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Аналіз впливу коригування відкладеного податку на показник економічної доданої вартості
Економічна додана вартість є показником поточної вартості, що використовується компаніями для оцінки
акціонерної вартості. Економічна додана вартість потребує перетворення облікової вартості на економічну
вартість. Цей процес перетворення відомий як коригування економічної доданої вартості. Якщо облікова вартість
не перетвориться на економічну вартість, значення економічної доданої вартості може бути спотворене. Попередні
дослідження показали, що компанії стикаються з труднощами у запровадженні процесу коригування економічної
доданої вартості. Для подолання цих труднощів компанії прийняли рішення обмежити кількість коригувань
економічної доданої вартості до десяти чи навіть менше. Проблема в дослідженні полягає в тому, що за відсутності
необхідних коригувань, показник економічної доданої вартості буде розрахований неточно.
Метою дослідження є визначення ймовірності впливу відкладених податків на економічну додану вартість.
Дослідження було проведене в рамках кількісної парадигми. Аналіз вторинних даних було проведено на основі
виробників харчових продуктів на Йоханесбурзькій фондовій біржі за семирічний період з 2004 по 2010 рр. Автор
порівнює невідкориговану економічну додану вартість з відкоригованою економічною доданою вартістю для
визначення впливу вікладених податків на економічну додану вартість до та після їх коригування. Результати
дослідження свідчать про те, що, за період з 2004 по 2010 рр., відкладені податки або зменшили або збільшили
значення економічної доданої вартості. Крім того, результати регресійного аналізу свідчать про загальну
значимість для усіх показників відкладеного податку. Результати дослідження свідчать про значний вплив
відкладеного податку на значення економічної доданої вартості. Таким чином, автор рекомендує компаніям
запровадити коригування відкладеного податку на економічну додану вартість.
Ключові слова: економічна додана вартість, невідкоригована економічна додана вартість, коригування
відкладеного податку, відкоригована економічна додана вартість, акціонерна вартість.
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Мелисса Найкер
Анализ влияния корректировки отложенного налога на показатель экономической добавленной
стоимости
Экономическая добавленная стоимость является показателем текущей стоимости, использующимся компаниями
для оценки акционерной стоимости. Экономическая добавленная стоимость требует преобразования учетной
стоимости в экономическую стоимость. Данный процесс преобразования известен как корректировка
экономической добавленной стоимости. Если учетная стоимость не преобразуется в экономическую стоимость,
значение экономической добавленной стоимости может быть искажено. Предыдущие исследования показали, что
компании сталкиваются с трудностями во внедрении процесса корректировки экономической добавленной
стоимости. Для преодоления данных трудностей компании приняли решение ограничить количество
корректировок экономической добавленной стоимости до десяти или даже меньше. Проблема в исследовании
заключается в том, что при отсутствии необходимых корректировок, показатель экономической добавленной
стоимости будет рассчитан неточно.
Целью исследования является определение вероятности влияния отложенных налогов на экономическую
добавленную стоимость. Исследование было проведено в рамках количественной парадигмы. Анализ вторичных
данных был проведен на основе производителей пищевых продуктов на Йоханнесбургской фондовой бирже за
семилетний период с 2004 по 2010 гг., отложенные налоги или уменьшили или увеличили значение экономической
добавленной стоимости. Кроме того, результаты регрессионного анализа свидетельствуют об общей значимости
для всех показателей отложенного налога. Результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии
отложенного налога на значение экономической добавленной стоимости. Таким образом, автор рекомендует
компаниям внедрить корректировку отложенного налога на экономическую добавленную стоимость.
Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость, неоткорректированная экономическая добавленная
стоимость, корректировка отложенного налога, откорректированная экономическая добавленная стоимость,
акционерная стоимость.
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воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответствующей ссылки на оригинальную версию
статьи.

