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Цінове співвідношення між плановим та позаплановим аудитом безперервності діяльності
Результати попередніх досліджень свідчать про те, що аудит безперервності діяльності передає важливу
інформацію на ринок у звітах після планового аудиту. На основі принципу цінового співвідношення у статті
проаналізовано диференційований вплив позапланового аудиту безперервності діяльності та ринкову вартість
американських компаній за період з 2000 по 2006 рр. Результати дослідження свідчать про більш значне зниження
середньої ринкової вартості компаній, у яких було проведено позаплановий аудит безперервної діяльності в
порівнянні з вищезгаданими компаніями, у яких було проведено як плановий, так і позаплановий аудит
безперервності діяльності. Також зроблено висновок про тенденцію ринку до врахування балансової вартості
власного капіталу замість доходів при оцінці компаній шляхом позапланового аудиту безперервності діяльності.
Зокрема, зменшення цінових мультиплікаторів доходів є більш значним у випадку позапланового аудиту
безперервності діяльності. Результати дослідження свідчать про більшу інформативність позапланового аудиту
безперервності діяльності. Стаття робить внесок у існуючі дослідження шляхом виявлення більшого
диференційованого впливу планового аудиту безперервності діяльності в порівнянні з позаплановим, але не
аналізує інформативність аудиту безперервності діяльності як такого.
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Ценовое соотношение между плановым и внеплановым аудитом непрерывности деятельности
Результаты предыдущих исследований свидетельствуют о том, что аудит непрерывности деятельности передает
важную информацию на рынок в отчетах после планового аудита. На основе принципа ценового соотношения в
статье проанализировано дифференцированное влияние внепланового аудита непрерывности деятельности и
рыночную стоимость американских компаний за период с 2000 по 2006 гг. Результаты исследования
свидетельствуют о более значительном снижении средней рыночной стоимости компаний, в которых был
проведен внеплановый аудит непрерывности деятельности по сравнению с вышеупомянутыми компаниями, в
которых был проведен как плановый, так и внеплановый аудит непрерывности деятельности. Также сделан вывод
о тенденции рынка к учитыванию балансовой стоимости собственного капитала вместо доходов при оценке
компаний путем внепланового аудита непрерывной деятельности. В частности, уменьшение ценовых
мультипликаторов доходов является более значительным в случае внепланового аудита непрерывности
деятельности. Результаты исследования свидетельствуют о большей информативности внепланового аудита
непрерывности деятельности. Статья делает вклад в существующие исследования путем выявления большего
дифференцированного влияния планового аудита непрерывности деятельности по сравнению с внеплановым, но
не анализирует информативность аудита непрерывности деятельности как такового.
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