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Дослідження впливу наглядової ради та політики в області заборгованості на вартість
нефінансових компаній
Наглядова рада грає важливу роль у забезпеченні ефективного управління у компанії для підвищення вартості
компанії. У зв’язку з цим основним питанням є кількість незалежних членів наглядової ради та ступінь їх
незалежності, необхідні для підвищення вартості компанії. Окрім наглядової ради, для уникнення банкрутства
важливу роль для компанії грає політика в області заборгованості. Компанії з ефективним управлінням роблять
спробу уникнути банкрутства шляхом зменшення суми заборгованості для створення високої вартості.
Метою дослідження є аналіз впливу наглядової ради, що включає в себе кількість та незалежність членів
наглядової ради, а також політики в області заборгованості на вартість нефінансових компаній, що формують
індекс Kompas 100 на Індонезійській фондовій біржі. Для узагальнення результатів аналізу усіх нефінансових
компаній, що формують цей індекс, було використано метод стратифікованої випадкової вибірки. Для аналізу
даних було використано регресійну модель з фіксованими ефектами.
За результатами дослідження можна зробити висновок про відсутність впливу кількості членів наглядової ради на
вартість компанії, водночас, про вплив незалежності членів наглядової ради та політики в області заборгованості
на вартість компанії: компанії з високим ступенем незалежності членів наглядової ради та великою сумою
заборгованості мають значну тенденцію до низької вартості.
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Исследование влияния наблюдательного совета и политики в области задолженности на стоимость
нефинансовых компаний
Наблюдательный совет играет важную роль в обеспечении эффективного управления в компании для повышения
стоимости компании. В связи с этим основным вопросом является количество независимы членов
наблюдательного совета и степень их независимости, необходимые для повышения стоимости компании. Кроме
наблюдательного совета, во избежание банкротства важную роль для компании играет политика в области
задолженности. Компании с эффективным управлением делают попытку избежать банкротства путем уменьшения
суммы задолженности для создания высокой стоимости.
Целью исследования является анализ влияния наблюдательного совета, включающего в себя количество и
независимость членов наблюдательного совета, а также политики в области задолженности на стоимость
нефинансовых компаний, формирующих индекс Kompas 100 на Индонезийской фондовой бирже. Для обобщения
результатов анализа всех нефинансовых компаний, формирующих данный индекс, был использован метод
стратифицированной случайной выборки. Для анализа данных была использована регрессионная модель с
фиксированными эффектами.
По результатам исследования можно сделать вывод об отсутствии влияния количества членов наблюдательного
совета на стоимость компании, в то же время, о влиянии независимости членов наблюдательного совета и
политики в области задолженности на стоимость компании: компании с высокой степенью независимости членов
наблюдательного совета и большой суммой задолженности имеют значительную тенденцию к низкой стоимости.
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Классификация JEL: G30.
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