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Інтегрована звітність та результати фінансової діяльності південноафриканських
лістингових банків
На сьогоднішній день метою розробки інтегрованої звітності є виправлення недоліків, пов’язаних з
корпоративною звітністю. Метою статті є визначення статистично значущого зв’язку між якістю
інтегрованої звітності та результатами фінансової діяльності. Використано вторинні дані, а саме
інтегровані звіти та річні фінансові звіти південноафриканських банків, що мають лістинг акцій на
Йоганнесбурзькій фондовій біржі за 2010-2014 рр. За період з 2005 до 2009 рр. було використано лише
фінансові звіти, оскільки інтегрована звітність все ще не була обов’язковою. Проведено
лонгітудинальне дослідження на основі якісних та кількісних методів. Для аналізу зв’язку між
результатами фінансової діяльності та якістю інтегрованої звітності було використано описову
статистику та узагальнений метод найменших квадратів. Результати дослідження свідчать про
позитивний зв’язок між якістю інтегрованої звітності та прибутком на акцію. Однак, немає значного
зв’язку між якістю інтегрованої звітності та коефіцієнтом Тобіна, якістю інтегрованої звітності та
коефіцієнтом рентабельності власного капіталу, якістю інтегрованої звітності та коефіцієнтом
рентабельності активів, а також якістю інтегрованої звітності та економічною доданою вартістю. Більше
того, немає значної різниці у результатах фінансової діяльності лістингових банків до та після
запровадження інтегрованої звітності.
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На сегодняшний день целью разработки интегрированной отчетности является исправление
недостатков, связанных с корпоративной отчетностью. Целью статьи является определение
статистически значимой связи между качеством интегрированной отчетности и результатами
финансовой деятельности. Использованы вторичные данные, а именно интегрированные отчеты и
годовые финансовые отчеты южноафриканских банков, имеющих листинг акций на Йоханнесбургской
фондовой бирже за 2010-2014 гг. За период с 2005 до 2009 гг. были использованы только финансовые
отчеты, поскольку интегрированная отчетность все еще не была обязательной. Проведено
лонгитудинальное исследование на основе качественных и количественных методов. Для анализа
связи между результатами финансовой деятельности и качеством интегрированной отчетности были
использованы описательная статистика и обобщенный метод наименьших квадратов. Результаты
исследования свидетельствуют о позитивной связи между качеством интегрированной отчетности и
прибылью на акцию. Однако, нет значительной связи между качеством интегрированной отчетности и
коэффициентом Тобина, качеством интегрированной отчетности и коэффициентом рентабельности
собственного капитала, качеством интегрированной отчетности и коэффициентом рентабельности
активов, а также качеством интегрированной отчетности и экономической добавленной стоимостью.
Более того, нет значительной разницы в результатах финансовой деятельности листинговых банков до
и после внедрения интегрированной отчетности.
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