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Оцінка результатів фінансової діяльності та впливу дивідендної політики
банківських компаній, що мають лістинг акцій на Індонезійській фондовій біржі
Метою дослідження є оцінка результатів фінансової діяльності та впливу дивідендної політики
банківських компаній, що мають лістинг акцій на Індонезійській фондовій біржі, за період з 2014 до
2017 рр. Важливою є оцінка результатів фінансової діяльності компаній. Результати оцінки, зокрема
оцінки дивідендної політики, є показником ефективності фінансової діяльності для інвесторів та
впливають на прийняття ними інвестиційних рішень. Автори використовують кількісний підхід. В
основі оцінки результатів фінансової діяльності лежать такі показники як леверидж, прибутковість та
збільшення прибутку, які було проаналізовано за допомогою методу множинної лінійної регресії. На
рівні значущості зі значенням 0,05 результати дослідження свідчать про значний негативний вплив
левериджу на дивідендну політику, водночас, відсутність впливу прибутковості та збільшення
прибутку на дивідендну політику. Для пояснення впливу вищезгаданих показників в основі
дослідження лежать теорії на основі дивідендної політики, а саме теорія залишкових дивідендів та
теорія згладжування.Результати дослідження підтверджують теорію залишкових дивідендів в плані
визначення компанією дивідендної політики шляхом аналізу структури цільового капіталу і в
подальшому розподілу дивідендів лише з рештою прибутку.
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Оценка результатов финансовой деятельности и влияния дивидендной политики
банковских компаний, имеющих листинг акций на Индонезийской фондовой бирже
Целью исследования является оценка результатов финансовой деятельности и влияния дивидендной
политики банковских компаний, имеющих листинг акций на Индонезийской фондовой бирже, за
период с 2014 до 2017 гг. Важной является оценка результатов финансовой деятельности компаний.
Результаты оценки, в частности оценки дивидендной политики, является показателем эффективности
финансовой деятельности для инвесторов и влияют на принятие ими инвестиционных решений.
Авторы используют количественный подход. В основе оценки результатов финансовой деятельности
лежат такие показатели как леверидж, прибыльность и увеличение прибыли, которые были
проанализированы при помощи метода множественной линейной регрессии. На уровне значимости
со значением 0,05 результаты исследования свидетельствуют о значительном негативном влиянии
левериджа на дивидендную политику, в то же время, отсутствии влияния прибыльности и увеличения
прибыли на дивидендную политику. Для объяснения влияния вышеупомянутых показателей в основе
исследования лежат теории на основе дивидендной политики, а именно теория остаточных
дивидендов и теория сглаживания. Результаты исследования подтверждают теорию остаточных
дивидендов в плане определения компанией дивидендной политики путем анализа структуры
целевого капитала и в дальнейшем распределения дивидендов только с остальной прибылью.
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