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Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності та прогнозування прибутку на
прикладі лістингових банків у Нігерії
Якість фінансової звітності та ступінь довіри до них інвесторів для прогнозування майбутнього прибутку залежить від
застосованих стандартів фінансової звітності. Автори дослідили вплив впровадження Міжнародних стандартів фінансової
звітності на прогнозування прибутку лістингових банків у Нігерії на основі вибірки з 11 лістингових банків. Дані були
отримані з фінансових звітів за період з 2013 до 2014 рр. (період після впровадження) та за період з 2010 до 2011 рр.
(період до впровадження). Отримані дані були проаналізовані з використанням регресії з допомогою програми SPSS.
Автори дослідження виявили зниження впливу показників наявного прибутку на прогнозування майбутнього прибутку в
період після впровадження стандартів. Таким чином, впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності
негативно впливає на прогнозування прибутку. Далі, автори наголошують на тому, що органи регулювання банківського
сектору мають забезпечити суворе дотримання процедур та принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності, а
також запровадити заходи для посилення захисту інвесторів.
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Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности и прогнозирование прибыли
на примере листинговых банков в Нигерии
Качество финансовой отчетности и степень доверия к ним инвесторов для прогнозирования будущей прибыли зависит от
применяемых стандартов финансовой отчетности. Авторы исследовали влияние внедрения Международных стандартов
финансовой отчетности на прогнозирование прибыли листинговых банков в Нигерии на основе выборки из 11
листинговых банков. Данные были получены из финансовых отчетов за период с 2013 по 2014 гг. (период после
внедрения) и за период с 2010 по 2011 гг. (период до внедрения). Полученные данные были проанализированы с
использованием регрессии с помощью программы SPSS. Авторы исследования выявили снижение влияния показателей
текущей прибыли на прогнозирование будущей прибыли в период после внедрения стандартов. Таким образом,
внедрение Международных стандартов финансовой отчетности отрицательно влияет на прогнозирование прибыли.
Далее, авторы подчеркивают, что органы регулирование банковского сектора должны обеспечить строгое соблюдение
процедур и принципов Международных стандартов финансовой отчетности, а также принять меры для усиления защиты
инвесторов.
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