Удо Брендле
Аналіз зв’язку між дотриманням Кодексу корпоративного управління та фінансовою
діяльністю на прикладі компаній, що мають лістинг акцій на Австрійській фондовій біржі
У статті проаналізовано зв’язок між дотриманням Кодексу корпоративного управління Австрії та фінансовим
успіхом компаній, що мають лістинг акцій на Австрійській фондовій біржі. Було використано вибірку з 52
австрійських компаній, що мають лістинг акцій на Віденській фондовій біржі, а також дані, зібрані з річних звітів,
фінансових звітів, звітів про корпоративне управління та веб-сайтів компаній.
Для аналізу фінансової діяльності компанії було обрано три показники – коефіцієнт рентабельності активів,
коефіцієнт рентабельності власного капіталу та маржа чистого прибутку. Було проаналізовано період з 2008 до
2016, в той час як особливу увагу було приділено 2010 та 2016 рр. Для оцінки здатності компанії впроваджувати
ефективне корпоративне управління було сформовано показник ефективності корпоративного управління на
основі принципу «дотримуйся або пояснюй», правил та рекомендацій Кодексу корпоративного управління Австрії.
Як і автори досліджень для інших країн, автор цього дослідження не виявив статистичних доказів існування
зв’язку між високим показником дотримання Кодексу корпоративного управління Австрії та фінансовим успіхом
компаній, що мають лістинг акцій на Австрійській фондовій біржі. У статті висвітлено унікальність системи
корпоративного управління в Австрії в порівнянні з іншими системами та надано аргументи щодо мотивів
дотримання компаніями рекомендацій з корпоративного управління.
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Удо Брендле
Анализ связи между соблюдением Кодекса корпоративного управления и финансовой
деятельностью на примере компаний, имеющих листинг акций на Австрийской фондовой
бирже
В статье проанализирована связь между соблюдением Кодекса корпоративного управления Австрии и финансовым
успехом компаний, имеющих листинг акций на Австрийской фондовой бирже. Была использована выборка из 52
австрийских компаний, имеющих листинг акций на Венской фондовой бирже, а также данные, собранные из
годовых отчетов, финансовых отчетов, отчетов о корпоративном управлении и веб-сайтов компаний.
Для анализа финансовой деятельности компании были выбраны три показателя – коэффициент рентабельности
активов, коэффициент рентабельности собственного капитала и маржа чистой прибыли. Был проанализирован
период с 2008 до 2016, в то время как особое внимание было уделено 2010 и 2016 гг. Для оценки способности
компании внедрять эффективное корпоративное управление был сформирован показатель эффективности
корпоративного управления на основе принципа «соблюдай или объясняй», правил и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления Австрии.
Как и авторы исследований для других стран, автор этого исследования не обнаружил статистических
доказательств существования связи между высоким показателем соблюдения Кодекса корпоративного управления
Австрии и финансовым успехом компаний, имеющих листинг акций на Австрийской фондовой бирже. В статье
освещена уникальность системы корпоративного управления в Австрии по сравнению с другими системами и
предоставлены аргументы относительно мотивов соблюдения компаниями рекомендаций по корпоративному
управлению.
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