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Оцінка наявності синергетичного ефекту в укладанні консолідованої фінансової звітності
підприємств у Чеській Республіці
Метою дослідження є визначення позитивного синергетичного ефекту в укладанні консолідованої фінансової звітності
підприємств. З огляду на переваги такої звітності, в центрі уваги знаходяться консолідовані групи підприємств у Чеській
Республіці. Проаналізовано консолідовану фінансову звітність 719 консолідованих груп підприємств у Чеській Республіці,
тобто статистична вибірка складається з 719 суб’єктів бухгалтерського обліку, які можуть вважатися сукупною вибіркою
підприємств, що подали консолідовану фінансову звітність. Для виявлення наявності позитивного синергетичного ефекту
було проаналізовано наступні фінансові показники: норма касових резервів, рентабельність власного капіталу,
рентабельність продажу. Беручи за основу результати дослідження, автори роблять висновок про те, що показник
рентабельності власного капіталу вказує на залежність між зміною значень показників діяльності батьківської компанії та
дочірньої компанії. Значення цього показника є цікавими з точки зору інвестування і підтверджують успіх придбання
капіталу. Контроль показника норми касових резервів показав нестійке середовище, чітку кореляцію між даними
консолідованих груп підприємств та окремими фінансовими звітами батьківських компаній. Показник рентабельності
продажу вказує на досягнення консолідованими групами підприємств більш високих значень показника, тобто більш
низького показника сукупних витрат. Кореляцію даних було виявлено на низькому рівні, тобто відсутній вплив
батьківських компаній на дані консолідованих груп підприємств. Укладання консолідованої фінансової звітності
підприємств у Чеській Республіці за період з 2008 до 2013 рр. показало позитивний синергетичний ефект. Для фінансового
показника рентабельності власного капіталу було підтверджено залежність між консолідованими групами підприємств та
батьківськими компаніями. Було виявлено позитивний синергетичний ефект для усіх фінансових показників.
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Оценка наличия синергетического эффекта в составлении консолидированной финансовой
отчетности предприятий в Чешской Республике
Целью исследования является определение позитивного синергетического эффекта в составлении консолидированной
финансовой отчетности предприятий. Учитывая преимущества такой отчетности, в центре внимания находятся
консолидированные группы предприятий в Чешской Республике. Проанализирована консолидированная финансовая
отчетность 719 консолидированных групп предприятий в Чешской Республике, то есть статистическая выборка состоит из
719 субъектов бухгалтерского учета, которые могут считаться совокупной выборкой предприятий, подавших
консолидированную финансовую отчетность. Для выявления наличия позитивного синергетического эффекта были
проанализированы следующие финансовые показатели: норма кассовых резервов, рентабельность собственного капитала,
рентабельность продажи. Беря за основу результаты исследования, авторы делают вывод о том, что показатель
рентабельности собственного капитала указывает на зависимость между сменой значений показателей деятельности
родительской компании и дочерней компании. Значения данного показателя являются интересными с точки зрения
инвестирования и подтверждают успех приобретения капитала. Контроль показателя нормы кассовых резервов показал
неустойчивую среду, четкую корреляцию между данными консолидированных групп предприятий и отдельными
финансовыми отчетами родительских компаний. Показатель рентабельности продажи указывает на достижение
консолидированными группами предприятий более высоких значений показателя, то есть более низкого показателя
совокупных расходов. Корреляция данных была выявлена на низком уровне, то есть отсутствует влияние родительских
компаний на данные консолидированных групп предприятий. Составление консолидированной финансовой отчетности
предприятий в Чешской Республике за период с 2008 по 2013 гг. показало позитивный синергетический эффект. Для
финансового показателя рентабельности собственного капитала была подтверждена зависимость между
консолидированными группами предприятий и родительскими компаниями. Был выявлен позитивный синергетический
эффект для всех финансовых показателей.
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