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Аналіз впливу демонетизації на фінансові результати індійських фірм: чи має значення
вік фірми?
Основною метою статті є оцінка впливу демонетизації на квартальну звітність про фінансові результати до та після
монетизації (березень-грудень 2017 р.), а також визначення впливу віку фірми на здатність подолати фінансову
кризу. В якості показників для аналізу квартальної фінансової звітності 2892 фірм, що мають лістинг акцій на
Бомбейській фондовій біржі, Національній фондовій біржі та Калькуттській фондовій біржі було використано такі
показники як чисті продажі, загальний прибуток, чистий прибуток після сплати податку та чистий прибуток на
акцію. Для аналізу даних було використано непараметричний критерій, а саме критерій Уілкоксона, та
однофакторний дисперсійний аналіз Краскела-Уолліса. Результати дослідження свідчать про статистично значущу
різницю у фінансових результатах до та після демонетизації на 5% рівні значущості. Також автори вказують на
вплив демонетизації на погіршення/покращення фінансових результатів усіх фірм незалежно від їх віку.
Результати дослідження можуть бути корисними для фінансових директорів та фінансових консультантів, так як
це дасть їм можливість зосередитися на найбільш важливих проблемах у період фінансової кризи.
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Анализ влияния демонетизации на финансовые результаты индийских фирм: имеет ли значение
возраст фирмы?
Основной целью статьи является оценка влияния демонетизации на квартальную отчетность о финансовых
результатах до и после монетизации (март-декабрь 2017 г.), а также определение влияния возраста фирмы на
способность преодолеть финансовый кризис. В качестве показателей для анализа квартальной финансовой
отчетности 2892 фирм, имеющих листинг акций на Бомбейской фондовой бирже, Национальной фондовой бирже и
Калькуттской фондовой бирже были использованы такие показатели как чистые продажи, общая прибыль, чистая
прибыль после уплаты налога и чистая прибыль на акцию. Для анализа данных был использован
непараметрический критерий, а именно критерий Уилкоксона, и однофакторный дисперсионный анализ КраскелаУоллиса. Результаты исследования свидетельствуют о статистически значимой разнице в финансовых результатах
до и после демонетизации на 5% уровне значимости. Также авторы указывают на влияние демонетизации на
ухудшение/улучшение финансовых результатов всех фирм независимо от их возраста. Результаты исследования
могут быть полезными для финансовых директоров и финансовых консультантов, так как это даст им возможность
сосредоточиться на наиболее важных проблемах в период финансового кризиса.
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