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Корпоративне управління та якість фінансової звітності: аналіз діяльності банків
Нігерії, що мають лістинг акцій
У статті проаналізовано вплив корпоративного управління на своєчасність фінансової звітності
нігерійських банків, що мають лістинг акцій. Зібрано дані зі щорічних звітів банків, внесених до
реєстру фондової біржі Нігерії, за період 2008–2015 рр. Такі змінні, як склад ради директорів, її
незалежність і присутність у ній іноземних представників, використано як непрямі показники
корпоративного управління. Дані проаналізовано з використанням описових статистичних даних,
кореляційної матриці та регресійного аналізу панельних даних. Зазначено, що склад ради має несуттєве
негативне відношення зі своєчасністю фінансової звітності. Зауважено також, що незалежність ради
незначною мірою та негативно співвідноситься зі своєчасним поданням фінансових звітів. Натомість
виявлено, що присутність іноземних представників у раді директорів позитивно впливала на
своєчасність подання звітності. Рекомендовано розробку дієвої законодавчої бази в Нігерії, яка б чітко
визначала права та обов'язки банку, його керівного персоналу і, звичайно, інших зацікавлених сторін.
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Корпоративное управление и качество финансовой отчетности: анализ деятельности
банков Нигерии, имеющих листинг акций
В статье проанализировано влияние корпоративного управления на своевременность финансовой
отчетности нигерийских банков, имеющих листинг акций. Данные собраны по ежегодным отчетам
банков, внесенных в реестр фондовой биржи Нигерии, за период 2008–2015 гг. Такие переменные, как
состав совета директоров, его независимость и присутствие в нем иностранных представителей,
использованы в качестве косвенных показателей корпоративного управления. Данные
проанализированы с использованием описательных статистических данных, корреляционной матрицы
и регрессионного анализа панельных данных. Указано, что состав совета директоров имеет
несущественное негативное отношение к своевременности финансовой отчетности. Замечено также,
что независимость совета директоров в незначительной степени негативно соотносится со
своевременной подачей финансовых отчетов. Напротив, обнаружено, что присутствие иностранных
представителей в совете директоров положительно повлияло на своевременность подачи отчетности.
Рекомендована разработка эффективной законодательной базы в Нигерии, которая бы четко
определяла права и обязанности банка, его руководства и, конечно, других заинтересованных сторон.
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