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Вплив використання моделі COSO-ERM на зниження рівня фальсифікованої
фінансової звітності комерційних банків Йорданії
Мета статті – перевірити вплив використання моделі Комітету організацій-спонсорів (Committee of
Sponsoring Organizations (COSO) при управлінні ризиками підприємства (enterprise risk management
(ERM)) (COSO-ERM) на скорочення фальсифікованої фінансової звітності в комерційних банках
Йорданії. Визначено роль ради директорів, аудиторського комітету, виконавчих органів управління та
внутрішнього аудиту як механізмів управління підприємством у процесі покращення ефективності
систем внутрішнього контролю.
Продемонстровано вплив застосування моделі COSO-ERM на попередження фальсифікованої
фінансової звітності, рівень якої становить близько 77.8% від залежної змінної. Виявлено також, що
змінні внутрішнього контролю, ідентифікації події, оцінки ризику та реакції, процедури контролю
впливають на залежну змінну (фальсифікована фінансова звітність) у комерційних банках Йорданії.
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Цель статьи – проверить влияние применения модели Комитета организаций-спонсоров (Committee of
Sponsoring Organizations (COSO) при управлении рисками предприятия (enterprise risk management
(ERM)) (COSO-ERM) на сокращение фальсифицированной финансовой отчетности в коммерческих
банках Иордании. Определена роль совета директоров, аудиторского комитета, исполнительных
органов управления и внутреннего аудита как механизмов управления предприятием в процессе
улучшения эффективности систем внутреннего контроля.
Продемонстрировано влияние применения модели COSO-ERM на предотвращение фальсификации
финансовой отчетности, уровень которой составляет около 77.8% от зависимой переменной.
Установлено также, что переменные внутреннего контроля, идентификации события, оценки риска и
реакции, процедуры контроля влияют на зависимую переменную (фальсифицированная финансовая
отчетность) в коммерческих банках Иордании.
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