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Дослідження впливу незалежного аудиту на доступ малих та середніх підприємств до
фінансування на прикладі Південної Африки
Вважається, що малі та середні підприємства (МСП) грають важливу роль у глобальній зайнятості та рості ВВП.
Аналогічно, МСП в усьому світі покладають надії на банківське фінансування для підтримання фінансової та
операційної самоокупності. У 2008 році, Закон Південної Африки про компанії був доповнений для скасування
обов’язкового аудиту для підприємств с метою зменшення адміністративного навантаження на МСП та збільшення їх
потенціалу самоокупності. Якою б ефективною не була ця стратегія, все ж, «сірою» зоною є те, що банки можуть
наполягти на перевірці фінансових звітів. Автори досліджують питання, чи є перевірка фінансових звітів ключовою
для банків Південної Африки у оцінці банківського фінансування МСП. В основі дослідження лежить аналіз основних
вимог до банків стосовно їх політики та подальше обговорення з кредитними спеціалістами. Всупереч очікуванням,
історичний фокус на перевірці фінансових звітів вважається менш важливим, ніж прогресивні управлінські звіти,
орієнтовані на майбутнє.
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Франсуа Коетзее, Питер В Байз
Исследование влияния независимого аудита на доступ малых и средних предприятий к
финансированию на примере Южной Африки
Считается, что малые и средние предприятия (МСП) играют важную роль в глобальной занятости и росте ВВП. МСП по
всему миру возлагают надежды на банковское финансирование для поддержки финансовой и операционной
самоокупаемости. В 2008 году, Закон Южной Африки о компаниях был дополнен для отмены обязательного аудита для
предприятий с целью уменьшения административной нагрузки на МСП и увеличения их потенциала самоокупаемости.
Какой бы эффективной ни была эта стратегия, все же, «серой» зоной является то, что банки могут настаивать на проверке
финансовых отчетов. Авторы исследуют вопрос, является ли проверка финансовых отчетов ключевой для банков Южной
Африки в оценке банковского финансирования МСП. В основе исследования лежит анализ основных требований к
банкам относительно их политики и дальнейшее обсуждение с кредитными специалистами. Вопреки ожиданиям,
исторический фокус на проверке финансовых отчетов считается менее важным, чем прогрессивные управленческие
отчеты, ориентированные на будущее.
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