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Дослідження впливу жорсткості витрат на якість розкриття фінансової інформації в
контексті Саудівської Аравії
У статті проаналізовано зв’язок між якістю розкриття і жорсткістю витрат в контексті Саудівської
Аравії. Вплив бухгалтерської інформації на рішення стейкхолдерів дає чітке уявлення про важливість
цієї бухгалтерської інформації та звітності. На заключному етапі процесу розкриття інформації
складаються річні бухгалтерські звіти. Крім того, визнання різних видів витрат є важливим питанням
в обліку витрат та управлінському обліку. Подання якісних річних звітів завжди викликало інтерес у
стейкхолдерів компанії. Вибірка дослідження складається з 102 компаній, що мають лістинг акцій на
Саудівській фондовій біржі Тадавул з 2009 до 2018 рр. Для аналізу зв’язку між розкриттям
фінансової інформації і стабільністю витрат було використано об’єднаний метод простих найменших
квадратів. Співвідношення якості фінансової звітності з вартістю реалізованих товарів є негативним,
з вартістю реалізації – позитивним, з адміністративними витратами – позитивним і незначним.
Зроблено висновок про те, що змінні, пов’язані з фіксованими витратами, впливають на якість
розкриття фінансової інформації. Вплив змінних жорсткості витрат на якість розкриття інформації є
різним в силу політики переходу до ринкової економіки, прийнятої у Саудівської Аравії.
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Исследование влияния жесткости расходов на качество раскрытия финансовой
информации в контексте Саудовской Аравии
В статье проанализирована связь между качеством раскрытия и жесткостью расходов в контексте
Саудовской Аравии. Влияние бухгалтерской информации на решения стейкхолдеров дает четкое
представление о важности этой бухгалтерской информации и отчетности. На заключительном этапе
процесса раскрытия информации составляются годовые бухгалтерские отчеты. Кроме того,
признание различных видов расходов является важным вопросом в учете расходов и управленческом
учете. Представление качественных годовых отчетов всегда вызывало интерес у стейкхолдеров
компании. Выборка исследования состоит из 102 компаний, имеющих листинг акций на Саудовской
фондовой бирже Тадавул с 2009 до 2018 гг. Для анализа связи между раскрытием финансовой
информации и стабильностью расходов был использован объединенный метод простых наименьших
квадратов. Соотношение качества финансовой отчетности со стоимостью реализованных товаров
является отрицательным, со стоимостью реализации – положительным, с административными
затратами – положительным и незначительным. Сделан вывод о том, что переменные, связанные с
фиксированными расходами, влияют на качество раскрытия финансовой информации. Влияние
переменных жесткости расходов на качество раскрытия информации является разным в силу
политики перехода к рыночной экономике, принятой в Саудовской Аравии.
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