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Аналіз впливу вільних грошових потоків, неефективних інвестицій та спотворення бухгалтерської
звітності на діяльність виробничих підприємств, внесених в реєстр Індонезійської фондової біржі
Метою дослідження є аналіз впливу неефективних інвестицій у матеріальні активи на зв’язок між вільними
грошовими потоками та спотворенням бухгалтерської звітності та впливу контролюючих акціонерів на зв’язок між
вільними грошовими потоками та неефективними інвестиціями у матеріальні активи. Проблемою дослідження,
описаною у цій статті, є можливість, в кінцевому рахунку, підвищення ефективності управління шляхом аналізу
зв’язку між вільними грошовими потоками та неефективними інвестиціями у матеріальні активи. У статті
проаналізовані нові емпіричні докази спотворення бухгалтерської звітності, спричиненого зв’язком між вільними
грошовими потоками та неефективними інвестиціями у матеріальні активи. Дослідження було проведено на основі
даних, отриманих від усіх виробничих підприємств, що мають лістинг акцій на Індонезійській фондовій біржі за
період з 2010 по 2015 рр. Вищезгадані дані являють собою вторинні дані у вигляді фінансових звітів від
підприємств. 314 звіти, отримані від 69 виробничих підприємств, були проаналізовані за допомогою методу
випадкової вибірки. Модель для пат-аналізу була проаналізована шляхом моделювання структурними рівняннями
за допомогою програми WarpPLS версії 5.0. Результати дослідження свідчать про позитивний зв’язок між
вільними грошовими потоками та спотворенням бухгалтерської звітності. Неефективні інвестиції у матеріальні
активи впливають на зв’язок між вільними грошовими потоками та спотворенням бухгалтерської звітності.
Ключові слова: вільні грошові потоки, спотворення бухгалтерської звітності, неефективні інвестиції.
Класифікація JEL: D22, D25, G31.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного посилання
на оригінальну версію статті.
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Анализ влияния свободных денежных потоков, неэффективных инвестиций и искажения
бухгалтерской отчетности на деятельность производственных предприятий, внесённых в регистр
Индонезийской фондовой биржи
Целью исследования является анализ влияния неэффективных инвестиций в материальные активы на связь между
свободными денежными потоками и искажением бухгалтерской отчетности и влияния контролирующих
акционеров на связь между свободными денежными потоками и неэффективными инвестициями в материальные
активы. Проблемой исследования, описанной в данной статье, является возможность, в конечном счете,
повышения эффективности управления путем анализа связи между свободными денежными потоками и
неэффективными инвестициями в материальные активы. В статье проанализированы новые эмпирические
доказательства искажения бухгалтерской отчетности, вызванного связью между свободными финансовыми
потоками и неэффективными инвестициями в материальные активы. Исследование было проведено на основе
данных, полученных от всех производственных предприятий, имеющих листинг акций на Индонезийской
фондовой бирже за период с 2010 по 2015 гг. Вышеупомянутые данные представляют собой вторичные данные в
виде финансовых отчетов от предприятий. 314 отчета, полученные от 69 производственных предприятий, были
проанализированы при помощи метода случайной выборки. Модель для пат-анализа была проанализирована путем
моделирования структурными уравнениями при помощи программы WarpPLS версии 5.0. Результаты
исследования свидетельствуют о положительной связи между свободными денежными потоками и искажением
бухгалтерской отчетности. Неэффективные инвестиции в материальные активы влияют на связь между
свободными денежными потоками и искажением бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: свободные денежные потоки, искажение бухгалтерской отчетности, неэффективные инвестиции.
Классификация JEL: D22, D25, G31.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

