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Очікування малих та середніх підприємств Південної Африки щодо впливу незалежного
аудиту та бухгалтерського обліку на банківське фінансування
Доступ до банківського фінансування завжди був однією з найбільших перешкод у досягненні стійкості малих та середніх
підприємств (МСП). Із запровадженням незалежного аудиту в якості альтернативи обов’язковому аудиту, банки можуть
неминуче втратити гарантію оцінки ризиків, отриману під час аудиту. Минулі дослідження свідчать про те, що банки
пристосувалися до цієї ситуації і більше не наполягають на аудиті фінансової звітності. Метою статті, є, по-перше, дослідження
думки власників/менеджерів МСП про вимоги банків при оцінці кредитних заявок; по-друге, з’ясування думки
власників/менеджерів МСП про те, наскільки важливим є аудит для досягнення ними стійкого розвитку. Автори роблять
висновок, що, хоча наразі незалежний аудит є найбільш прийнятним засобом, більшість власників/менеджерів МСП вважають,
що їм бракує навичок бухгалтерського обліку як мови ділового спілкування. Це потенціально може призводити до подальшого
розповсюдження неправдивої фінансової інформації, таким чином, перешкоджати успішному отриманню фінансування.
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Ожидания малых и средних предприятий Южной Африки касательно влияния независимого
аудита и бухгалтерского учета на банковское финансирование
Доступ к банковскому финансированию всегда был одним из наибольших препятствий в достижении стойкости малых и
средних предприятий (МСП). С внедрением независимого аудита в качестве альтернативы обязательному аудиту, банки
могут неизбежно потерять гарантию оценки рисков, полученную во время аудита. Прошлые исследования
свидетельствуют о том, что банки приспособились к подобной ситуации и больше не настаивают на аудите финансовой
отчетности. Целью статьи является, во-первых, исследование мнения владельцев/менеджеров МСП о требованиях банков
при оценке кредитных заявок; во-вторых, выяснение мнения владельцев/менеджеров МСП о том, насколько важным
является аудит для достижения ими устойчивого развития. Авторы делают вывод, что, хотя на данный момент
независимый аудит является наиболее приемлемым средством, большинство владельцев/менеджеров МСП считают, что
им не хватает навыков бухгалтерского учета как языка делового общения. Это потенциально может привести к
дальнейшему распространению неправдивой финансовой информации, таким образом, препятствовать успешному
получению финансирования.
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