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Механізм корпоративного контролю та розкриття інформації про ризики в ісламських
банках Індонезії
Попередження про ризики з боку ісламських банків є дуже важливим, оскільки саме на відкритості
інформації наголошують положення ісламського віровчення. Мета статті – надати емпіричні докази впливу
кількості членів наглядової ради шаріату, перехресного членства, заборгованості, коефіцієнта фонду Syirkah
(інвестиційний рахунок), складу ради інспекторів, кількості членів аудиторської комісії та вартості активів
на розкриття інформації про ризики керівництвом ісламських банків Індонезії.
З метою оцінки розкриття ризиків ісламськими банками використано методи контент-аналізу та панельної
регресії з результатами спостережень за період 2010–2017 рр. На основі моделі фіксованих ефектів з’ясовано,
що кількість членів наглядової ради шаріату, перехресне членство в раді, відношення незалежних інспекторів
до кількості аудиторських комісій, а також коефіцієнт частки позикових коштів та інвестиційного рахунку
не впливають на попередження про ризик. Результати вказують на те, що лише вартість активів позначається
на розкритті інформації про ризик.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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Механизм корпоративного контроля и раскрытие информации о рисках в исламских
банках Индонезии
Предупреждение о рисках со стороны исламских банков является очень важным, поскольку именно на
открытость информации обращают особое внимание положения исламских вероучений. Цель статьи –
предоставить эмпирические доказательства влияния количества членов наблюдательного совета шариата,
перекрестного членства, задолженности, коэффициента фонда Syirkah (инвестиционный счет), состава
совета инспекторов, количества членов аудиторской комиссии и стоимости активов на раскрытие
информации о рисках руководством исламских банков Индонезии.
Для оценки раскрытия рисков исламскими банками применены методы контент-анализа и панельной
регрессии с результатами наблюдений за период 2010–2017 гг. На основе модели фиксированных эффектов
обнаружено, что количество членов наблюдательного совета шариата, перекрестное членство в совете,
соотношение независимых инспекторов и количества аудиторских комиссий, а также коэффициент доли
заемных средств и инвестиционного счета не влияют на предупреждение о рисках. Результаты указывают на
то, что только стоимость активов воздействует на раскрытие информации о риске.
Ключевые слова: аудиторская комиссия, раскрытие информации о риске, задолженность, наблюдательный
совет шариата.
Классификация JEL: G32, G24.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и
воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию
статьи.

