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Згладжування доходів у банках і страхових компаніях та його вплив на чистий прибуток на
акцію: приклад Йорданії
Мета даної статті полягає у виявленні практики вирівнювання доходів у банках і страхових компаніях
Йорданії. Крім того, зосереджено увагу на визначенні впливу згладжування доходу на чистий прибуток на
одну акцію. У дослідженні взяли участь 38 компаній – 15 банків і 23 страхові компанії, зареєстровані на
Амманській фондовій біржі. Результати показують, що вирівнювання доходів практикується йорданськими
банками та страховими компаніями. З’ясовано, що кількість (і відсоткове вираження) страхових компаній,
які практикували згладжування доходів, перевищує кількість банків: 34,8% страхових компаній і 20% банків.
Результати також чітко вказують на те, що фінансові установи, які практикують згладжування, мають більш
високий рівень чистого прибутку на одну акцію порівняно з тими, що не використовують цю практику. Це
також вказує на те, що головна мета використання згладжування доходів – підтримка позитивного рівня
прибутку.
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Сглаживание доходов в банках и страховых компаниях и его влияние на чистую прибыль на
акцию: пример Иордании
Цель данной статьи состоит в установлении практики выравнивания доходов в банках и страховых
компаниях Иордании. Кроме того, сосредоточено внимание на определении влияния сглаживания доходов на
чистую прибыль на одну акцию. В исследовании приняли участие 38 компаний –15 банков и 23 страховые
компании, зарегистрированные на Амманской фондовой бирже. Результаты показывают, что выравнивание
доходов практикуется иорданскими банками и страховыми компаниями. Установлено, что количество (и
процентное выражение) страховых компаний, практиковавших сглаживание доходов, превышает количество
банков: 34,8% страховых компаний и 20% банков. Результаты также четко указывают на то, что финансовые
учреждения, которые практикуют сглаживание, имеют более высокий уровень чистой прибыли на одну
акцию по сравнению с теми, кто не использует данную практику. Это также говорит о том, что главная цель
использования сглаживания доходов – поддержание положительного уровня прибыли.
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