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Грошові потоки та результати фінансової діяльності у промисловому секторі
Саудівської Аравії: особливий акцент на секторах страхування та виробництва
Фірми з ефективним управлінням грошовими потоками можуть покращити результати своєї
фінансової діяльності, коли як неефективне управління може спричинити фінансовий крах. Таким
чином, для фірми важливо ефективно управляти вхідними та вихідними грошовими потоками. У
статті проаналізовано вплив руху грошових коштів від операцій на результати фінансової діяльності
страхових та промислових компаній у Саудівській Аравії. Дані було взято з річних звітів компаній на
основі коефіцієнту рентабельності активів і коефіцієнту рентабельності власного капіталу як
залежних змінних, грошових коштів від операцій як пояснювальної змінної, розміру фірми та
левериджу як контрольних змінних, а також галузевої фіктивної змінної. Результати дослідження
свідчать про значний позитивний вплив грошових потоків від операцій на результати фінансової
діяльності (коефіцієнт рентабельності активів і коефіцієнт рентабельності власного капіталу), а також
негативний вплив для розміру фірми та левериджу. Зроблено висновок про вплив грошових потоків
від операцій у секторах страхування та виробництва у Саудівській Аравії на результати фінансової
діяльності.
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Денежные потоки и результаты финансовой деятельности в промышленном секторе
Саудовской Аравии: особый акцент на секторах страхования и производства
Фирмы с эффективным управлением денежными потоками могут улучшить результаты своей
финансовой деятельности, когда как неэффективное управление может повлечь финансовый крах.
Таким образом, для фирмы важно эффективно управлять входящими и исходящими денежными
потоками. В статье проанализировано влияние движения денежных средств от операций на
результаты финансовой деятельности страховых и промышленных компаний в Саудовской Аравии.
Данные были взяты из годовых отчетов компаний на основе коэффициента рентабельности активов и
коэффициента рентабельности собственного капитала как зависимых переменных, денежных средств
от операций как пояснительной переменной, размера фирмы и левериджа как контрольных
переменных, а также отраслевой фиктивной переменной. Результаты исследования свидетельствуют
о значительном положительном влиянии денежных потоков от операций на результаты финансовой
деятельности (коэффициент рентабельности активов и коэффициент рентабельности собственного
капитала), а также негативном влиянии для размера фирмы и левериджа. Сделан вывод о влиянии
денежных потоков от операций в секторах страхования и производства в Саудовской Аравии на
результаты финансовой деятельности.
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