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Емпіричний аналіз впливу виплати дивідендів та характеристик компаній на якість доходів на
прикладі Єгипту
Основною метою цього емпіричного дослідження є аналіз впливу виплати дивідендів та п’яти характеристик
компаній (розмір, леверидж, результати діяльності, організаційно-правова форма та якість аудиту) на якість
доходів найбільш активних лістингових компаній у Єгипті. Використано вибірку з річних даних 552 компаній за
чотирирічний період з 2014 по 2017 рр. Для регресійного аналізу впливу шести незалежних змінних на якість
доходів компаній без спотворення бухгалтерської звітності, оцінене за допомогою дискретних нарахувань, було
використано ієрархічну множинну регресію. Основні результати дослідження свідчать про певну різницю у
спотворенні бухгалтерської звітності за останні чотири роки і можна припустити наявність спотворення
бухгалтерської звітності у лістингових компаніях у Єгипті, особливо протягом перших двох років (2014 та 2015),
однак, відносно менш істотне спотворення бухгалтерської звітності виявлене протягом останніх двох років (2016
та 2017). Результати кореляційного аналізу свідчать про ряд значних зв’язків між спотворенням бухгалтерської
звітності та трьома незалежними змінними (леверидж, організаційно-правова форма та якість аудиту). Результати
аналізу за допомогою ієрархічної множинної регресії відповідають результатам аналізу за допомогою коефіцієнту
кореляції Пірсона.
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Эмпирический анализ влияния выплаты дивидендов и характеристик компаний на качество доходов
на примере Египта
Основной целью данного эмпирического исследования является анализ влияния выплаты дивидендов и пяти
характеристик компаний (размер, леверидж, результаты деятельности, организационно-правовая форма и качество
аудита) на качество доходов наиболее активных листинговых компаний в Египте. Использована выборка из
годовых данных 552 компаний за четырехлетний период с 2014 по 2017 гг. Для регрессионного анализа влияния
шести независимых переменных на качество доходов компаний без искажения бухгалтерской отчетности,
оцененное при помощи дискретных начислений, была использована иерархическая множественная регрессия.
Основные результаты исследования свидетельствуют об определенной разнице в искажении бухгалтерской
отчетности за последние четыре года и можно предположить наличие искажения бухгалтерской отчетности в
листинговых компаниях в Египте, особенно в течение первых двух лет (2014 и 2015), однако, относительно менее
существенное искажение бухгалтерской отчетности выявлено в течение последних двух лет (2016 и 2017).
Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о ряде значительных связей между искажением
бухгалтерской отчетности и тремя независимыми переменными (леверидж, организационно-правовая форма и
качество аудита). Результаты анализа при помощи иерархической множественной регрессии соответствуют
результатам анализа при помощи коэффициента корреляции Пирсона.
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