Енні Савітрі
Чи може чинна податкова ставка регулювати вплив рентабельності та заборгованості на згладжування
доходів?
Керівник компанії має бути здатний надавати точну фінансову інформацію для користувачів фінансової звітності, у якій
вони бачать результати його роботи. У фінансовій звітності вказується інформація про фінансовий стан, результати, а
також зміни фінансового стану, які є сприятливими для прийняття рішень. Компанія зазвичай здійснює згладжування
доходів для відображення потенціалу та щоб показати інвесторам чи потенційним інвесторам, що компанія знаходиться у
стабільному стані і має стабільні прибутки для збільшення вартості акцій та виплати дивідендів, що може привабити
інвестиції. Згладжування доходів є суперечливою метою, особливо серед спеціалістів-практиків та академіків. У статті
проаналізовано прямий та непрямий вплив рентабельності та корпоративної заборгованості на згладжування доходів, а
також чи регулює податкова ставка вплив рентабельності та заборгованості на згладжування доходів. Вибірка
складається з 12 компаній з продажу нерухомості на Індонезійській фондовій біржі у 2013-2017 рр., обраних з
використанням методу цільової вибірки. Дані було проаналізовано за допомогою методу часткових найменших квадратів
з використанням програми WarpPls. Результати дослідження свідчать про вплив рентабельності та заборгованості, а
також чинної податкової ставки на згладжування доходів. Чинна податкова ставка може впливати на зв’язок між
рентабельністю, заборгованістю та згладжуванням доходів.
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Энни Савитри
Может ли действующая налоговая ставка регулировать влияние рентабельности и задолженности на
сглаживание доходов?
Руководитель компании должен быть способен предоставлять точную финансовую информацию для пользователей
финансовой отчетности, в которой они видят результаты его работы. В финансовой отчетности указывается информация
о финансовом состоянии, результаты, а также изменения финансового состояния, являющиеся благоприятными для
принятия решений. Компания обычно осуществляет сглаживание доходов для отображения потенциала и чтобы показать
инвесторам или потенциальным инвесторам, что компания находится в стабильном состоянии и имеет стабильную
прибыль для увеличения стоимости акций и выплаты дивидендов, что может привлечь инвестиции. Сглаживание
доходов является противоречивой целью, особенно среди специалистов-практиков и академиков. В статье
проанализировано прямое и непрямое влияние рентабельности и корпоративной задолженности на сглаживание доходов,
а также регулирует ли налоговая ставка влияние рентабельности и задолженности на сглаживание доходов. Выборка
состоит из 12 компаний по продаже недвижимости на Индонезийской фондовой бирже в 2013-2017 гг., выбранных с
использованием метода целевой выборки. Данные были проанализированы при помощи метода частичных наименьших
квадратов с использованием программы WarpPls. Результаты исследования свидетельствуют о влиянии рентабельности и
задолженности, а также действующей налоговой ставки на сглаживание доходов. Действующая налоговая ставка может
влиять на связь между рентабельностью, задолженностью и сглаживанием доходов.
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