότι οι διαφορές φορολογικών
συντελεστών είναι περισσότερο μόνιμες παρά προσωρινές και αντέκρουσαν την μέχρι τότε
αντίληψη ότι οι διαφορές αυτές είναι μάλλον προσωρινές. Όσων αφορά το πληροφοριακό
περιεχόμενο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, η πρόσφατη
μελέτη των Chang et al. (2009) τεκμηριώνουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ των
αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και της αξίας της επιχείρησης, ενώ
οι

αναβαλλόμενες

φορολογικές

απαιτήσεις

συνιστούν

απεικόνιση

των

μελλοντικών

φορολογικών πληρωμών και ταυτόχρονα συνιστούν αρνητικό σήμα στην αγορά για την
μελλοντική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

2.8 Προηγούμενες μελέτες που αξιολογούν τα μοντέλα εντοπισμού της
χειραγώγησης κερδών και ειδική αξιολόγηση του modified Jones model

Από την προηγούμενη παράγραφο, συμπεραίνουμε ότι πλήθος ερευνητών έχει απασχοληθεί
με το θέμα της χειραγώγησης των κερδών και το κατά πόσο τα διοικητικά στελέχη και οι
διευθυντές επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα (discretionary
accruals) για «μετακίνηση κερδών» μέσα στις οικονομικές χρήσεις. Βεβαίως, τέτοιες μελέτες
απαιτούν την εξέταση συγκεκριμένων μοντέλων που αποδεικνύουν την ύπαρξη χειραγώγησης
κερδών. Τα μοντέλα αυτά ποικίλλουν από απλές μορφές μοντέλων όπου τα συνολικά
δεδουλευμένα

χρησιμοποιούνται

ως

μέτρο

υπολογισμού

των

διαφοροποιούμενων

δεδουλευμένων ως σύνθετες παλινδρομήσεις που αποσυνθέτουν τα συνολικά δεδουλευμένα σε
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διαφοροποιούμενα (discretionary) και μη διαφοροποιούμενα (non-discretionary) δεδουλευμένα.
Στη βιβλιογραφία, μάλιστα, επισημαίνεται ότι τα υψηλά διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα
υποδεικνύουν την ύπαρξη δραστηριοτήτων διαχείρισης κερδών. (Healy 1985, DeAngelo 1986,
Jones 1991). Τα έξι πιο δημοφιλή μοντέλα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη βιβλιογραφία
είναι τα παρακάτω:
(1)

Το μοντέλο De Angelo (1986).

(2)

Το μοντέλο Healy (1985).

(3)

Το μοντέλο Jones (1991).

(4)

Το τροποποιημένο μοντέλο Jones (modified Jones model, Dechow et al 1995).

(5)

Το Βιομηχανικό μοντέλο (Dechow et al 1995).

(6)

Το cross-sectional μοντέλο Jones (DeFond and Jiambalvo 1994).

Έτσι, λοιπόν, οι Dechow et al. (1995) αξιολόγησαν τη σχετική απόδοση των πέντε από τα έξι
μοντέλων ανίχνευσης χειραγώγησης κερδών, συγκρίνοντας τις προδιαγραφές των συχνά
χρησιμοποιούμενων τεστ για τα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα που πραγματοποιούν τα
μοντέλα αυτά. Αυτό που κυρίως αξιολογήθηκε είναι η συχνότητα εμφάνισης λαθών τύπου 1 και
τύπου 2 στα στατιστικά στοιχεία, με τη χρήση ποικίλλων δειγμάτων και υποθέσεων, για να
καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι τα μοντέλα αυτά είναι ορθά ορισμένα ως προς τις
προδιαγραφές για τυχαία δείγματα. Επιπρόσθετα, απορρίφθηκε η μηδενική υπόθεση της μη
ύπαρξης χειραγώγησης κερδών στα ποσοστά που υπερβαίνουν τα προδιαγεγραμμένα στην
περίπτωση δείγματος εταιριών με ακραία χρηματοοικονομική απόδοση. Κατέδειξαν μάλιστα ότι
το modified Jones model είναι το πλέον ενδεδειγμένο για τη διαπίστωση ύπαρξης διαχείρισης
κερδών. Ένα χρόνο μετά, ο Hansen (1996) εστίασε επίσης στην αξιολόγηση της δυνατότητας
των μοντέλων αυτών να διαχωρίσουν τα δεδουλευμένα σε διαφοροποιούμενα και μηδιαφοροποιούμενα με την εξέταση των ιδιοτήτων των χρονοσειρών τους.
Οι Bartov et al. (2000), στην έρευνά τους, παρέχουν στοιχεία και προτείνουν τα μοντέλα
Jones, modified Jones, Healy και το Βιομηχανικό μοντέλο ως κατάλληλα για τη διαπίστωση
διαχείρισης κερδών, ενώ φαίνονται διστακτικοί ως προς το μοντέλο De Angelo καθώς στα
συμπεράσματά τους δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα ανίχνευσης διαχείρισης κερδών από το
μοντέλο αυτό.
Οι Peasnell et al. (1999), πραγματοποίησαν έρευνα σχετική με την απόδοση των μοντέλων
Jones και modified Jones σε σύγκριση με ένα μοντέλο που προτείνουν οι ίδιοι το “margin
model”. Μια πρώτη παρατήρησή τους είναι ότι τα δύο πρώτα μοντέλα είναι τα ευρέως
χρησιμοποιούμενα για το διαχωρισμό των συνολικών δεδουλευμένων σε διαφοροποιούμενα και
μη δεδουλευμένα. Ωστόσο, μας πληροφορούν ότι σύμφωνα με τους Guay et al. (1996), Dechow
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et al. (1995) και Kang & Shivaramakrishnan (1995) και τα δύο μοντέλα εκτιμούν τα
διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα με σημαντική ανακρίβεια σε ορισμένες περιπτώσεις.
Υπενθυμίζουν, δηλαδή, ότι διαφορετικά μοντέλα απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Πιο
συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες των τριών μοντέλων (του Jones, του modified
Jones και του margin model) σε τρεις διαφορετικές εκφάνσεις χειραγώγησης των κερδών:
(1)

της χειραγώγησης των εσόδων

(2)

της χειραγώγησης των εξόδων

(3)

της χειραγώγησης των ζημιών (bad-deph)

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν φανερώνουν για τη διαπίστωση χειραγώγησης κερδών με τη
μορφή της χειραγώγησης των εσόδων ή των ζημιών τα μοντέλα Jones και modifies Jones είναι
περισσότερο αποδοτικά σε σχέση με το margin model,ενώ αντίθετα υστερούν σε σχέση με το
τελευταίο στη διαπίστωση χειραγώγησης κερδών με τη μορφή της χειραγώγησης των εξόδων.
Σε παρόμοια λογική κινήθηκαν και οι Holland και Jackson (2004), οι οποίοι παρουσίασαν
στην αρχή της μελέτης τους τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό της
χειραγώγησης των κερδών. Οι τελευταίοι αναφέρουν τους ίδιους προβληματισμούς για τα
μοντέλα Jones και modified Jones που αφορούν διάφορους μεθοδολογικούς περιορισμούς,
παρόλο που είναι τα δύο ευρέως αποδεκτά μοντέλα στην έρευνα της χειραγώγησης των κερδών.
Μάλιστα, παραθέτουν και δύο επιπρόσθετες προσεγγίσεις για τον εντοπισμό της διαχείρισης των
κερδών. Η μία προτείνει για τη διερεύνηση του θέματος την επικέντρωση σε συγκεκριμένους
λογαριασμούς κερδών ή ζημιών αντί για την επικέντρωση στα συνολικά δεδουλευμένα καθώς
αυτοί είναι περισσότερο αντικειμενικοί για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων. Με τη μέθοδο
αυτή, οι εκτιμήσεις μπορούν να είναι περισσότερο ακριβείς καθώς η χειραγώγηση κερδών
αναμένεται να είναι μεγαλύτερη σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. (Beaver, 2002). Η δεύτερη
προτείνει την επικέντρωση στη διακύμανση των κερδών γύρω από ένα επίπεδο κερδών που
αποτελεί στόχο, είτε αυτό είναι το επίπεδο κερδών της προηγούμενης χρήσης, είτε είναι η
πρόβλεψη των οικονομικών αναλυτών είτε ακόμη το μηδενικό επίπεδο κερδών. Ουσιαστικά με
την προσέγγιση αυτή επιδιώκεται η εκτίμηση της χειραγώγησης κερδών γύρω από ένα
συγκεκριμένο επίπεδο κερδών, χωρίς πάλι να υπολογίζονται τα συνολικά δεδουλευμένα.
(Dechow & Skinner, 2000).
Οι Kothari et al. (2000) επισημαίνουν στην έρευνά τους μια διαπίστωση που ειπώθηκε το
1995 και από τον Dechow, ότι δηλαδή, τα μοντέλα Jones και modified Jones παρόλο που
προσπαθούν να ελέγξουν τις τρέχουσες αποδόσεις στα μη διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα, οι
εμπειρικές αξιολογήσεις εκτιμούν ότι τα υπολογιζόμενα μη διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα
επηρεάζονται σημαντικά από τις τρέχουσες και τις παρελθοντικές αποδόσεις μιας εταιρίας. Για
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το λόγο αυτό , λοιπόν, επιχειρούν να τροποποιήσουν περαιτέρω τα μοντέλα αυτά προσθέτοντας
στην παλινδρόμηση και τον παρελθοντικό δείκτη ROA. Μάλιστα, παρόλο που κάποιοι
περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται (σε ορισμένα μη τυχαία δείγματα), το είδος του
μοντέλου που προτείνουν (performance-matched discretionary accrual model) το θεωρούν
περισσότερο αξιόπιστο ιδίως σε σφάλματα τύπου 1. Σχετικά, βέβαια, με τον δείκτη ROA που
χρησιμοποιεί το μοντέλο modified Jones, ο McNichols (2000) φαίνεται να συμφωνεί με την
προσθήκη του ως παράμετρο της παλινδρόμησης όπως επίσης και ο Kasznik (1999) καθώς
δείχνουν ότι ο δείκτης ROA συσχετίζεται σημαντικά με τα διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα.
Τέλος, στο πρόσφατο άρθρο του Stubben (2010), για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η
ευρέως διαδεδομένη παραδοχή των μοντέλων Jones και modified Jones ως μοντέλα που
χρησιμοποιούν τα δεδουλευμένα για τον εντοπισμό της χειραγώγησης κερδών. Ο ίδιος, μάλιστα,
παρόλο που προτείνει τη χρήση μοντέλων που χρησιμοποιούν τα έσοδα αντί για τα
δεδουλευμένα (revenue models), στηρίχτηκε σημαντικά στα μοντέλα Jones και modified Jones
για την δημιουργία του δικού του revenue model, ενώ οι διαφορές που αναφέρει συνοψίζονται
στα παρακάτω: Πρώτον, αντί για τα συνολικά δεδουλευμένα, ο Stubben μοντελοποιεί τα
δεδουλευμένα των εισπρακτέων λογαριασμών ως συνάρτηση των εσόδων, καθώς θεωρεί τους
εισπρακτέους λογαριασμούς ως έναν κύριο παράγοντα δεδουλευμένων που επιπρόσθετα έχει την
πιο ισχυρή και άμεση συσχέτιση με τα έσοδα. Δεύτερον, προτίμησε να μοντελοποιήσει τα
δεδουλευμένα των εισπρακτέων ως συνάρτηση της μεταβολής των δημοσιευμένων εσόδων και
όχι της μεταβολής των ταμειακών εσόδων, καθώς έτσι μειώνεται η πιθανότητα υπερεκτίμησης
των διαφοροποιούμενων δεδουλευμένων για εταιρίες που η πιθανότητα πραγματοποίησης της
είσπραξης είναι μικρή. Και τρίτον, ο Stubben προτίμησε να μοντελοποιήσει την μεταβολή των
ετήσιων εισπρακτέων λογαριασμών ως γραμμική συνάρτηση δύο στοιχείων :
(1)

τη μεταβολή των εσόδων στα πρώτα τρία τετράμηνα της οικονομικής χρήσης

(2)

τη μεταβολή των εσόδων στο τέταρτο τετράμηνο της οικονομικής χρήσης

Η επιλογή του αυτή έγινε με τη σκέψη ότι τα έσοδα στις αρχές του χρόνου είναι περισσότερο
πιθανό να εισπραχθούν σε μετρητά ως το τέλος της χρήσης, δημιουργώντας έτσι διαφορετικές
επιπτώσεις σε σχέση με την μεταβολή των εσόδων στο τέλος του έτους (δηλαδή στο τελευταίο
τετράμηνο της οικονομικής χρήσης).
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2.9. Προηγούμενες μελέτες που αφορούν τη χειραγώγηση κερδών στον
τραπεζικό κλάδο.

Ο τραπεζικός κλάδος παγκοσμίως

είναι υποκείμενος σε αυξανόμενες ρυθμίσεις και

ταυτοχρόνως σε λεπτομερή έλεγχο τόσο από αναλυτές της αγοράς όσο και από επενδυτές.
Επιπροσθέτως, οι τράπεζες έχουν συγκεκριμένες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που
υπολογίζονται σε λογιστικούς όρους και όχι σε όρους αγοράς. Το ερώτημα που γεννάται,
λοιπόν, είναι το κατά πόσο οι νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα κεφαλαιακής επάρκειας από τη
μια και οι προσδοκίες για συγκεκριμένες αποδόσεις και κέρδη από τους επενδυτές και τους
αναλυτές από την άλλη, επιφορτίζουν τα διευθυντικά στελέχη με κίνητρα για δραστηριότητες
διαχείρισης κερδών.
Έτσι, η βιβλιογραφία που διαπραγματεύεται το θέμα της χειραγώγησης κερδών στον
τραπεζικό κλάδο είναι πλούσια και εκτενής και μάλιστα, υπάρχουν στοιχεία ερευνών που
εντοπίζουν ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθούν τέτοιες δραστηριότητες. Για
παράδειγμα, οι Galai et al. (2005) αναφέρουν πως το γεγονός ότι οι τράπεζες «τιμωρούνται» για
ανακοινώσεις που αποκλίνουν (αρνητικά) από τους στόχους και παράλληλα δεν επιβραβεύονται
που δεν κατάφεραν να τους ξεπεράσουν μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο δημιουργίας
«κρυμμένων αποθεμάτων». Εύλογα ,εδώ, μπορεί να αναρωτηθεί τι ακριβώς είναι και πώς
προκύπτουν τα κρυμμένα αποθέματα. Σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, η
αξία των περιουσιακών στοιχείων που αναγράφονται στον Ισολογισμό είναι υπολογισμένη στο
ιστορικό κόστος, προκαλώντας μεγάλες διαφορές από την εύλογη αξία, δηλαδή την αξία της
αγοράς. Όταν , λοιπόν, η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη
λογιστική του αξία τότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει απόθεμα κρυμμένης αξίας που μπορεί
να περάσει στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης όταν το περιουσιακό στοιχείο πωληθεί.
Η έρευνα υποδεικνύει ότι οι τράπεζες που βρίσκονται κοντά στις κατώτατες κεφαλαιακές
απαιτήσεις φαίνεται να δραστηριοποιούνται ενεργά στη διαχείριση κερδών. (Moyer 1990,
Scholes et al. 1990, Collins et al. 1995, Beatty et al. 1995 και Galai et al. 2005). Οι Shen & Chic
(2005) προτείνουν για τον περιορισμό των κινήτρων διαχείρισης κερδών και την βελτίωση της
αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την καθιέρωση περιορισμένων λογιστικών
απαιτήσεων στις γνωστοποιήσεις ως περισσότερο αποτελεσματική, παρά την ανάπτυξη ισχυρών
αντι-διευθυντικών δικαιωμάτων. Οι ίδιοι θεωρούν ότι η διαχείριση κερδών είναι μια ικανότητα
των διευθυντικών στελεχών των τραπεζών που χρησιμοποιούν για να αποφύγουν τις σκληρές
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ρυθμίσεις που οριοθετούν αυστηρά τα ποσοστά μη-αποτελεσματικών δανείων , τα ποσοστά της
κεφαλαιακής επάρκειας και τα ποσοστά ρευστότητας. Οι Ujah και Okafor (2011) θέτουν στην
έρευνά τους και μια πρόσθετη ένδειξη ότι η δύναμη της αγοράς και η συγκέντρωσή της αυξάνει
την πιθανότητα αύξησης διαχείρισης κερδών στις τράπεζες.
Ένας ακόμη τομέας αποτυχίας των τραπεζών, ιδιαίτερα σημαντικός ,είναι η χαμηλή
ποιότητα των δανείων και η αδύναμη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. (Basel Committee,
2006). Για να προστατευτούν, λοιπόν , οι τράπεζες από προβλήματα δανείων, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν προβλέψεις για απώλειες και ζημίες από δάνεια έτσι ώστε να αποφευχθούν
μελλοντικές απώλειες από δανειστές που δεν εξοφλούν την τράπεζα σύμφωνα με το
συμφωνητικό του δανείου. Οι προβλέψεις ζημιών από δάνεια μπορούν να οριστούν ως ένα μη
ταμειακό έξοδο για ζημίες από δάνεια που θα αντανακλαστεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Χρήσης ως μη ταμειακό έξοδο. Με τον τρόπο αυτό, αν τα δάνεια δεν αποδώσουν, τουλάχιστον
δεν θα επιβαρύνουν το καθαρό τρέχων κέρδος. (Rose, 2002). Η εγγραφή των προβλέψεων για
ζημίες από δάνεια, δηλαδή, μειώνει τα καθαρά κέρδη. Κατά συνέπεια, η εξέταση των
προβλέψεων για ζημίες από δάνεια είναι απαραίτητη καθώς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα
κέρδη της τράπεζας. (Ahmed et al. 1999, Bouvatier & Lepetit 2008, Hasan & Wall 2004). Παρά
ταύτα, τα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών έχουν την δυνατότητα να χειραγωγήσουν τις
προβλέψεις αυτές για να επηρεάσουν τα κέρδη καθώς η εσωτερική πληροφόρησή τους για την
ποιότητα των δανείων είναι ασφαλώς μεγαλύτερη από την πληροφόρηση εξωτερικών. (Wahlen
1992, Beattie 1995). Στον τραπεζικό κλάδο, αυτό μπορεί να συμβεί όταν τα διευθυντικά στελέχη
σημειώνουν υψηλές προβλέψεις στις καλές περιόδους για να υπάρχει «απόθεμα» στις
ζημιογόνες περιόδους. (Liu & Ryan 2006, Adzis et al. 2010). Δηλαδή, αν ο λογαριασμός των
προβλέψεων για ζημίες από δάνεια στην κατάσταση του Ισολογισμού υπερβεί τα αναμενόμενα
επίπεδα μπορεί να απορροφήσει μη αναμενόμενες ζημίες και η τράπεζα καταφέρνει να μην
αποτύχει. Βέβαια, οι Cohen et al. (2011) υπονοούν ότι οι τράπεζες που πραγματοποιούν
επιθετική διαχείριση κερδών μπορούν να αποκρύψουν δεδομένα και πληροφορίες για ορισμένο
διάστημα, αλλά σε καταστροφικές περιόδους όπου οι λογιστικές επιλογές δε θα αφήνουν
περιθώριο για απόκρυψη, οι πληροφορίες θα έρχονται σε μεγαλύτερες ποσότητες
δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Θετική συσχέτιση εντόπισαν και οι
Bornemann et al. (2010) μεταξύ κερδών και επιπέδου προβλέψεων ζημιών από δάνεια. Ωστόσο,
παρά τις σκληρές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για να αντιμετωπιστεί το γεγονός οι Perez et al.
(2008) μας επισημαίνουν ότι ακόμη οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να χειραγωγήσουν τα
κέρδη μέσω των προβλέψεων ζημιών από δάνεια. Αντίστοιχα, η έρευνα των Cornett et al. (2006)
αναφορικά με την χειραγώγηση κερδών στις τράπεζες σε σχέση με τους μηχανισμούς εταιρικής
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διακυβέρνησης έδειξε ότι ενώ τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν τις προβλέψεις για ζημίες
από δάνεια για να αυξήσουν τα κέρδη, οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης μπορούν να
συντελέσουν βασικό εμπόδιο στη δραστηριότητα αυτή. Επιπρόσθετα, οι Anandarajan et al.
(2003) εξέτασαν την ύπαρξη χειραγώγησης κερδών και αναφέρουν ότι οι τράπεζες φαίνεται να
εφάρμοσαν ιδιαίτερα επιθετικά την διαχείριση κερδών μέσα από τις προβλέψεις ζημιών από
δάνεια μετά την εισαγωγή της Βασιλείας Ι , ενώ οι Fonseca και Gonzalez (2008) επιβεβαίωσαν
τη χρήση των προβλέψεων αυτών ως μέσω διαχείρισης των κερδών για θεσμικούς παράγοντες
όπως η προστασία των μετόχων και η ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού συστήματος της
χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη των Kanagaretnam et al. (2009), οι
οποίοι διερεύνησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομής σε μια χώρα, και τις παρελθοντικές
πρακτικές σε σχέση με τις διαγραφές προβλέψεων για ζημίες από δάνεια και τα αυξανόμενα
κέρδη.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια είναι ένα κατάλληλο
εργαλείο για την έρευνα της χειραγώγησης κερδών στον τραπεζικό κλάδο, καθώς είναι το πιο
μεγάλο και σημαντικό δεδουλευμένο για τις τράπεζες (Wahlen 1994, Kanagaretnam et al. 2004,
Kanagaretnam et al. 2008). Οι Cheng et al. (2008) , προτείνουν ότι για να μετρηθεί η διαχείριση
κερδών στον τραπεζικό κλάδο, θα πρέπει να αποσυντεθούν οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια
σε διαφοροποιούμενα και μη διαφοροποιούμενα δεδουλευμένα, και να χρησιμοποιηθούν τα
διαφοροποιούμενα συστατικά για περαιτέρω ανάλυση. Μάλιστα, η επικέντρωση σε ένα και μόνο
δεδουλευμένο φαίνεται να διευκολύνει το διαχωρισμό αυτό και επιτρέπει ακριβέστερα
αποτελέσματα για τη διαπίστωση χειραγώγησης κερδών (Kanagaretnam et al. , 2009).
Εκτός ,όμως, από τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια, οι τράπεζες φαίνεται να μπορούν
να επιτύχουν χειραγώγηση κερδών και μέσα από την πραγματοποίηση τιτλοποιήσεων κερδών
και ζημιών (Beatty et al. 1995, Beatty et al. 2002). Φαίνεται, λοιπόν, πως και οι τιτλοποιήσεις
αυτές είναι μη ρυθμιζόμενες διαφοροποιούμενες επιλογές (discretionary choices) και αποτελούν
έναν ακόμη τρόπο διαχείρισης κερδών και κεφαλαιακού επιπέδου. Οι Beatty et al. (2002)
επισημαίνουν μάλιστα ότι οι δημόσιες τράπεζες είναι περισσότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν
τις τιτλοποιήσεις ή τις προβλέψεις για ζημίες δανείων για να εξαλείψουν μικρές πτώσεις στα
κέρδη σε σχέση με τις ιδιωτικές τράπεζες. Η έρευνα ,επιπρόσθετα, υποδεικνύει ότι οι τράπεζες
φαίνεται να διαχειρίζονται τη χρονική στιγμή των τιτλοποιήσεων κερδών ή ζημιών για να
μειώσουν το συνολικό φορολογικό όριο (Beatty et al. 1995, Collins et al. 1995, Beatty & Harris
2001, Cheng et al. 2009). Άλλωστε, και νωρίτερα οι Warfield και Linsmeier (1992) είχαν
αναφέρει ότι οι τιτλοποιήσεις αυτές συσχετίζονται με την φορολογική διαχείριση.
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Σε κάθε περίπτωση, από τη βιβλιογραφική αυτή επισκόπηση προκύπτει ότι για τη
διαχείριση των κερδών στον τραπεζικό κλάδο ως εργαλεία φαίνεται να χρησιμοποιούνται
περισσότερο τα προαναφερθέντα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο αναβαλλόμενος φόρος δεν
μπορεί να αποτελεί εργαλείο χειραγώγησης κερδών. Ο αναβαλλόμενος φόρος δηλαδή, βάσει
βιβλιογραφίας, είναι ένας ασθενής τρόπος χειραγώγησης κερδών στον τραπεζικό κλάδο σε
σύγκριση με τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια και τις πραγματοποιηθείσες τιτλοποιήσεις.
(Beatty et al. 1995, Collins et al. 1995, Wilson & Wolfson 1990).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3.1. Εννοιολογική Προσέγγιση

Εφαρμόζοντας τα Δ.Λ.Π., μια επιχείρηση προσδιορίζει το λογιστικό αποτέλεσμα συντάσσοντας
την οικονομική κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεως. Συχνά, τυχαίνει το λογιστικό
αποτέλεσμα να είναι διαφορετικό από το φορολογητέο αποτέλεσμα( από πιθανές διαφορές των
Δ.Λ.Π. και της φορολογικής νομοθεσίας της χώρας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση).
Γι’αυτό

καταρτίζεται

κατάσταση

αναμόρφωσης

του

λογιστικού

αποτελέσματος

στο

φορολογητέο με βάσει την εγχώρια φορολογική νομοθεσία, όπου αναφέρονται όλες οι πιθανές
διαφορές. Οι διαφορές αυτές διακρίνονται σε μόνιμες και προσωρινές.
Οι μόνιμες διαφορές θα αγνοηθούν, ενώ οι προσωρινές (διαφορές μεταξύ λογιστικής
αξίας και φορολογικής βάσης) θα διαμορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσμα μιας επόμενης
χρήσης. Οι προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε φορολογητέες και εκπεστέες. Οι
φορολογητέες είναι οι διαφορές που θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά στον προσδιορισμό
του φορολογητέου αποτελέσματος των μελλοντικών χρήσεων, κατά την ανάκτηση (πώληση ή
χρησιμοποίηση) της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του Ενεργητικού ή τον διακανονισμό μιας
υποχρέωσης και μελλοντικά θα οδηγήσουν σε πληρωμή υψηλότερων φόρων.
Το Δ.Λ.Π. 12 εδώ απαιτεί αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης και
την καταχώρησή της στον Ισολογισμό στις προβλέψεις και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του
Παθητικού. Οι εκπεστέες είναι οι διαφορές που θα καταλήξουν σε ποσά εκπεστέα στον
προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος των μελλοντικών χρήσεων, κατά την
ανάκτηση (πώληση ή χρησιμοποίηση) της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου του Ενεργητικού ή
τον διακανονισμό μιας υποχρέωσης και μελλοντικά θα οδηγήσουν σε χαμηλότερους φόρους ενώ
στην τρέχουσα χρήση σε υψηλότερους. Το Δ.Λ.Π 12 εδώ απαιτεί αναγνώριση αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης και την καταχώρηση της στον Ισολογισμό στα μη κυκλοφορούντα
στοιχεία Ενεργητικού.
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Σχήμα 3: Κατηγοριοποίηση Διαφορών Λογιστικών και Φορολογητέων Κερδών

Διαφορές λογιστικών
και φορολογητέων
κερδών

Μόνιμες διαφορές

Όταν κάποια έσοδα/έξοδα δε
θα φορολογηθούν/αφαιρεθούν
από τα φορολογητέα κέρδη.

Προσωρινές διαφορές

Όταν κάποια έσοδα/έξοδα
καταχωρίζονται στον
υπολογισμό του λογιστικού και
φορολογητέου κέρδους σε
διαφορετικές περιόδους

Αγνοούνται

Φορολογητέες

Αναβαλλόμενες
φορολογικές
υποχρεώσεις

Εκπεστέες

Αναβαλλόμενες
φορολογικές
απαιτήσεις
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Πηγή: www.globaltraining.gr

Σχήμα 4 :Αναμενόμενη Φορολογική Υποχρέωση-Αναμενόμενη Φορολογική Απαίτηση

Αναγνώριση

Λογιστική Αξία > Φορολογική Βάση

Λογιστική Αξία < Φορολογική Βάση

Αναμενόμενη Φορολογική Υποχρέωση

Αναμενόμενη Φορολογική Απαίτηση

Πηγή: www.globaltraining.gr

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε τα εξής:


Αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει όταν η ανάκτηση ή ο διακανονισμός ενός

στοιχείου ενεργητικού ή μιας υποχρέωσης αυξήσει ή μειώσει τα μελλοντικά ποσά του φόρου
εισοδήματος που θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν φορολογικές υποχρεώσεις.


Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο, με

βάση το Δ.Λ.Π. 12.


Για την αναγνώριση μια αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στον Ισολογισμό

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη για την
επιχείρηση στο μέλλον.
Ιδιαίτερη προσοχή ,όμως, θα πρέπει να δοθεί στις προσωρινές διαφορές που δεν
δημιουργούν αναβαλλόμενη φορολογία. Αυτές οι προσωρινές διαφορές προέρχονται από:
 την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων του Ενεργητικού όταν αυτή
πραγματοποιείται με βάση μόνο τη φορολογική νομοθεσία. Αν όμως τα Δ.Λ.Π. απαιτούν
επανεκτίμηση της αξίας των στοιχείων και απεικόνιση της πραγματικής τους αξίας στον
Ισολογισμό, τότε προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογία, η οποία καταχωρείται απευθείας στο
λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων και όχι στα Αποτελέσματα της χρήσεως.
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 την υπεραξία καθώς πολλές φορολογικές αρχές δεν επιτρέπουν την απόσβεση της
υπεραξίας ως μιας εκπεστέας δαπάνης στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Σε
αυτές τις νομοθεσίες η υπεραξία έχει φορολογική βάση μηδενική, αφού η φορολογική βάση
θεωρείται μηδενική και έτσι δεν προκύπτει αναβαλλόμενη φορολογία. Μόνο στην περίπτωση
που η φορολογική νομοθεσία αναγνωρίζει απόσβεση της υπεραξίας, προκύπτει αναβαλλόμενη
φορολογία.

 τις επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, μόνο όμως στην περίπτωση
που η μητρική επιχείρηση ελέγχει το χρόνο της αναστροφής των διαφορών αυτών και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.

3.2. Βασικές Αρχές του Δ.Λ.Π.12

Το Δ.Λ.Π. 12 ασχολείται με το λογιστικό χειρισμό των «φόρων εισοδήματος». Συγκρίνει τη
λογιστική αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων με την αντίστοιχη
φορολογική τους βάση προκειμένου να αναγνωρίσει την προκύπτουσα αναβαλλόμενη
φορολογία Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και
μελλοντικές συνέπειες που προέρχονται από την μελλοντική τακτοποίηση της λογιστικής αξίας
περιουσιακών στοιχείων που καταχωρούνται στον ισολογισμό και από συναλλαγές και γεγονότα
καταχωρημένα στις οικονομικές καταστάσεις.1 Εάν ,λοιπόν, αναμένεται ότι η τακτοποίηση της
λογιστικής αξίας θα δημιουργήσει μεγαλύτερες φορολογικές πληρωμές τότε σύμφωνα με το
πρότυπο αυτό θα πρέπει να υπολογισθεί και να καταχωρηθεί μια αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση για την επιχείρηση. Ενώ, αντίστροφα, αν η τακτοποίηση αυτή επιφέρει μικρότερες
φορολογικές πληρωμές τότε σύμφωνα με το πρότυπο θα πρέπει να υπολογισθεί και να
καταχωρηθεί μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για την επιχείρηση(και στις δύο
περιπτώσεις με κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις).
Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, οι φορολογικές συνέπειες συναλλαγών και άλλων
γεγονότων λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιούνται οι συναλλαγές και τα
γεγονότα αυτά. Δηλαδή, όταν αυτά αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημίες εκεί θα πρέπει να
1

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.253.
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αναγνωρίζονται και οι φορολογικές τους επιπτώσεις (δηλαδή στα αποτελέσματα χρήσεως), ενώ
όταν αυτά αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, εκεί θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσης και οι
φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Το Δ.Λ.Π. 12 ασχολείται επίσης με την καταχώρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων στην περίπτωση αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών ή πιστωτικών φόρων και
με την παρουσίαση των φόρων εισοδήματος στις οικονομικές καταστάσεις με παράλληλη
γνωστοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών.

3.3. Πεδίο Εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 12

Το Δ.Λ.Π. 12 εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονομικές
καταστάσεις με βάση τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Π. Πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική
παρακολούθηση των φόρων εισοδήματος (φόροι του φορολογητέου εισοδήματος και
παρακρατούμενοι φόροι), όχι όμως και για τις κρατικές επιχορηγήσεις ή για φορολογικά κίνητρα
επενδύσεων. Ωστόσο, το ΔΛΠ 12 εφαρμόζεται στις προσωρινές διαφορές που ενδεχομένως
προκύψουν από αυτές τις δραστηριότητες.2 Επιπρόσθετα, φόροι που βασίζονται σε καθαρό
ποσό, επίσης ικανοποιούν τον ορισμό φόροι εισοδήματος οπότε θα πρέπει να εξετάζεται ο
λογιστικός χειρισμός τους από το πρότυπο, ενώ φόροι που επιβάλλονται σε ακαθάριστα ποσά
(όπως έσοδα ή στοιχεία του ενεργητικού) δεν θα πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής
του προτύπου.

3.4. Διερμηνείες Που Αφορούν Στο Δ.Λ.Π. 12



ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑ ΜΕΔ-21 (Φόροι εισοδήματος — Ανάκτηση αναπροσαρμοσμένων μη

αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού)

2

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Εξειδικευμένα Θέματα, Grant Thorton, σελ.758.
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H αναπροσαρμογή ενός περιουσιακού στοιχείου δεν επηρεάζει πάντοτε το φορολογητέο
κέρδος (ή τη ζημία) στην περίοδο της αναπροσαρμογής και η φορολογική βάση του
περιουσιακού στοιχείου μπορεί να μην αναπροσαρμόζεται, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής
σύμφωνα με την παράγραφο 20 του ΔΛΠ 12. Αν η μελλοντική ανάκτηση της λογιστικής αξίας
είναι φορολογητέα, κάθε διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του αναπροσαρμοσμένου
περιουσιακού στοιχείου και της φορολογικής βάσης του είναι μια προσωρινή διαφορά και
καταλήγει σε μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο.
Το θέμα που τίθεται όμως αφορά την ερμηνεία του όρου «ανάκτηση» σε σχέση με ένα
περιουσιακό στοιχείο που δεν αποσβένεται και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο
31 του ΔΛΠ 16.
Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται και σε επενδύσεις σε ακίνητα που τηρούνται
λογιστικά σε αναπροσαρμοσμένα ποσά (ΔΛΠ 40 παράγραφος 33) αλλά που, με βάση το ΔΛΠ
16, θα θεωρούνταν μη αποσβέσιμα.
Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την
αναπροσαρμογή ενός μη αποσβέσιμου περιουσιακού στοιχείου (κατά το ΔΛΠ 16 παράγραφος
31) επιμετράται βάσει των φορολογικών συνεπειών που θα επακολουθούσαν από την ανάκτηση
της λογιστικής αξίας του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου μέσω πώλησης, ανεξάρτητα
από τη βάση επιμέτρησης της λογιστικής αξίας του. Κατά συνέπεια, αν η φορολογική νομοθεσία
καθορίζει διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές εφαρμοστέους σε φορολογητέα ποσά που
προέρχονται από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη χρησιμοποίηση ενός
περιουσιακού στοιχείου, αυτός που εφαρμόζεται στην επιμέτρηση της αναβαλλόμενης
φορολογικής υποχρέωσης ή περιουσιακού στοιχείου που συνδέεται με ένα μη αποσβέσιμο
περιουσιακό στοιχείο είναι ο πρώτος.
Η παρούσα Διερμηνεία έχει τεθεί σε ισχύ από την 15η Ιουλίου 2000. Οι μεταβολές των
λογιστικών πολιτικών λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 8. 3


ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑ ΜΕΔ-25 (Φόροι εισοδήματος-Μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς

μιας οικονομικής οντότητας ή των μετόχων της)

3

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.250
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Μια μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς μιας οικονομικής οντότητας ή των μετόχων της
μπορεί να έχει

φορολογικές συνέπειες για μια οικονομική οντότητα δημιουργώντας

υποχρεώσεις ή απαιτήσεις. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να συμβαίνει κατά την εισαγωγή των
μετοχών μιας οικονομικής οντότητας στο χρηματιστήριο ή κατά την ανασυγκρότηση της
καθαρής θέσης μιας οικονομικής οντότητας ή ακόμη και κατά τη μετακίνηση του ελέγχοντος
μετόχου σε άλλη χώρα. Αποτέλεσμα τέτοιων γεγονότων θα μπορούσε να είναι η απόκτηση ή η
απώλεια φορολογικών κινήτρων για την

οικονομική οντότητα ή ακόμη και η μελλοντική

μεταβολή του φορολογικού συντελεστή. Οι μεταβολές αυτές μπορεί επίσης να αυξήσουν ή να
μειώσουν τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία που
αναγνωρίζονται από την οικονομική οντότητα, ανάλογα με την επίπτωση που έχει η μεταβολή
του φορολογικού καθεστώτος στις φορολογικές συνέπειες, που θα προκύψουν από την
ανάκτηση ή τον διακανονισμό της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της οικονομικής οντότητας.
Το θέμα που τίθεται όμως είναι πώς θα πρέπει μια οικονομική οντότητα να λογιστικοποιεί
τις φορολογικές συνέπειες μεταβολών στο φορολογικό της καθεστώς ή στο φορολογικό
καθεστώς των μετόχων της.
Μια μεταβολή στο φορολογικό καθεστώς μιας οικονομικής οντότητας ή των μετόχων της
δεν καταλήγει σε αύξηση ή μείωση των ποσών που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή
θέση. Οι τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές συνέπειες μιας μεταβολής στο φορολογικό
καθεστώς θα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου, εκτός αν αυτές οι συνέπειες
σχετίζονται με συναλλαγές και γεγονότα που καταλήγουν, στην ίδια ή σε διαφορετική περίοδο,
σε πίστωση ή χρέωση απευθείας στο αναγνωρισμένο ποσό της καθαρής θέσης. Οι φορολογικές
συνέπειες που σχετίζονται με μεταβολές στο αναγνωρισμένο ποσό της καθαρής θέσης, στην ίδια
ή σε διαφορετική περίοδο (που δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα), χρεώνονται ή
πιστώνονται απευθείας στην καθαρή θέση.
Η παρούσα Διερμηνεία έχει τεθεί σε ισχύ από την 15η Ιουλίου 2000. Οι μεταβολές των
λογιστικών πολιτικών λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 8.4

4

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.250.
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3.5. Λογιστικός
Φορολογίας

Χειρισμός

σε

Ειδικές

Περιπτώσεις

Αναβαλλομένης

3.5.1. Επανεκτίμηση-Αναπροσαρμογή Στοιχείων Ενεργητικού
Σχήμα 5: Επανεκτίμηση Στοιχείου Ενεργητικού

Επανεκτίμηση

Λογιστικά Βιβλία
Καταχωρίζεται στην
τρέχουσα περίοδο και η
απόσβεση υπολογίζεται στο
επανεκτιμημένο ποσό

Φορολογικά Βιβλία
Δεν καταχωρίζεται. Οι
φορολογικές εκπτώσεις
υπολογίζονται στο κόστος.
Πιθανή μελλοντική πώληση
→ φόρος κεφαλαιουχικών
κερδών, στο κέρδος από
εκποίηση

Πηγή: www.globaltraining.gr

Όταν η επανεκτίμηση στοιχείων ενεργητικού επηρεάζει το φορολογητέο εισόδημα, τότε
δεν προκύπτει καμία προσωρινή διαφορά και κατά συνέπεια καμία αναβαλλόμενη φορολογία.
Αντίθετα, όταν η επανεκτίμηση στοιχείων ενεργητικού δεν επηρεάζει το φορολογητέο εισόδημα,
προκαλείται διαφορά μεταξύ της επανεκτιμημένης λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
(προσωρινή διαφορά) και έτσι δημιουργείται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που πρέπει
να καταχωρηθεί στην τρέχουσα περίοδο. Η προσωρινή αυτή διαφορά θα πραγματοποιηθεί είτε
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από την ανάκτηση της επανεκτιμημένης λογιστικής αξίας λόγω πώλησης, όπου θα πρέπει να
πληρωθεί και κεφαλαιουχικός φόρος πάνω στο κέρδος πώλησης, είτε από την ανάκτηση της
επανεκτιμημένης λογιστικής αξίας λόγω χρήσης, όπου το μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα θα
είναι μεγαλύτερο από τις φορολογικές εκπτώσεις λόγω κόστους.

Σχήμα 6 :Λογιστικός χειρισμός επανεκτίμησης

Επανεκτίμηση

Λογιστική Αξία >
Φορολογική Βάση

Λογιστική Αξία <
Φορολογική Βάση

Αναβαλλόμενη
Φορολογική Υποχρέωση

Μελλοντικό Φορολογικό
Στοιχείο Ενεργητικού

Κέρδος επανεκτίμησης *
Φορολογικός συντελεστής

Χρέωση
Αποθεματικό επανεκτίμησης

Χρέωση
Φορολογικό στοιχείο
Ενεργητικού

Πίστωση
Στη ζημία επανεκτίμησης

Πίστωση
Φορολογική Υποχρέωση

Πηγή: www.globaltraining.gr
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3.5.2. Αριθμητικό Παράδειγμα Επανεκτίμησης Στοιχείου ΕνεργητικούΛογιστικές Εγγραφές
Εκφώνηση:
Μια επιχείρηση την 31/12/2010 αναπροσαρμόζει οικόπεδο με αξία κτήσης 300.000€ στην
εύλογη αξία του στις 450.000€. Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη από πώληση
στοιχείων του ενεργητικού είναι 29%.5
Αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ποσού (150.000 * 29%) 43.500 σε
χρέωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων Αποθεματικό Αναπροσαρμογής Παγίων. Οι
λογιστικές εγγραφές που θα ακολουθήσουν έχουν ως εξής :

Εγγραφή 1
Οικόπεδα

Χρέωση
150.000

Αποθεματικό Αναπροσαρμογής
Παγίων

Εγγραφή 2
Αποθεματικό Αναπροσαρμογής
Παγίων

Αναβαλλόμενη Φορολογική
Υποχρέωση

Πίστωση

150.000

Χρέωση

Πίστωση

43.500

43.500

5

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.277.
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3.5.3. Αχρησιμοποίητες Φορολογικές Ζημίες και Αχρησιμοποίητοι ΦόροιΈσοδα

Στην περίπτωση μιας ζημιογόνου επιχείρησης, και όταν η μεταφορά των ζημιών σε μελλοντικές
χρήσεις επιτρέπεται, τότε η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί μελλοντικά πληρώνοντας
λιγότερους φόρους μέσω της διαδικασίας του συμψηφισμού των ζημιών με τα μελλοντικά
κέρδη. Τα φορολογικά αυτά οφέλη αναγνωρίζονται κατά τη χρήση που προέκυψαν οι ζημίες,
όταν βέβαια υπάρχει η δυνατότητα του συμψηφισμού. Έτσι, λοιπόν, αναφερόμαστε σε μια
αναμενόμενη φορολογική απαίτηση που αναγνωρίζεται στην περίπτωση που αναμένονται
μελλοντικά κέρδη. Συγκεκριμένα η αναγνώριση θα πραγματοποιηθεί όταν υπάρχουν αρκετές
φορολογητέες προσωρινές διαφορές ή όταν υπάρχει ικανοποιητική ένδειξη για μελλοντική
κερδοφορία ή ακόμη όταν οι ζημίες προέρχονται από συγκεκριμένες (έκτακτες) αιτίες.
Στο τέλος κάθε μεταγενέστερης περιόδου θα πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση των μηαναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων ενεργητικού. Έτσι, στην περίπτωση
που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η επιχείρηση (ή γενικότερα η οντότητα) θα
αναγνωρίζει το μη-αναγνωρισμένο στοιχείο ενεργητικού. 6

3.5.4. Αριθμητικό Παράδειγμα
Εκφώνηση:
Μια επιχείρηση πραγματοποιεί στη χρήση 2010 φορολογική ζημία ύψους 20.000€ η οποία
μπορεί να μεταφερθεί και να συμψηφιστεί με τα φορολογητέα κέρδη της επόμενης πενταετίας.
Για την επόμενη πενταετία έχει ήδη αναλάβει μακροπρόθεσμα συμβόλαια που θα της
αποφέρουν φορολογικά κέρδη 15.000€. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 35%. Την 31/12/2010
υπήρχαν φορολογητέες προσωρινές διαφορές 2.000€ οι οποίες αναμένονται να αναστραφούν
την επόμενη τριετία. Πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση από λογιστικής απόψεως η επιχείρηση;

6

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.271.
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Η επιχείρηση θα αναγνωρίσει την 31/12/2010 αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την
έκταση που η φορολογική ζημιά της χρήσης 2010 θα συμψηφιστεί με μελλοντικά φορολογητέα
κέρδη και φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Επομένως θα αναγνωρίσει 5.950€ [35% *
(15.000+2.000)] φορολογική απαίτηση και όχι 7.000€ (35% * 20.000).
Στις επεξηγηματικές σημειώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός ότι
αναγνωρίζει φορολογική απαίτηση καθώς έχει ήδη αναλάβει μακροπρόθεσμα συμβόλαια από τα
οποία αναμένει κέρδη.
Αν στην χρήση 2011, η επιχείρηση αναλάβει επιπλέον συμβόλαια ή βεβαιώσει την μελλοντική
εισροή κερδών έτσι ώστε να καλύπτεται το υπόλοιπο της ζημίας του 2010, τότε μπορεί να
αναγνωρίσει το επιπλέον ποσό της μη αναγνωρισμένης αναβαλλόμενης απαίτησης, δηλαδή το
ποσό των 1.050€ [35% * (20.000-17.000)].7

3.5.5. Υπεραξία και Επενδύσεις σε Θυγατρικές, Συγγενείς και Κοινοπραξίες

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 απαγορεύεται η αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής
υποχρέωσης σε σχέση με την υπεραξία καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της
υπεραξίας ως υπολειμματικού ποσού και περεταίρω αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας
και νέα μεταβολή της υπεραξίας. Η απαγόρευση ισχύει κατά την έκταση που η αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση σχετίζεται με την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Με τη βοήθεια
των παραδειγμάτων που ακολουθούν θα κατανοηθούν καλύτερα οι δύο περιπτώσεις που
διακρίνονται στο σημείο αυτό.8

7

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.272.
8
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.279.
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3.5.6. Αριθμητικά Παραδείγματα Σχετικά με Υπεραξία



Το 2010 μια επιχείρηση εξαγοράζει μια δεύτερη και προκύπτει υπεραξία ποσού 10.000€.

Οι φορολογικές αρχές δεν αναγνωρίζουν την υπεραξία άρα για τη διαφορά 10.000€ μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία καθώς
υπάρχει αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Αν στο τέλος του 2011 , η επιχείρηση αναγνωρίζει
ζημία από μείωση της υπεραξίας ύψους 8.000€ και πάλι δε θα αναγνωριστεί αναβαλλόμενη
φορολογία. Αυτό συμβαίνει διότι η μεταγενέστερη μείωση της λογιστικής αξίας της υπεραξίας
προκύπτει από αρχική αναγνώριση.


Το 2010 μια επιχείρηση εξαγοράζει μια δεύτερη και έτσι προκύπτει υπεραξία ποσού

10.000€ που δεν αποσβένεται (Δ.Π.Χ.Π. 3). Όμως, η φορολογική νομοθεσία επιτρέπει
αποσβέσεις υπεραξίας 20% το χρόνο. Κατά συνέπεια, το 2011 θα προκύψει αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση από φορολογητέα προσωρινή διαφορά ποσού 2.000€.(Το 2010 η
φορολογική βάση της υπεραξίας είναι 10.000€, ενώ το 2011 είναι 80%*10.000=8.000).9

3.5.7. Επενδύσεις σε Θυγατρικές, Συγγενείς και Κοινοπραξίες

Στις επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες μπορεί να προκύψει διαφορά μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης στις περιπτώσεις που :
1.

Υπάρχουν αδιανέμητα κέρδη

2.

Υπάρχει μεταβολή στις τιμές του συναλλάγματος λόγω της έδρας της θυγατρικής
σε άλλη χώρα από αυτήν της μητρικής.

3.

Υπάρχει μείωση της λογιστικής αξίας της επένδυσης στο ανακτήσιμο ποσό της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση όταν οι
διαφορές είναι φορολογητέες προσωρινές και αν :
1.

Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του χρόνου αναστροφής της προσωρινής αυτής
διαφοράς ,όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ελέγχου της μερισματικής
πολιτικής

9

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.279-280.
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2.

Είναι πιθανό ότι η προσωρινή αυτή διαφορά δε θα αναστραφεί στο ορατό μέλλον.

Ενώ αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση όταν οι διαφορές είναι εκπεστέες
προσωρινές και αν :
1. Είναι πιθανό ότι η προσωρινή αυτή διαφορά θα αναστραφεί στο

ορατό μέλλον.

2. Θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος.10

3.5.8. Πώς Απεικονίζονται οι Παρακρατούμενοι Φόροι που Λαμβάνει μια
Επιχείρηση από Θυγατρική της

Στην ιδιαίτερα συνηθισμένη περίπτωση είσπραξης μερισμάτων από θυγατρική μπορεί να τεθεί
δίλημμα για το αν αυτά θα πρέπει να φαίνονται μικτά στις Οικονομικές Καταστάσεις ή καθαρά
μετά την αφαίρεση των παρακρατούμενων φόρων. Ο λογιστικός χειρισμός στις περιπτώσεις
αυτές υπαγορεύει, εμφάνιση της μικτής αξίας στο λογαριασμό Έσοδα από μερίσματα στα
Αποτελέσματα Χρήσης και ξεχωριστή απεικόνιση των παρακρατούμενων φόρων στο
λογαριασμό Φόρος Εισοδήματος στα Αποτελέσματα Χρήσης ως στοιχείο του κονδυλίου.

3.5.9. Πώς Προσδιορίζονται οι Προσωρινές Διαφορές στις Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις

Στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από τις
διαφορές ενοποιημένων λογιστικών αξιών των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού
με τη φορολογική τους βάση. Η φορολογική βάση προκύπτει με αναφορά σε μια ενοποιημένη
φορολογική δήλωση, όταν προβλέπεται, ενώ σε διαφορετική περίπτωση με αναφορά στις
φορολογικές δηλώσεις της κάθε επιμέρους επιχείρησης ξεχωριστά.11

10

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.280-281.
11
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Εξειδικευμένα Θέματα, Grant Thorton, σελ.758 και 762.

37

3.6. Ιστορική Εξέλιξη του Δ.Λ.Π. 12

Πίνακας 1: Ιστορική εξέλιξη του Δ.Λ.Π. 12

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΛΠ 12
Ε13-Λογιστική

Απρίλιος 1978

των

φόρων

εισοδήματος.
ΔΛΠ

Ιούνιος 1979

12-Λογιστική

των

φόρων

εισοδήματος.
Ιανουάριος 1989

Ε33-

Λογιστική

των

φόρων

εισοδήματος.
Μετατροπή του ΔΛΠ 12 (του 1979).

1994

Τροποποίηση και επανέκθεση ως Ε49-

Οκτώβρης 1994

Φορολογία εισοδήματος.
Οκτώβρης 1996

ΔΛΠ 12- Φορολογία εισοδήματος.

Οκτώβρης 2000

Περιορισμένες

αναθεωρήσεις

του

ΔΛΠ 12.
Αναθεωρημένο ΔΛΠ 12.

Μάρτιος 2009
Δεκέμβρης 2010

Τροποποιήσεις στην αναβαλλόμενη
φορολογία του ΔΛΠ 12.

Πηγή:http://www.iasplus.com
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3.6.1. Οι Κυριότερες Μεταβολές του Δ.Λ.Π. 12

Οι κυριότερες μεταβολές του ισχύοντος Δ.Λ.Π. 12 από το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 συνοψίζονται στις
παρακάτω:
1. Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 απαιτούσε από την επιχείρηση την λογιστικοποίηση του
αναβαλλόμενου φόρου με τη χρήση της μεθόδου αναβολής ή μίας μεθόδου υποχρέωσης
(μέθοδος υποχρέωσης της Κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων), σε αντίθεση με το
αναθεωρημένο που απαγορεύει τη μέθοδο αναβολής και απαιτεί μία άλλη μέθοδο υποχρέωσης
(μέθοδος υπολογισμού με βάση τον ισολογισμό).
2. Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 επέτρεπε σε μια επιχείρηση να μην καταχωρεί αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, στην περίπτωση μη αναστροφής των χρονικών
διαφορών σε αξιόλογη χρονική περίοδο σε αντίθεση με το αναθεωρημένο που απαιτεί από την
επιχείρηση να καταχωρεί μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση, για όλες τις
προσωρινές διαφορές, με ορισμένες εξαιρέσεις.
3. Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 απαιτούσε ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από
φορολογικές ζημίες έπρεπε να καταχωρούνται ως απαίτηση, μόνον όταν υπήρχε εξασφάλιση, ότι
το μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα θα ήταν επαρκές για πραγματοποίηση οφέλους από τη
ζημία. Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 επέτρεπε (αλλά δεν απαιτούσε) στην επιχείρηση να αναβάλλει την
καταχώρηση του οφέλους των φορολογικών ζημιών μέχρι την περίοδο της πραγματοποίησης, σε
αντίθεση με το αναθεωρημένο που απαιτεί την καταχώρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων στις περιπτώσεις αυτές.

4. Το Δ.Λ.Π. 12 (αναθεωρημένο) απαγορεύει την καταχώρηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων όταν η λογιστική
αξία (περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων) διαφέρει κατά την αρχική καταχώρηση από την
αρχική φορολογική βάση. Σύμφωνα με το αρχικό Δ.Λ.Π. ,όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν
υπάρχουν χρονικές διαφορές, και άρα δεν υπάρχουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις.
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5.

Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 απαιτούσε την καταχώρηση των φόρων πληρωτέων επί των

αδιανέμητων κερδών θυγατρικών και συγγενών, ενώ το αναθεωρημένο απαγορεύει την
καταχώρηση τέτοιων αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (και αυτών που προκύπτουν
από κάθε σχετική σωρευμένη προσαρμογή μετατροπής)

6.

Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 δεν αναφερόταν ρητώς στις προσαρμογές της εύλογης αξίας που

γίνονται σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Ωστόσο, το αναθεωρημένο απαγορεύει την
αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την αρχική
αναγνώριση της υπεραξίας. (Δ.Π.Χ.Π. 3)

7.

Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 επέτρεπε, αλλά δεν απαιτούσε, μία επιχείρηση να καταχωρεί μία

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση σε σχέση με τις αναπροσαρμογές περιουσιακών
στοιχείων, σε αντίθεση με το αναθεωρημένο που το απαιτεί.

8.

Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 δεν έδινε οδηγίες για την αποτίμηση των αναβαλλόμενων

φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε περιπτώσεις όπως όταν τα κέρδη κεφαλαίου δεν
φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή όπως άλλα έσοδα ή όταν το ποσό που εκπίπτεται κατά
την πώληση περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερο από το ποσό που εκπίπτεται ως
απόσβεση. Σε αντίθεση με το αναθεωρημένο που ορίζει ότι η αποτίμηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων πρέπει να βασίζεται στις φορολογικές επιπτώσεις
ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση αναμένει να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της.

9. Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 δεν ανάφερε σαφώς αν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις μπορούν να προεξοφληθούν, ενώ σύμφωνα με το αναθεωρημένο αυτό
αποσαφηνίζεται και έτσι απαγορεύεται η προεξόφληση αναβαλλόμενων φορολογικών
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απαιτήσεων και υποχρεώσεων. (Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση συνένωσης επιχειρήσεων§Β16θΔ.Π.Χ.Π 3.)

10. Στο αρχικό Δ.Λ.Π. 12 δεν καθοριζόταν το αν μία επιχείρηση πρέπει να κατατάσσει τα
αναβαλλόμενα φορολογικά υπόλοιπα ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
ή ως μη κυκλοφορούντα.

Απεναντίας, το αναθεωρημένο απαιτεί από την επιχείρηση, τη

διάκριση κυκλοφορούντων και μη κυκλοφορούντων στοιχείων, και τη μη κατάταξη των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ως κυκλοφορούντα στοιχεία και
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

11. Στο αρχικό Δ.Λ.Π. 12 οριζόταν ότι χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα που
αντιπροσωπεύουν αναβαλλόμενους φόρους μπορούν να συμψηφίζονται, ενώ στο αναθεωρημένο
δημιουργούνται αυστηρότερες προϋποθέσεις που αφορούν τον συμψηφισμό, βασιζόμενες
ευρέως σε εκείνες για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Δ.Λ.Π.
32 "χρηματοπιστωτικά μέσα": γνωστοποίηση και παρουσίαση.

12. Το αρχικό Δ.Λ.Π. 12 απαιτούσε γνωστοποίηση μιας εξήγησης της σχέσης μεταξύ εξόδου
φόρου και λογιστικού αποτελέσματος, αν αυτή δεν προέκυπτε από τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές στη χώρα της μητρικής επιχείρησης. Το Δ.Λ.Π. 12 (αναθεωρημένο) απαιτεί αυτή η
εξήγηση να έχει μία από τις ακόλουθες δύο μορφές ή και τις δύο:(i) μία αριθμητική συμφωνία
μεταξύ φόρου (είτε είναι έξοδο είτε έσοδο) και του λογιστικού αποτελέσματος,
πολλαπλασιαζόμενου με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή ή(ii) μία αριθμητική συμφωνία
μεταξύ του μέσου πραγματικού φορολογικού συντελεστή και του ισχύοντος φορολογικού
συντελεστή. Το Δ.Λ.Π. 12 (αναθεωρημένο) επίσης απαιτεί μία εξήγηση των μεταβολών στον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή ή συντελεστές, σε σύγκριση με την προηγούμενη λογιστική
περίοδο.
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13. Οι νέες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το Δ.Λ.Π. 12 (αναθεωρημένο)
περιλαμβάνουν:
(α) Για κάθε προσωρινή διαφορά, αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και αχρησιμοποίητους
πιστωτικούς φόρους:(i) το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων που καταχωρήθηκε, και (ii) το ποσό του αναβαλλόμενου φορολογικού εσόδου ή
εξόδου που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, αν αυτό δεν είναι
εμφανές από τις μεταβολές στα ποσά που καταχωρήθηκαν στον ισολογισμό.
(β) Σε σχέση με διακοπείσες δραστηριότητες, το έξοδο φόρου που αφορά:(i) στο κέρδος ή ζημία
από τη διακοπή και (ii) στο οργανικό κέρδος ή ζημία από τις διακοπείσες δραστηριότητες.
(γ) Το ποσό τυχόν αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και τη φύση των δεδομένων που
στηρίζουν την καταχώρησή της, όταν: (i) η χρησιμοποίηση της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης εξαρτάται από μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, επί πλέον των κερδών που
ανακύπτουν από την αναστροφή υπαρχουσών φορολογητέων προσωρινών διαφορών, και (ii) η
επιχείρηση υπέστη ζημία είτε στην τρέχουσα είτε σε προηγούμενη περίοδο, στην ίδια
φορολογική δικαιοδοσία στην οποία προέκυψε η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.12

3.7. Δ.Λ.Π. 12 και Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

3.7.1. Βασικές Διαφορές Διεθνών Λογιστικών προτύπων και Ε.Γ.Λ.Σ. στον
Χειρισμό

Συγκεκριμένων

Λογιστικών

Γεγονότων

που

Άπτονται

της

Φορολογίας



ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, ο φόρος εισοδήματος αντλείται από τη διάθεση

κερδών, δεν αποτελεί έξοδο και δε διαμορφώνει το αποτέλεσμα της χρήσης αλλά
12

www.logistis.gr
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αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή του κράτους στο αποτέλεσμα αυτό. Ο φόρος εισοδήματος
υπολογίζεται από τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν από τα λογιστικά κέρδη της χρήσεως
( + ή – τις λογιστικές διαφορές). Στη συνέχεια το φορολογητέο εισόδημα πολλαπλασιάζεται επί
τον φορολογικό συντελεστή και έτσι προκύπτει ο φόρος εισοδήματος ο οποίος καταχωρείται
στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως.
Με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο καθώς
θεωρείται ως το συνολικό ποσό του φόρου που βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης. Γι’αυτό
και καταχωρείται ως δαπάνη στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως. Ο φόρος εισοδήματος
διακρίνεται σε :τρέχοντα και αναβαλλόμενο.
Τρέχον φόρος εισοδήματος είναι το ποσό του φόρου που αφορά το φορολογούμενο
κέρδος της χρήσης. Αναβαλλόμενος φόρος είναι το ποσό του φόρου που θα πληρωθεί ή θα
εισπραχθεί σε μελλοντικές χρήσεις και προέρχεται από προσωρινές φορολογικές διαφορές. Ο
υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου γίνεται επί όλων των προσωρινών διαφορών του
ισολογισμού και με βάση τα ποσοστά φορολόγησης που αναμένονται να ισχύσουν στη χρήση
της πραγματοποίησης της απαίτησης ή του διακανονισμού της υποχρέωσης. Η δαπάνη του
αναβαλλόμενου φόρου λογίζεται στα αποτελέσματα χρήσης τα οποία βαραίνει εκτός αν οι
προσωρινές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στην καθαρή θέση, οπότε ο αναβαλλόμενος φόρος
καταχωρείται απευθείας εκεί. Επίσης, απαγορεύεται η προεξόφληση των ποσών του
αναβαλλόμενου φόρου και ο αναβαλλόμενος φόρος δεν λογίζεται στην περίπτωση σχηματισμού
αφορολόγητου αποθεματικού παρά μόνο στη διανομή αποθεματικού και τότε γνωστοποιείται
και στις οικονομικές καταστάσεις.



ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, το φορολογικό πλεονέκτημα που εγκλείουν οι

μεταφερόμενες εις νέον ζημίες δεν εξετάζεται ούτε και καταχωρείται λογιστικά.
Αντίθετα, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι ζημίες χρήσης μεταφέρονται σε
επόμενες χρήσεις και συμψηφίζονται με τα φορολογικά κέρδη της μελλοντικής αυτής χρήσης,
δημιουργώντας έτσι μια φορολογική απαίτηση ίση με το φόρο εισοδήματος που θα εισπράξει η
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επιχείρηση κατά τον συμψηφισμό. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να καταχωρηθεί λογιστικά όταν
είναι βέβαια τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης.


ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς της επιχείρησης

απαιτεί ελάχιστες γνωστοποιήσεις και με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. οι λογαριασμοί αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (κατά την ευρεία τους έννοια) αντιστοιχούν στους
μεταβατικούς λογαριασμούς 36 και 56.
Στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, η αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς της επιχείρησης
απαιτεί καταχωρημένες στα βιβλία φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις που προσαρμόζονται
ανάλογα και μεταφορά των διαφορών προσαρμογής στα αποτελέσματα (ή στην καθαρή θέση
κατά περίπτωση) καθώς και εκτεταμένες γνωστοποιήσεις.

3.8. Γνωστοποιήσεις

3.8.1. Γνωστοποιήσεις που αφορούν το Δ.Λ.Π. 12

Στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να
γνωστοποιούνται ξεχωριστά κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Έτσι, στην περίπτωση της
αναβαλλόμενης φορολογίας έχουμε:
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Σχήμα 7: Είδη γνωστοποιήσεων στο Δ.Λ.Π. 12

Γνωστοποιήσεις

Για Φόρους
(Έσοδα ή Έξοδα)

Για τη σχέση
Φορολογικού και
Λογιστικού
Αποτελέσματος

Για την Αναβαλλόμενη
Φορολογική Απαίτηση

Στις γνωστοποιήσεις για Φόρους περιλαμβάνονται οι παρακάτω :
1.

Ο τρέχων φόρος (έσοδο ή έξοδο).

2.

Το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου (έσοδο ή έξοδο) που προκύπτει είτε από
δημιουργία και αναστροφή προσωρινών διαφορών, είτε από μεταβολή
φορολογικού συντελεστή.

3.

Το ποσό του οφέλους που προκύπτει από τη μη αναγνωρισθείσα φορολογική
ζημία, πιστωτικό φόρο ή προσωρινή διαφορά προηγούμενης χρήσης

που

χρησιμοποιείται για τη μείωση του τρέχοντος ή του αναβαλλόμενου φόρου
(έξοδο).
4.

Προσαρμογή αναγνωρισμένη στη χρήση για τρέχοντες φόρους προηγούμενων
χρήσεων.

5.

Τον αναβαλλόμενο φόρο έξοδο από μείωση ή αναστροφή μείωσης μιας
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Στις γνωστοποιήσεις για τη σχέση Φορολογικού και Λογιστικού Αποτελέσματος
περιλαμβάνονται οι παρακάτω:
1.

Η σχέση μεταξύ φόρου (έξοδο ή έσοδο) και του λογιστικού αποτελέσματος με
παράλληλη γνωστοποίηση του εφαρμοστέου φορολογικού συντελεστή και της
βάσης στην οποία υπολογίστηκε.
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2.

Ο τρέχον και ο αναβαλλόμενος φόρος των στοιχείων που χρεώθηκαν ή
πιστώθηκαν στα ίδια κεφάλαια.

3.

Οι

πιθανές μεταβολές στον εφαρμοστέο φορολογικό συντελεστή από την

προηγούμενη χρήση.
4.

Ο φόρος έξοδο που προέρχεται από κέρδη ή ζημίες διακοπτουσών εργασιών.

5.

Το ποσό του φόρου εισοδήματος από μερίσματα στους μετόχους, εφόσον αυτά
προτάθηκαν ή ανακοινώθηκαν πριν την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων
για έκδοση και δεν έχουν αναγνωριστεί ως υποχρέωση στις Καταστάσεις αυτές.

6.

Οι εκπεστέες διαφορές που μπορεί να προκύψουν από αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημιές και αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους, όταν δεν
αναγνωρίζονται στο Ισολογισμό ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

7.

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/υποχρέωση που προκύπτει από
προσωρινή διαφορά και αναγνωρίστηκε στον Ισολογισμό.

8.

Ο αναβαλλόμενος φόρος ο οποίος στην περίπτωση που δεν είναι εμφανής στον
Ισολογισμό, αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

9.

Οι προσωρινές διαφορές προερχόμενες από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς
ή κοινοπραξίες και δεν αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις.

Στις γνωστοποιήσεις για την Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση πρέπει πρωτίστως να
συμπεριληφθεί το ποσό της απαίτησης και ο λόγος της αναγνώρισής της ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις που:
1.

Η επιχείρηση σημείωσε ζημίες στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη χρήση και η
φορολογική δικαιοδοσία συμπίπτει με αυτήν που δημιουργήθηκε η αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.

2.

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εξαρτάται από μελλοντικά φορολογητέα
κέρδη και από κέρδη αναστροφής των προσωρινών διαφορών που υπάρχουν.13

13

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Β’ Έκδοση Συμπληρωμένη, Α’ τόμος, Grant
Thorton, σελ.291-294.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

4.1. Εισαγωγή και ερευνητικά ερωτήματα

Με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 2 προκύπτει ότι
ο αναβαλλόμενος φόρος είναι ένα ασθενές εργαλείο χειραγώγησης κερδών στον τραπεζικό
κλάδο σε σχέση με τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια και τις πραγματοποιηθείσες
τιτλοποιήσεις. Το γεγονός ,λοιπόν, ότι δεν βρέθηκε κάποιο άρθρο το οποίο να ερευνά την
επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου στη χειραγώγηση κερδών στις τράπεζες, προκαλεί ένα
ερευνητικό ερώτημα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον

ώστε να ερευνηθεί και να εντοπιστεί το

ενδεχόμενο ύπαρξης κάποια μορφή χρήσης του αναβαλλόμενου και του τρέχοντος φόρου στη
διαχείριση των κερδών, στον συγκεκριμένο κλάδο. Η μεθοδολογία που θα αναλυθεί στην
ακριβώς επόμενη υπο-ενότητα περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, χρησιμοποιούνται
τα μοντέλα Jones και modified Jones για να εντοπιστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης διαχείρισης
κερδών. Από τα κατάλοιπα που θα υπολογιστούν (discretionary accruals), στο δεύτερο στάδιο,
θα εξεταστεί αν αυτά συσχετίζονται ή συνδέονται με την αναβαλλόμενη και την τρέχουσα
φορολογία, για να διαπιστωθεί αν τελικά τα κέρδη μπορούν να χειραγωγηθούν μέσω της
αναβαλλόμενης και της τρέχουσας φορολογίας στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας. Η έρευνα
αφορά χρονολογικά την περίοδο 2005-2010 για τις εισηγμένες τράπεζες του Χ.Α.Α.

4.2. Μεθοδολογίας της εμπειρικής μελέτης

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού, η εμπειρική μελέτη αποτελείται
από δύο στάδια. Στο σημείο αυτό, θα αναλυθεί λεπτομερέστερα η διαδικασία που
ακολουθήθηκε. Στο πρώτο στάδιο, για τον εντοπισμό ύπαρξης διαχείρισης κερδών
χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα Jones και modified Jones καθώς από τη βιβλιογραφία που
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προηγήθηκε θεωρήθηκαν και τα πλέον διαδεδομένα μοντέλα για την έρευνα αυτή. Ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αντιστοιχία των μεταβλητών που χρησιμοποιούν τα μοντέλα
αυτά καθώς στην περίπτωσή μας το δείγμα είναι οι τράπεζες και όχι οι εμποροβιομηχανικές
επιχειρήσεις και κατά συνέπεια θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε την ανάλογη προσαρμογή των
μεταβλητών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, για τη διεξαγωγή του εμπειρικού μέρους,
προέκυψαν από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Τραπεζών από την
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα μοντέλα, λοιπόν , που θα χρησιμοποιηθούν
έχουν την εξής μορφή :

Jones
NDAt = α1 (1/Αt) + α2 (ΔREVt / At) + α3 (PPEt / At) + α4 R.O.A. + εit

(1)

όπου :
NDAt  Τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα της χρήσης t, αποπληθωρισμένα με το σύνολο
Ενεργητικού της χρήσης.
ΔREV  Τα συνολικά έσοδα της χρήσης t, μείον τα έσοδα της χρήσης t-1.
PPE  Τα πάγια στοιχεία στο τέλος της χρήσης t.
ROA  Τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαιρούμενα με το σύνολο Ενεργητικού.
At  O αποπληθωριστής, δηλαδή το σύνολο Ενεργητικού.
α1  Ο σταθερός όρος.
α2,α3, α4  Oι συντελεστές κλίσης των ανεξάρτητων μεταβλητών.
εit  Τα κατάλοιπα που δείχνουν το μέρος της εξαρτημένης μεταβλητής που δεν ερμηνεύεται
από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.
Εκτιμήσεις σχετικά με τις παραμέτρους της επιχείρησης ( α1,α2,α3, α4 ) προκύπτουν από την
παρατήρηση τιμών που δίνει το ακόλουθο μοντέλο όταν αυτό εφαρμόζεται την περίοδο
εκτίμησης :
Τ.Α./ At = α1 (1/Αt) + α2 (ΔREVt / At) + α3 (PPEt / At) + α4 R.O.A. + εit

(2)

Όπου τα α1,α2,α3,α4 υπολογίζονται, με τη χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Η
μεταβλητή Τ.Α. είναι τα συνολικά δεδουλευμένα (total accruals) της χρήσης t και υπολογίζονται
ως Κέρδη προ Φόρων – Σύνολο Λειτουργικών Ταμειακών Ροών. Οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι
οι ίδιες που ορίστηκαν παραπάνω.
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Modified Jones
NDAt = α1 (1 / Αt-1) + α2 [( ΔREVt - ΔRECt) / At-1] + α3(PPEt/At-1)+ α4 R.O.A. .+εit

(3)

όπου:
NDAt  Τα μη διαφοροποιημένα δεδουλευμένα της χρήσης t, αποπληθωρισμένα με το σύνολο
Ενεργητικού της χρήσης.
ΔREV  Τα συνολικά έσοδα της χρήσης t, μείον τα έσοδα της χρήσης t-1.
ΔREC η διαφορά των εισπρακτέων λογαριασμών από τη χρήση t-1 στη χρήση t.
PPE  Τα πάγια στοιχεία στο τέλος της χρήσης t.
ROA  Τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαιρούμενα με το σύνολο Ενεργητικού.
At  O αποπληθωριστής, δηλαδή το σύνολο Ενεργητικού.
α1  Ο σταθερός όρος.
α2,α3, α4  Oι συντελεστές κλίσης των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Οι μεταβλητές είναι ίδιες με τις παραπάνω όπως και οι εκτιμήσεις των α1,α2,α3,α4 είναι ίδιες με
αυτές που παρατηρήθηκαν με το απλό μοντέλο Jones, με τη διαφορά ότι εδώ για την εκτίμηση
του δεύτερου συντελεστή λαμβάνουμε υπόψη και τη μεταβολή στους εισπρακτέους
λογαριασμούς της χρήσης. Εκτιμήσεις σχετικά με τα α1,α2,α3 και α4 προκύπτουν από την
παρατήρηση τιμών που δίνει το ακόλουθο μοντέλο όταν αυτό εφαρμόζεται την περίοδο
εκτίμησης :
Τ.Α./ At = α1 (1/Αt) + α2 [(ΔREVt – ΔRECt ) / At] + α3 (PPEt / At) + α4 R.O.A. + εit

(4)

Είναι απαραίτητο στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι στην φάση της συλλογής των δεδομένων
από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την προσαρμογή των μεταβλητών στα δεδομένα
των τραπεζών πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παραδοχές:
1)

Ως πάγια θεωρήθηκαν οι Ενσώματες Ακινητοποιήσεις που αποτελούν είτε
ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια είτε επενδύσεις σε πάγια ενώ εξαιρέθηκαν τα πάγια
κατεχόμενα προς πώληση γιατί θεωρούνται αποθέματα.

2)

Ως μεταβολή των πωλήσεων,

υπολογίστηκε η μεταβολή των συνολικών

λειτουργικών εσόδων, καθώς στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης των
τραπεζών δεν υπήρχε λογαριασμός πωλήσεων.
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3)

Ως μεταβολή των εισπρακτέων από την Κατάσταση Ταμειακών Ροών,
υπολογίστηκε η μεταβολή των λειτουργικών απαιτήσεων, καθώς στις
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών των τραπεζών αυτός ο λογαριασμός δεν υπήρχε.
Μάλιστα, επειδή υπήρχε μεγάλη διαφοροποίηση στους λογαριασμούς που
χρησιμοποιούσε στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών η κάθε τράπεζα, για λόγους
ομοιογένειας η μεταβολή των λειτουργικών απαιτήσεων απαρτίζεται από την
Καθαρή αύξηση/ μείωση στοιχείων ενεργητικού που σχετίζονται με λειτουργικές
δραστηριότητες, δηλαδή την καθαρή λειτουργική ταμειακή ροή των Απαιτήσεων
κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των Παραγώγων, των Δανείων και Απαιτήσεων
κατά Πελατών και των Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού.

4)

Ως σύνολο των λειτουργικών ταμειακών ροών, υπολογίστηκε η Συνολική Καθαρή
Ταμειακή Ροή από Λειτουργικές Δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, με τη χρήση των δύο προαναφερθέντων μοντέλων, υπολογίζονται τα Total
Accruals (T.A) και τα Nondiscretionary Accruals (N.D.A), από τον γενικό τύπο που δόθηκε
παραπάνω. Για τον υπολογισμό, λοιπόν, των Discretionary Accruals (D.A.), θα πρέπει να
αφαιρεθούν τα Nondiscretionary Accruals (N.D.A) από τα Total Accruals (T.A). Δηλαδή :
D.A it = T.A it - N.D.A it.

(5)

Έχοντας, επομένως, υπολογίσει τα χειραγωγήσιμα κατάλοιπα (D.A.), η διαδικασία συνεχίζεται
με το δεύτερο στάδιο της εμπειρικής μελέτης όπου χρησιμοποιείται η παρακάτω εξίσωση για τη
διαπίστωση ύπαρξης ή μη, ένδειξης χειραγώγησης κερδών στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις για το μελετώμενο δείγμα.
D.A.it = a0 + a1 Dummyit + a2 ROA + εit.

(6)

Όπου:
D.A.it  είναι η μεταβλητή για τα Discretionary Accruals (D.A.) που θα υπολογιστούν για κάθε
ένα από τα μοντέλα Jones και modified Jones.
Dummy  είναι μια ψευδομεταβλητή που χρησιμοποιείται με σκοπό εξεταστεί η πιθανότητα
ύπαρξης δραστηριοτήτων χειραγώγησης κερδών με εργαλείο τον αναβαλλόμενο, τον τρέχοντα
και τον συνολικό (άθροισμα αναβαλλόμενου και τρέχοντος φόρου) φόρο.
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Η ψευδομεταβλητή αυτή , σε κάθε περίπτωση, μπορεί να λάβει την τιμή 1 ή την τιμή 0. Η
ψευδομεταβλητή Dummy λαμβάνει την τιμή 1 όταν θεωρείται πιθανό ότι πραγματοποιείται
χειραγώγηση κερδών στο συγκεκριμένο έτος μέσω της φορολογίας, δηλαδή πρακτικά όταν ο
εκάστοτε φόρος λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη της διάμεσης τιμής (median). Η ψευδομεταβλητή
Dummy λαμβάνει την τιμή 0 όταν θεωρείται πιθανό ότι δεν πραγματοποιείται χειραγώγηση
κερδών στο συγκεκριμένο έτος μέσω της φορολογίας, δηλαδή πρακτικά όταν ο εκάστοτε φόρος
λαμβάνει τιμή μικρότερη της διάμεσης τιμής (median).
Όσο μεγαλύτερος, επομένως, είναι ο φόρος (αναβαλλόμενος, τρέχων ή το άθροισμά τους) τόσο
μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα η ψευδομεταβλητή να λάβει την τιμή 1 και ταυτόχρονα
μεγαλύτερη η πιθανότητα να υπάρχει διαχείριση κερδών , ενώ όσο μικρότερος είναι ο φόρος
αυτός, η πιθανότητα η ψευδομεταβλητή να λάβει την τιμή 0 αυξάνεται και ταυτόχρονα η
πιθανότητα να μην υπάρχει διαχείριση κερδών είναι μεγαλύτερη.
a1  είναι ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής που παρέχει μια εκτίμηση του μεγέθους της
χειραγώγησης των λογιστικών αποτελεσμάτων που αντιπροσωπεύεται από την Dummy.
Όσο μεγαλύτερη, επομένως, είναι η φοροαποφυγή, τόσο μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση της
ψευδομεταβλητής Dummy με τα χειραγωγήσιμα κατάλοιπα (D.A.). Απεναντίας, όσο μικρότερη
είναι η φοροαποφυγή, τόσο μικρότερη είναι η συσχέτιση της ψευδομεταβλητής Dummy με τα
χειραγωγήσιμα κατάλοιπα (D.A.). Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο της

φοροαποφυγής αναμένεται ο συντελεστής a1 να είναι

αρνητικός.
εit  είναι το τυπικό λάθος των συντελεστών (standard error).
a0  είναι το ύψος των χειραγωγήσιμων καταλοίπων (D.A.) όταν δεν πραγματοποιείται
χειραγώγηση των λογιστικών αποτελεσμάτων (φυσικά, αν δεν συμπεριληφθεί η μεταβλητή
ROA).
Στη συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας, μπορούν να διατυπωθούν οι εξής
υποθέσεις :
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Η1 : Η υπόθεση της μη ύπαρξης χειραγώγησης των λογιστικών αποτελεσμάτων μέσω του
αναβαλλόμενου φόρου (η ψευδομεταβλητή Dummy αναπαριστά τον αναβαλλόμενο φόρο και
λαμβάνει την τιμή μηδέν).
H2 : Η υπόθεση της μη ύπαρξης χειραγώγησης των λογιστικών αποτελεσμάτων μέσω του
τρέχοντος φόρου (η ψευδομεταβλητή Dummy αναπαριστά τον τρέχοντα φόρο και λαμβάνει την
τιμή μηδέν).
Η3 : Η υπόθεση της μη ύπαρξης χειραγώγησης των λογιστικών αποτελεσμάτων μέσω του
συνολικού φόρου (η ψευδομεταβλητή Dummy αναπαριστά το άθροισμα του αναβαλλόμενου και
του τρέχοντος φόρου και λαμβάνει την τιμή μηδέν).
Οι υποθέσεις αυτές ελέγχονται με τη διενέργεια του t-test, και κατά περίπτωση απορρίπτονται ή
γίνονται αποδεκτές. Στην περίπτωση, λοιπόν, που κάποια από τις παραπάνω υποθέσεις
απορριφθεί, αυτό σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτή η αντίθετη υπόθεση, δηλαδή αυτή της ύπαρξης
χειραγώγησης των λογιστικών αποτελεσμάτων μέσω του αναβαλλόμενου φόρου ή του
τρέχοντος φόρου ή του συνολικού φόρου αντίστοιχα. Τέλος ,θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην
έρευνα αυτή θα χρησιμοποιηθούν προσομοιωμένα τυπικά λάθη, λόγω του μικρού δείγματος.

4.3. Επιλογή και καθορισμός του δείγματος της εμπειρικής μελέτης

Στην παρούσα εργασία, ο κλάδος στον οποίο θα εξειδικευτεί η εμπειρική μελέτη για τον
εντοπισμό χειραγώγησης κερδών είναι αυτός των τραπεζών και συγκεκριμένα των εισηγμένων
τραπεζών. Η λίστα με τις εισηγμένες τράπεζες προκύπτει από την ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr) και απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 2 : Το δείγμα της εμπειρικής έρευνας.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1.

ATTICA BANK A.T.E.

2.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

3.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

4.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

5.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

6.

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

7.

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

8.

T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

9.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

10. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
11. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
12. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
13. ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Είναι σημαντικό, βέβαια, στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ο κλάδος των τραπεζών δεν ήταν
μια τυχαία επιλογή δείγματος αλλά υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν την μελέτη του
κλάδου αυτού ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, ο κλάδος των τραπεζών,
έχει παρατηρηθεί ότι σημειώνει σχετικά υψηλές κερδοφορίες, σε σύγκριση με ορισμένους
άλλους κλάδους. Εύλογα, λοιπόν, γεννάται το ερώτημα αν και σε ποιο βαθμό η εφαρμογή των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει παίξει κάποιο ρόλο στο γεγονός αυτό. Μάλιστα, αν
συνδυαστεί και το ότι ο κλάδος των τραπεζών είναι ένας κλάδος αποτελούμενος στο μεγαλύτερο
μέρος του από εισηγμένες στο χρηματιστήριο τράπεζες και κατά συνέπεια, σε αυτές η εφαρμογή
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθίσταται υποχρεωτική, το προηγούμενο ερώτημα
ενισχύεται.
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4.4. Ερευνητικά Αποτελέσματα και Ερευνητικά Συμπεράσματα

Μελετώντας το εξεταζόμενο δείγμα μπορεί να καταλήξει κανείς σε διάφορα συμπεράσματα που
αφορούν τον μέσο όρο των μεταβλητών, την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή τους, την τυπική
τους απόκλιση και των αριθμό των παρατηρήσεών τους. Συνοπτικά, οι τιμές αυτές
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 3 : Περιγραφική Στατιστική Δείγματος
(EAR-OCF)/TA

(DREV-DAR)/TA

PPE/TA

ROA

Mean

0,71

0,88

-0,04

0,20

Median

0,99

0,11

-0,03

0,01

Maximum

1,55

47,09

8,10

12,82

Minimum

-1,68

-40,86

-7,36

-0,10

Std. Dev.

0,64

11,63

2,19

1,60

64

64

64

64

Observations

Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανές ότι η δεύτερη τυπική απόκλιση είναι και η μεγαλύτερη
και ιδιαίτερα υψηλή και συγκεκριμένα είναι 11,63. Μάλιστα για τη συγκεκριμένη μεταβλητή η
διαφορά μέγιστης και ελάχιστης τιμής είναι και η μεγαλύτερη, δηλαδή 87,95 μονάδες. Η υψηλή
αυτή τυπική απόκλιση, ειδικά σε σχέση με τα επίπεδα των υπόλοιπων τυπικών αποκλίσεων,
μπορεί εν μέρει να δικαιολογηθεί καθώς αφορά μεταβολές. (τη διαφορά μεταβολής των εσόδων
και μεταβολής των εισπρακτέων). Επιπρόσθετα, οι τιμές των μέσων και των διάμεσων είναι
πολύ κοντινές και σημειώνουν μικρές αποκλίσεις για όλες τις μεταβλητές, από 0,01 μέχρι 0,77
μονάδες, γεγονός που φανερώνει ότι οι μεταβλητές είναι ισόρροπες. Μία ακόμη διαπίστωση
είναι ότι ο αριθμός των παρατηρήσεων για όλες τις μεταβλητές είναι σχετικά μικρός, γι’αυτό και
στη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε παραπάνω επισημάνθηκε η ανάγκη χρησιμοποίησης
προσομοιωμένων τυπικών λαθών.

Στη συνέχεια, από τις παλινδρομήσεις για τον υπολογισμό των total accruals ,σύμφωνα με τα
μοντέλα Jones και modified Jones, στο e-views προκύπτουν οι ακόλουθοι πίνακες :
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Πίνακας 4 : Αποτελέσματα Παλινδρόμησης με βάση το Jones model
Jones model
α0

t-stat

α1

t-stat

α2

t-stat

R^2

0,72

9,15

-0,02

-1,81

-0,13

-2.01

0.06

Πίνακας 5 : Αποτελέσματα Παλινδρόμησης με βάση το modified Jones model
Modified Jones model
α0

t-stat

α1

t-stat

α2

t-stat

R^2

0,72

9,21

-0,02

-1,96

-0,13

-2.13

0.07

Συγκρίνοντας τον Πίνακα 4 με τον Πίνακα 5, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα για τα total
accruals και όλες οι εκτιμήσεις σημειώνουν μικρές διαφορές και αποκλίσεις, γεγονός που οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι και στη συνέχεια οι συσχετίσεις που θα προκύπτουν από τις
παλινδρομήσεις με το κάθε μοντέλο θα είναι παρόμοιες.
Πράγματι, η έρευνα συνεχίστηκε και χρησιμοποιήθηκαν για την παλινδρόμηση της εξίσωσης
D.A.it = a0 + a1 Dummyit + a2 ROA + εit. και τα δύο μοντέλα και επιβεβαιώθηκε η προηγούμενη
υπόθεση. Το απλό μοντέλο του Jones είχε μικρές αποκλίσεις από το μοντέλο modified Jones,
οπότε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί αφορά και βασίζεται στο modified
Jones, για να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων συμπερασμάτων.
Στο δεύτερο στάδιο της εμπειρικής μελέτης θα πρέπει να εξεταστεί αν συσχετίζεται η μεταβλητή
Dummy ,ανάλογα με το τι αναπαριστά, με τα discretionary accruals.
Έτσι, τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης της εξίσωσης (6), όταν χρησιμοποιείται ο
αναβαλλόμενος φόρος για τον υπολογισμό της ψευδομεταβλητής είναι τα ακόλουθα :
Πίνακας 6 : Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Εξίσωσης (6) με χρήση του Αναβαλλόμενου Φόρου
για τον Υπολογισμό της Ψευδομεταβλητής.
Αναβαλλόμενος Φόρος
α0

t-stat

α1

t-stat

α2

t-stat

R^2

0,05

0,94

-0,11

-1,19

0,02

1,97

0.01
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Η πρώτη εμφανής παρατήρηση μελετώντας τον παραπάνω πίνακα είναι ότι ο συντελεστής της
ψευδομεταβλητής Dummy είναι αρνητικός, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό των coefficient
(α1= -0,11). Το γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο από την οικονομική θεωρία καθώς στον
τραπεζικό κλάδο είναι η φοροαποφυγή που χρήζει μελέτης . Ωστόσο, σύμφωνα με το t-statistic η
ψευδομεταβλητή Dummy δεν είναι στατιστικά σημαντική ( t-stat= -1,19). Αυτό σημαίνει ότι δεν
φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση του αναβαλλόμενου φόρου με χειραγώγηση κερδών και δεν
μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση H1. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ελέγχθηκε η ίδια
παλινδρόμηση με απουσία της μεταβλητής R.O.A., ωστόσο η μη σημαντικότητα της
ψευδομεταβλητής Dummy παρέμεινε. Πρέπει να επισημανθεί δε, ότι η μη ύπαρξη συσχέτισης
με τον αναβαλλόμενο φόρο ήταν ένα γεγονός αναμενόμενο καθώς στη βιβλιογραφική
επισκόπηση έγινε φανερό ότι ο αναβαλλόμενος φόρος δεν φαίνεται να είναι ένα ισχυρό εργαλείο
διαχείρισης κερδών στον τραπεζικό τομέα.

Τα αποτελέσματα μας της παλινδρόμησης της εξίσωσης (6), όταν χρησιμοποιείται ο τρέχων
φόρος για τον υπολογισμό της ψευδομεταβλητής είναι τα ακόλουθα :
Πίνακας 7 : Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Εξίσωσης (6) με χρήση του Τρέχοντα Φόρου για
τον Υπολογισμό της Ψευδομεταβλητής.
Τρέχων Φόρος
α0

t-stat

α1

t-stat

α2

t-stat

R^2

0,05

1,15

-0,10

-1,02

0,02

2.63

0.01

Στην περίπτωση αυτή, πάλι παρατηρείται ότι ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής Dummy
είναι αρνητικός, καθώς το coefficient που υπολογίστηκε είναι αρνητικό (α1= -0,10). Επομένως,
υπάρχει και εδώ επιβεβαίωση της οικονομικής θεωρίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το t-statistic η
ψευδομεταβλητή Dummy δεν είναι στατιστικά σημαντική (t-stat=-1,02), υποδηλώνοντας ότι
ούτε ο τρέχων φόρος είναι συσχετισμένος με χειραγώγηση κερδών, καθώς η μη σημαντικότητα
αυτή υποδεικνύει ότι η υπόθεση Η2 δεν μπορεί να απορριφθεί. Η μη σημαντικότητα αυτή
,μάλιστα, επιμένει παρά την δοκιμή εκτίμησης της παλινδρόμησης με απουσία της μεταβλητής
R.O.A. Φυσικά, πάλι το αποτέλεσμα αυτό είναι εν μέρει δικαιολογημένο, διότι όπως φάνηκε και
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από την βιβλιογραφική επισκόπηση ο τρέχων ή ο αναβαλλόμενος φόρος δεν είναι τα πλέον
ισχυρά εργαλεία διαχείρισης κερδών στον τραπεζικό κλάδο.
Στο σημείο αυτό, υπολείπεται μόνο να εξεταστεί αν το άθροισμα τρέχοντος και αναβαλλόμενου
φόρου, μπορεί να έχει κάποια συσχέτιση με τα χειραγωγήσιμα κατάλοιπα (d.a.). Έτσι, λοιπόν,
στην παλινδρόμηση της εξίσωσης (6), χρησιμοποιείται το άθροισμα του τρέχοντος και του
αναβαλλόμενου φόρου για τον υπολογισμό της ψευδομεταβλητής.
Πίνακας 8 : Αποτελέσματα Παλινδρόμησης της Εξίσωσης (6) με χρήση του Αθροίσματος
Αναβαλλόμενου και Τρέχοντος Φόρου για τον Υπολογισμό της Ψευδομεταβλητής.
Άθροισμα Αναβαλλόμενου + Τρέχοντος Φόρου
α0

t-stat

α1

t-stat

α2

t-stat

R^2

0,08

1,84

-0,16

-1,65

0,02

2.50

0.02

Με βάση τους παραπάνω πίνακες, είναι φυσικό η ψευδομεταβλητή Dummy, που σε αυτήν την
περίπτωση εκφράζει το άθροισμα αναβαλλόμενου και τρέχοντα φόρου να εξακολουθεί να
σχετίζεται αρνητικά με τα discretionary accruals (α1= -0,16). Παρατηρείται, όμως, ότι τώρα η
ψευδομεταβλητή Dummy φαίνεται οριακά στατιστικά σημαντική, σε επίπεδο σημαντικότητας
10% (t-stat=-1,65) , γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχει μια οριακή ένδειξη χειραγώγησης
κερδών μέσω του αθροίσματος του τρέχοντα και αναβαλλόμενου φόρου. Επειδή, όμως, ακριβώς
η σημαντικότητα είναι οριακή κρίνεται απαραίτητο να εμφανιστούν τα αποτελέσματα της
παλινδρόμησης, με απουσία της μεταβλητής R.O.A., για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο
σαφέστερο αποτέλεσμα, όσων αφορά το t-statistic της ψευδομεταβλητής Dummy.
Πίνακας 9 : Αποτελέσματα Παλινδρόμησης της Εξίσωσης (6) με χρήση του Αθροίσματος
Αναβαλλόμενου και Τρέχοντος Φόρου για τον Υπολογισμό της Ψευδομεταβλητής (NO ROA).
Άθροισμα Αναβαλλόμενου + Τρέχοντος Φόρου (NO ROA)
α0

t-stat

α1

t-stat

R^2

0,08

2,10

-0,16

-1,74

0,02
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Έγινε κατανοητό ότι ο παραπάνω πίνακας (Πίνακας 9) , προέκυψε από την εκτίμηση της
παλινδρόμησης της εξίσωσης D.A.it = a0 + a1 Dummyit+ εit , χωρίς λοιπόν να συμπεριληφθεί η
μεταβλητή R.O.A. Παρατηρείται ότι ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής

Dummy έχει

εκτιμηθεί και είναι -0,16. Η αρνητικότητα αυτή υπονοεί την περίπτωση της φοροαποφυγής που
ερευνάται, αλλά πλέον το t-stat=1,74 υποδεικνύει ότι η ψευδομεταβλητή Dummy είναι
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 10%. Επομένως, μόνο σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να
απορριφθεί η υπόθεση Η3 της μη ύπαρξης διαχείρισης κερδών μέσω του συνολικού φόρου και
να φανεί μια ένδειξη πιθανότητας χειραγώγησης κερδών.
Συμπερασματικά ,λοιπόν, η έρευνα για τις ελληνικές εισηγμένες τράπεζες για τα έτη 2005-2010
υποδεικνύει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση της διαχείρισης των κερδών με τον
αναβαλλόμενο ή τον τρέχων φόρο, αφού στις παλινδρομήσεις που προηγήθηκαν δεν προέκυψε
σημαντικότητα και έτσι, στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι υποθέσεις Η1 και Η2 της μη ύπαρξης
χειραγώγησης κερδών δεν απορρίφθηκαν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι φαίνεται πως οι τράπεζες
δεν χρησιμοποίησαν τον τρέχοντα ή τον αναβαλλόμενο φόρο για να διαχειριστούν τα λογιστικά
αποτελέσματα. Άλλωστε, από τη βιβλιογραφική επισκόπηση είχε προκύψει πως η τρέχουσα και
η αναβαλλόμενη φορολογία δε συνιστούν ισχυρά εργαλεία χειραγώγησης κερδών στον
τραπεζικό κλάδο, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια και με τις
πραγματοποιηθείσες τιτλοποιήσεις που όπως παρατηρήθηκε από προηγηθείσες έρευνες
χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις τράπεζες για σκοπούς παραποίησης ή ωραιοποίησης της
λογιστικής εικόνας.
Παρόλα αυτά , βέβαια, το αποτέλεσμα της παλινδρόμησης έδειξε πως υπάρχει οριακή
σημαντικότητα και συσχέτιση της χειραγώγησης κερδών με το άθροισμα του αναβαλλόμενου
και του τρέχοντος φόρου, και σημαντικότητα όταν στην παλινδρόμηση δεν συμπεριληφθεί η
μεταβλητή R.O.A. Σε αυτήν την περίπτωση η υπόθεση Η3 της μη ύπαρξης διαχείρισης των
αποτελεσμάτων μέσω του συνολικού φόρου μπορεί να απορριφθεί. Το εύρημα αυτό είναι
ένδειξη ότι υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των κερδών στις τράπεζες μέσα από την
παρουσίαση του συνολικού φόρου (άθροισμα αναβαλλόμενου και τρέχοντος). Σε όλες όμως τις
περιπτώσεις ,ανεξαιρέτως, παρατηρήθηκε από το αρνητικό πρόσημο της μεταβλητής των φόρων
στις παλινδρομήσεις ότι στις τράπεζες αυτό που αξίζει να μελετηθεί είναι η πιθανή προσπάθεια
εμφάνισης μικρότερων φόρων και κατ’επέκταση υψηλότερων κερδών στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
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Δε θα πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός δε, της γενικότερης χρηματοπιστωτικής κρίσης που
σίγουρα επηρέασε τα δεδομένα από το 2008 και έπειτα, καθώς όπως προαναφέρθηκε στη
βιβλιογραφική επισκόπηση σε περιόδους κρίσης αυξάνονται τα κίνητρα διαχείρισης των
κερδών. Ένας περιορισμός, για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι το σχετικά μικρό δείγμα
των 64 παρατηρήσεων και η ανάγκη χρησιμοποίησης προσομοιωμένων τυπικών λαθών για την
επίτευξη της καλύτερης δυνατής προσέγγισης. Έρευνες με τις οποίες θα μπορούσε να συγκριθεί
η παρούσα μελέτη δεν έχουν εντοπιστεί. Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωσή
μας για να υπολογιστούν τα discretionary και non-discretionary accruals από τα total accruals
είναι τα μοντέλα Jones και modified Jones, που παρόλο που είναι ευρέως διαδεδομένα και
χρησιμοποιούμενα δεν έχει εντοπιστεί έρευνα που να χρησιμοποιεί τα προαναφερθέντα μοντέλα
με δείγμα τον τραπεζικό κλάδο.
Προτείνεται, λοιπόν, περαιτέρω έρευνα και μελέτη γύρω από το ερευνητικό αυτό ερώτημα του
αν και κατά πόσο οι τράπεζες μπορούν να διαχειριστούν τα κέρδη με εργαλείο τη φορολογία και
συγκεκριμένα τον αναβαλλόμενο και τον τρέχοντα φόρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να
εξεταστούν τα ευρεθέντα στοιχεία για τις τράπεζες με άλλα τεστ χειραγώγησης κερδών που
προσανατολίζονται σε προσεγγίσεις διακύμανσης συχνότητας (frequency distribution approach)
και ασυνέχειας κερδών, όπως αυτά που προτάθηκαν από τους Burgstahler & Dichev (1997),
τους Degeorge et al. (1999) και τους Myers & Skinner (1999). Επιπρόσθετα, ακόμη πιο
κατάλληλα για εξεταζόμενο δείγμα αυτό των τραπεζών φαίνεται να είναι τα ειδικά μοντέλα
δεδουλευμένων (specific accrual models), που αναφέρονται συγκεντρωτικά από τον McNickols
(2000) και λαμβάνουν υπόψη για τον υπολογισμό των δεδουλευμένων τις προβλέψεις για
απώλειες από δάνεια και τις πραγματοποιηθείσες τιτλοποιήσεις. Θα ήταν σκόπιμο δε, να
διεξαχθεί μια μελέτη που να ερευνά ειδικά για το θέμα της χειραγώγησης των κερδών μέσω της
αναβαλλόμενης φορολογίας στον τραπεζικό κλάδο, την απόδοση των διάφορων ειδικών
μοντέλων δεδουλευμένων σε σύγκριση με τα μοντέλα Jones και modified Jones, για να προταθεί
η καταλληλότερη ερευνητική μέθοδος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5.1. Επίλογος και Συμπεράσματα
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και μέσα από την εξέταση του Δ.Λ.Π. 12 που
πραγματεύεται την «Αναβαλλόμενη Φορολογία» και το «Φόρο Εισοδήματος» τέθηκαν
ερευνητικά ερωτήματα που αποτέλεσαν έναυσμα για μελέτη. Το σημαντικότερο θέμα, λοιπόν,
είναι το κατά πόσο οι διατάξεις του Δ.Λ.Π. αφήνουν περιθώρια για παραποίηση των λογιστικών
αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκε αν οι τράπεζες (καθώς το δείγμα αφορά μόνο τον
τραπεζικό κλάδο) που κάνουν χρήση των Δ.Λ.Π (υποχρεωτικά από το 2005 καθώς το δείγμα
αφορά τις εισηγμένες τράπεζες στο Χ.Α.Α.) υπάρχει περίπτωση να παρουσιάσουν υψηλότερη
αναβαλλόμενη φορολογία για να αυξήσουν τα λογιστικά τους αποτελέσματα. Παράλληλα,
ελέγχθηκε στο ίδιο ζήτημα, τόσο ο τρέχων φόρος όσο και το άθροισμα τρέχοντος και
αναβαλλόμενου, έτσι ώστε να παρουσιαστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα που υποδεικνύει αν
μπορεί να υπάρξει γενικότερα φορολογική διαχείριση για λόγους διαχείρισης κερδών στον
τραπεζικό κλάδο για τα ίδια έτη (2005-2010).
Για τη διεξαγωγή, λοιπόν συμπερασμάτων, ακολουθήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία,
που βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες. Συνοπτικά, στην εμπειρική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν
τα μοντέλα Jones και modified Jones για τον εντοπισμό χειραγώγησης κερδών, καθώς αυτά είναι
τα πιο ισχυρά και συχνά χρησιμοποιούμενα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, τα
κατάλοιπα που προέκυψαν από τα μοντέλα αυτά συνδυάστηκαν με τον αναβαλλόμενο φόρο,
τον τρέχοντα φόρο και το άθροισμα του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου για να
διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη συσχέτισης.
Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι ελληνικές εισηγμένες τράπεζες, για τα έτη 2005-2010
δεν φαίνεται να πραγματοποιούν χειραγώγηση κερδών μέσω του αναβαλλόμενου ή του
τρέχοντος φόρου. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση με το άθροισμα του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου, γεγονός που δημιουργεί μια ένδειξη ότι η φορολογική διαχείριση στις
τράπεζες δύναται να υποβοηθά τη διαχείριση στα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Σαφέστατα, τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να διαφέρουν αν το δείγμα ήταν
διαφορετικό ή να αντικρουστούν με κάποια διαφορετική προσέγγιση του θέματος σε άλλη
έρευνα.
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Αξίζει να επισημανθεί ότι προηγήθηκαν προτάσεις διάφορων εναλλακτικών τρόπων
μελέτης για το ίδιο ερευνητικό ζήτημα που θεωρούνται ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος
τόσο για σύγκριση των αποτελεσμάτων με την παρούσα μελέτη όσο και για την επέκταση του
θέματος. Οι παραπάνω προτάσεις ,ωστόσο, αφορούν κυρίως την χρησιμοποιούμενη
μεθοδολογία και γι’αυτό κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν πρόσθετες προτάσεις. Για
παράδειγμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη θα μπορούσε να διαχειριστεί το θέμα της
χειραγώγησης κερδών στις εισηγμένες τράπεζες και τον αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των
επενδυτών ή ακόμη το ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης στη χειραγώγηση κερδών στις
τράπεζες.
Τέλος, να τονιστεί ότι το θέμα τόσο της παρούσας εργασίας όσο και αυτά που
προτάθηκαν φαίνονται διαχρονικά και ιδιαίτερης σημασίας κατά τη διάρκεια της παρούσας
οικονομικής συγκυρίας , οπότε προβλέπεται και είναι ευχής έργο τα προαναφερθέντα θέματα να
συνεχίσουν να απασχολούν τους ερευνητές.
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