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Вплив прибутковості, розміру та наглядової ради шаріату індонезійського ісламського
банку на ісламську модель розкриття соціальної звітності
У статті аналізується вплив прибутковості та розміру індонезійських ісламських банків на рівень розкриття ісламської
соціальної звітності (ISR). Досліджується також роль, яку відіграє Наглядова рада шаріату (SSB) у впливі прибутковості
та розміру ісламського банку на розкриття ISR. Наявність SSB дуже важлива в операціях ісламських банків. SSB
повинна брати участь у прийнятті важливих рішень компанії, зокрема розкриття ісламської соціальної звітності.
Загалом дослідження охоплює всі 14 індонезійських ісламських комерційних банків; аналіз проведено на основі річних
звітів підрозділів банків за період 2014–2018 років. Для збору даних використано методику ведення документації, для
аналізу даних – модерований аналіз методом регресії. Результати показують, що скоригований коефіцієнт R-квадрат
дорівнює 0,341. Коефіцієнт детермінації R-квадрат рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, розміру
та Наглядової ради шаріату становить відповідно –0,093, 0,010, 0,983 та –0,081. Інші результати показують, що
прибутковість (рентабельність активів) та розмір (загальні активи) суттєво впливають на рівень розкриття ісламських
соціальних звітів індонезійськими ісламськими банками. Результати виявилися незначними стосовно ролі SSB.
Не виявлено значного впливу SSB на розкриття ISR, тоді як наявність ради була важливою для моделювання
взаємозв'язку між рентабельністю (ROA та ROE) та розміром банку і рівнем розкриття ісламських соціальних звітів.
Участь Наглядової ради шаріату у прийнятті рішень ісламських банків позитивно позначиться на діяльності останніх.
Ісламські банки, як правило, матимуть високий рівень розкриття ISR. Надалі дослідники можуть розробити способи
вимірювання впливу Наглядової ради шаріату для отримання більш точних результатів.
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