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Аналіз впливу механізмів корпоративного управління на якість фінансової звітності:
дослідження загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку та стандартів
бухгалтерського обліку в Індії
У статті проаналізовано вплив механізмів корпоративного управління на якість фінансової звітності за
загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку та стандартами бухгалтерського обліку в Індії. Було
обрано вибірку з 97 компаній, що мають лістинг акцій на Бомбейській фондовій біржі. Механізми
корпоративного управління є незалежною змінною, а якість фінансової звітності є залежною змінною.
Корпоративне управління оцінюється за ефективністю роботи ради (розмір, незалежність, ефективність та
досвід), характеристиками аудиторського комітету (розмір, незалежність, ефективність та досвід), іноземною
власністю та якістю аудиту. Для оцінки результатів було використано описову статистику, кореляцію та
регресійний аналіз за методом простих найменших квадратів. Результати дослідження свідчать про значний
вплив характеристик ради та аудиторського комітету, за винятком ефективності аудиторського комітету, на
якість фінансової звітності. Однак має місце негативний вплив ефективності ради та характеристик
аудиторського комітету. Іноземна власність не впливає на якість фінансової звітності, але якість аудиту має
значний вплив. У статті представлено важливі висновки для регулюючих органів, директивних органів,
керівників, інвесторів, аналітиків і науковців. Потрібно приділити більше уваги дотриманню стандартів
бухгалтерського обліку в Індії, а також створити орган для контролю за їх дотриманням.
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Анализ влияния механизмов корпоративного управления на качество финансовой
отчетности: исследование общепринятых принципов бухгалтерского учета и стандартов
бухгалтерского учета в Индии
В статье проанализировано влияние механизмов корпоративного управления на качество финансовой
отчетности по общепринятым принципам бухгалтерского учета и стандартам бухгалтерского учета в Индии.
Была выбрана выборка из 97 компаний, имеющих листинг акций на Бомбейской фондовой бирже. Механизмы
корпоративного управления являются независимой переменной, а качество финансовой отчетности является
зависимым переменным. Корпоративное управление оценивается по эффективности работы совета (размер,
независимость, эффективность и опыт), характеристикам аудиторского комитета (размер, независимость,
эффективность и опыт), иностранной собственностью и качеством аудита. Для оценки результатов были
использованы описательная статистика, корреляция и регрессионный анализ по методу простых наименьших
квадратов. Результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии характеристик совета и
аудиторского комитета, за исключением эффективности аудиторского комитета, на качество финансовой
отчетности. Однако имеет место негативное влияние эффективности совета и характеристик аудиторского
комитета. Иностранная собственность не влияет на качество финансовой отчетности, но качество аудита
имеет значительное влияние. В статье представлены важные выводы для регулирующих органов,
директивных органов, руководителей, инвесторов, аналитиков и ученых. Нужно уделить больше внимания
соблюдению стандартов бухгалтерского учета в Индии, а также создать орган для контроля над их
соблюдением.
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