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Якість корпоративного управління, розмір підприємства та викривлення звітності:
емпіричний аналіз на прикладі фондової біржі Індонезії
Викривлення звітності – це махінації, здійснювані керівництвом під час підготовки фінансової звітної
документації з метою отримання власної вигоди або збільшення вартості підприємства. Викривлення може
зменшити якість фінансової звітності, оскільки не відображає циклічності реальних доходів. Метою
дослідження є визначення впливу ефективного корпоративного управління (інституційна власність,
відповідальність керівництва, частота засідань ради директорів та ревізійних комісій), розміру підприємства та
фінансового левериджу на викривлення звітності. До вибірки увійшли компанії, акції яких входили до індексу
LQ 45 фондової біржі Індонезії протягом 2010–2014 років. Зразки дослідження отримано методом
цілеспрямованого відбору, а змінні – перевірено за допомогою множинного лінійного регресійного аналізу.
Результати вказують на те, що частково лише фінансовий леверидж суттєво впливає на викривлення звітності;
інституційна власність, відповідальність керівництва, частота засідань ради директорів і ревізійних комісій, а
також розмір фірми – впливають незначною мірою; усі змінні синхронно та суттєво впливають на викривлення
звітної документації. Обмеженням дослідження є незначна кількість використаних незалежних змінних (6) та
досліджуваних підприємств (21).
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Качество корпоративного управления, размер предприятия и искажение отчетности:
эмпирический анализ на примере фондовой биржи Индонезии
Искажение отчетности – это махинации, совершаемые руководством при подготовке финансовой отчетной
документации с целью получения собственной выгоды или увеличения стоимости предприятия. Искажение
может уменьшить качество финансовой отчетности, поскольку не отображает цикличности реальных доходов.
Цель данного исследования – определить влияние эффективного корпоративного управления
(институциональная собственность, ответственность руководства, частота заседаний совета директоров и
ревизионных комиссий), размера предприятия и финансового левериджа на искажение отчетности. В выборку
вошли компании, акции которых входили в индекс LQ 45 фондовой биржи Индонезии в 2010–2014 гг. Образцы
исследования получены методом целенаправленного отбора, а переменные проверены с помощью
множественного линейного регрессионного анализа. Результаты указывают на то, что частично только
финансовый леверидж существенно влияет на искажение отчетности; институциональная собственность,
ответственность руководства, частота заседаний совета директоров и ревизионных комиссий, а также размер
предприятия влияют несущественно; все переменные синхронно и в значительной степени влияют на
искажение отчетной документации. Ограничение исследования – незначительное количество использованных
независимых переменных (6) и исследуемых предприятий (21).
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