Санаа Масваде
Вплив структури власності на методи спотворення бухгалтерської звітності
Мета дослідження - проаналізувати вплив структури власності, яка містить у собі концентрацію власності,
інституційну власність та іноземну власність з урахуванням коефіцієнта заборгованості та розміру підприємства як
визначальних змінних, на обмеження практик спотворення бухгалтерської звітності на промислових підприємствах
Йорданії протягом 2012–2016 рр. Висунуті в роботі гіпотези перевірено за допомогою моделей множинної регресії.
Найголовніші дані, отримані в ході дослідження, такі: пояснювальний фактор (R2) для незалежних і контрольних
змінних передбачає 38% змін у впливі на процес фінансової звітності на промислових підприємствах Йорданії.
Виявлено суттєвий ефект концентрації власності по відношенню до обмеження методів спотворення звітності, тоді як
значного впливу інституційної та іноземної власності не спостерігається. Дослідження обмежується лише внесеними до
реєстру фондової біржі промисловими компаніями. Тому екстраполювання отриманих результатів на інші сектори чи
інше економічне середовище може бути лише умовним. Політика реформування мотивує йорданські підприємства
збільшувати відсоток на концентрацію структури власності, оскільки результати дослідження вказують на значний
вплив концентрації власності на обмеження практик спотворення бухгалтерської звітності.
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Влияние структуры собственности на методы искажения бухгалтерской отчетности
Цель исследования – проанализировать влияние структуры собственности, включающей концентрацию
собственности, институциональную собственность и иностранную собственность с учетом коэффициента
задолженности и размера предприятия как определяющих переменных, на ограничение практик искажения
бухгалтерской отчетности на промышленных предприятиях Иордании на протяжении 2012–2016 гг. Выдвинутые в
работе гипотезы проверены с помощью моделей множественной регрессии. Основные данные, полученные в ходе
исследования, следующие: объясняющий фактор (R2) для независимых и контрольных переменных
предусматривает 38% изменений влияния на процесс финансовой отчетности на промышленных предприятиях
Иордании. Обнаружен существенный эффект концентрации собственности по отношению к ограничению методов
искажения отчетности, в то время как значительного влияния институциональной и иностранной собственности не
наблюдается. Исследование ограничено только внесенными в реестр фондовой биржи промышленными
компаниями. Поэтому экстраполирование полученных результатов на другие секторы или другую экономическую
среду может быть только условным. Политика реформирования мотивирует иорданские предприятия увеличивать
процент на концентрацию структуры собственности, поскольку результаты исследования указывают на
существенное влияние концентрации собственности на ограничение практик искажения бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: структура собственности, искажение бухгалтерской отчетности, промышленные предприятия
Иордании.
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