Патрік Велте
Аналіз впливу експертизи аудиторського комітету на підвищення легкості читання
інтегрованих звітів на прикладі компаній у країнах ЄС
Стаття робить внесок у актуальну літературу про управлінські здібності та аналізує вплив фінансової
експертизи та експертизи в області стійкого розвитку аудиторського комітету (комплексної та
індивідуальних) на легкість читання інтегрованих звітів. Аналіз був проведений на основі даних від
організацій публічного інтересу в країнах ЄС з бази даних Міжнародної комісії з інтегрованої звітності
під назвою Examples за фінансовий період з 2014 до 2016 рр. (тобто 215 фірм). Для оцінки можливого
впливу фінансової експертизи та експертизи в області сталого розвитку аудиторського комітету в
комплексі та індивідуальних експертиз на легкість читання інтегрованих звітів, відображену Індексами
легкості читання Флеша та Фога, було проведено кореляційний та регресійний аналіз. В той час як
фінансова експертиза та експертиза в області сталого розвитку аудиторського комітету мають
позитивний вплив на легкість читання інтегрованих звітів, комплексна експертиза має більший вплив в
порівнянні з індивідуальною фінансовою експертизою та індивідуальною експертизою в області сталого
розвитку. Результати дослідження свідчать про те, що для поєднання інформації про фінансовий та
сталий розвиток у інтегрованих звітах, аудиторські комітети повинні проводити більш розширену
експертизу. На думку компаній, регулюючих органів та вчених може значним чином вплинути той факт,
що оцінка управлінських здібностей, наприклад, експертиза аудиторського комітету, може мати значний
вплив на інтегровану звітність.
Ключові слова: інтегрований звіт, аудиторський комітет, фінансова експертиза, експертиза в області
сталого розвитку, корпоративне управління, корпоративна соціальна відповідальність
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Патрик Велте
Анализ влияния экспертизы аудиторского комитета на повышение легкости чтения
интегрированных отчетов на примере компаний в странах ЕС
Статья делает вклад в актуальную литературу об управленческих способностях и анализирует влияние
финансовой экспертизы и экспертизы в области устойчивого развития аудиторского комитета
(комплексной и индивидуальных) на легкость чтения интегрированных отчетов. Анализ был проведен
на основе данных от организаций публичного интереса в странах ЕС из базы данных Международной
комиссии по интегрированной отчетности под названием Examples за финансовый период с 2014 пот
2016 гг. (то есть 215 фирм). Для оценки возможного влияния финансовой экспертизы и экспертизы в
области устойчивого развития аудиторского комитета в комплексе и индивидуальных экспертиз на
легкость чтения интегрированных отчетов, отображенную Индексами легкости чтения Флеша и Фога,
был проведен корреляционный и регрессионный анализ. В то время как финансовая экспертиза и
экспертиза в области устойчивого развития имеют позитивное влияние на легкость чтения
интегрированных отчетов, комплексная экспертиза имеет большее влияние по сравнению с
индивидуальной финансовой экспертизой и индивидуальной экспертизой в области устойчивого
развития. Результаты исследования свидетельствуют о том, что для объединения информации о
финансовом и устойчивом развитии в интегрированных отчетах, аудиторские комитеты должны
проводить более расширенную экспертизу. На мнение компаний, регулирующих органов и ученых
может значительным образом повлиять тот факт, что оценка управленческих способностей, например,
экспертиза аудиторского комитета, может иметь значительное влияние на интегрированную отчетность.
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