Талаль Аль‐Кассар
Дослідження зв’язку між капіталовкладеннями та бухгалтерською інформацією на
прикладі Йорданії
Метою дослідження є аналіз впливу інформації про облік готівкових коштів на рішення про капіталовкладення.
Для цього було використано підготовлене опитування декількох компаній у Йорданії. Основні результати
дослідження свідчать про значний вплив трьох типів бухгалтерської інформації, пов’язаних з очікуваними
грошовими потоками: 1) даних про втрачені активи після інвестування, 2) інформації про вхідні та вихідні грошові
потоки, 3) інформації про заощаджені кошти за рахунок податку (вихідні грошові потоки). Рішення про
капіталовкладення свідчить про підвищення свідомості компанії та є важливим для впливу бухгалтерської
інформації, що забезпечить більш значний прогрес рішень про капіталовкладення у компаніях. Основна
рекомендація полягає у використанні бухгалтерської інформації, наприклад, про грошові потоки, отримані від
продажу активів в кінці терміну амортизації. Також, інформація про вхідні та вихідні грошові потоки компаній та
інформація про заощаджені кошти за рахунок податку (вихідні грошові потоки) має значний вплив на рішення про
капіталовкладення.
Ключові слова: бухгалтерська інформація, рішення про капіталовкладення, готівка, Йорданія.
Класифікація JEL: M21.

Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.

Талаль Аль‐Кассар
Исследование связи между капиталовложениями и бухгалтерской информацией на
примере Иордании
Целью исследования является анализ влияния информации об учете денежных средств на решение о
капиталовложении. Для этого был использован подготовленный опрос нескольких компаний в Иордании.
Основные результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии трех типов бухгалтерской
информации, связанных с ожидаемыми денежными потоками: 1) данных о потерянных активах после
инвестирования, 2) информации о входящих и исходящих денежных потоках, 3) информации о сэкономленных
средствах за счет налога (исходящие денежные потоки). Решение о капиталовложении свидетельствует о
повышении сознательности компании и является важным для влияния бухгалтерской информации, что обеспечит
более значительный прогресс решений о капиталовложении в компаниях. Основная рекомендация заключается в
использовании бухгалтерской информации, например, о денежных потоках, полученных от продажи активов в
конце срока амортизации. Также, информация о входящих и исходящих денежных потоках компаний и
информация о сэкономленных средствах за счет налога (исходящие денежные потоки) имеет значительное влияние
на решение о капиталовложении.
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