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בדיקת הבקרות במסגרת
דיו דיליג'נס

בּרMA ,CIA ,CPA ,
ֶ

גיל
מחלקת סיכונים עסקיים ארנסט אנד יאנג ,ישראל
קוסט פורר גבאי את קסירר

תוכן
•
•
•
•
•
•

רקע
הקשר בין בקרה לבין שווי חברה
הגדרה לבקרה פנימית ולמסגרת הערכה
תהליך הערכת הבקרה
דוגמה לסיכום תוצאות הבדיקה
נושאים שכדאי לדעת
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רקע לבדיקת הבקרה הפנימית במסגרת דיו  -דליג'נס
רקע
üשערוריות חשבונאיות כדוגמת :אנרון,
 Worldcomועוד
 üחקיקת חוק  Sarbanes Oxleyוהגברת החובות
החוקיות תוצאה:
הפנימית על שווי
השפעת
üü
לבקרות בכלל ולבקרות
הבקרההמיוחסת
החשיבות
הגברת
חברות
פיננסיות ובקרות על הדיווח הכספי בפרט.
 üהיעדר בקרה נאותה עשוי לפגוע בשווי החברות
מסקנה
 üיש צורך לערוך בדיקות בצורה שונה על מנת לשקלל
הבקרות על הסיכון בעסקה )(unknown
את השפעתפתרון:
 üשילוב הערכת הבקרה הפנימית במסגרת הדיו
דיליג'נס
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התפתחות בדיקת הבקרות במסגרת דיו דיליג'נס

התפוצצות
בועת ההי-
טק

אנרון
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SOX

צבירת ניסיון
ביישום SOX

הקשר בין בקרה לבין דיו – דיליג'נס
•

היעדר בקרה מספקת או ליקוים בבקרה עשויים להקשות על חברה להשיג את
מטרותיה כפי שמצהירה עליהם במסגרת העסקה

•

היעדר בקרה יכול להביא לנזקים ישירים ועקיפים שיש להם השפעה על שווי
חברה
 üנזק ישיר )הנובע מליקויים בבקרה(
• זליגת כספים
• תהליכים לא יעילים או חסכוניים

 üנזק עקיף )הנובע מכיצד השוק ובעלי העניין תופסים ליקויים בבקרה(
• פגיעה במחיר המנייה
• פגיעה במוניטין
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הקשר בין בקרה לבין מחירי מניה
ליקויים בבקרה הפנימית עשויים להביא לצניחת מחירי המניה.
Nortel Network Corporation

Adecco SA
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פרסמה ב 12 -בינואר 2004 ,כי החברה דוחה את
פרסום הדוחות בשל ליקויים במערך הבקרה הפנימית.
המנייה צנחה ב 39% -במהלך שבוע המסחר.

הודיעה ב 28-באפריל  2004כי אין להסתמך על
הדוחות הכספיים.
המניה ירדה ביום אחד ב.39% -

כמו כן...
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הקשר בין בקרה למחירי מניה

• בסקר שנערך על ידי פירמת רואי החשבון  PWCבפברואר
 2005בקרב  105אנליסטים ,משקיעים וחברות דירוג השיבו כ-
 75%מן הנשאלים כי תגובתם ל negative disclosure -תהיה
מכירת המניות ו/או הורדה בדירוג.

עם זאת...
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הקשר בין בקרה למחירי מניה
 אשר סקר אתErnst & Young  על ידי פירמת רואי החשבון2005 במחקר סטטיסטי שפורסם בחודש יוני
התנהגות מחירי המניות של חברות בהן לא נמצאו חולשות או כשלים מהותיים וחברות בהן כן אותרו כשלים
 נמצא כי לא קיים קשר סטטיסטי מובהק בין התנהגות מחיר המניה לבין תוצאות404 וחולשות ביישום סעיף
.404 יישום סעיף

חברות בהן התגלו חולשות וכשלים

חברות ללא חולשות וכשלים
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•

מה זה בדיקת הבקרה הפנימית במסגרת דיו – דיליג'נס

• תהליך שיטתי לזיהוי והערכת הבקרה הפנימית
• מטרת בדיקת הבקרות במסגרת הדיו  -דיליג'נס היא לתת
" "comfortכי הבקרות הפנימיות מתוכננות ופועלות באופן:
 üשמבטיח כי הנתונים המוצגים הינם נכונים
 üהבקרות תומכות בהשגת מטרות החברה
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הגדרת מסגרת הערכה לבקרה פנימית וקביעת קריטריונים
להערכה
על מנת לבדוק את אפקטיביות הבקרה יש להגדיר תחילה מה היא בקרה
פנימית ולקבוע קריטריונים להערכתה.
בקרה פנימית מהי ?
• בקרה פנימית ,כפי שמרבים לכנותה אינה כלי מוגדר ואחיד.
• בקרה פנימית הינה המכלול של האמצעים שהארגון מפעיל כדי להבטיח יישום
מלא ונאות של הדרכים שקבע להשגת יעדיו.
• תכליתה של הבקרה הפנימית הינה להבטיח שכל פעולה בארגון נעשית על ידי
המוסמך לעשותה ,על פי סמכויותיו ,ועל פי ההוראות החלות על ביצועה של
אותה פעולה.
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מסגרת להערכת בקרה פנימית
•

כיום מקובל להשתמש במסגרת הערכה של  COSOלהערכת בקרה
פנימית .נציין כי ניתן להשתמש בכל הגדרה או מודל אחר ובתנאי שמקיף את
כל התחומים הרלוונטים.
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מסגרת הערכה לבקרה פנימית לפי COSO
סביבת הבקרה
סביבת הבקרה קובעת את אופי הארגון ,משפיעה על רמת המודעות לפיקוח של אנשיה .זהו הבסיס
לכל המרכיבים האחרים של הבקרה.
סביבת הבקרה כוללת:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ערכי יושר ומוסר בארגון ,
התאמת כישורי ומיומנויות העובדים לביצוע המטלות ,
ביצוע הנחיות ההנהלה,
סגנון הניהול ,
מבנה ארגוני,
חלוקת סמכויות ואחריות ,
מדיניות ניהול כוח האדם.

הערכת סיכונים
הערכת סיכונים הינה כל הפעולות שמבצעת ההנהלה על מנת לאתר שינוי במצבים בארגון )כגון :שינוי
במערכת המידע ,גידול מהיר של הארגון ,קוים חדשים או מוצרים וכו'( ולנקוט את פעולות הבקרה
הדרושות.

12

מסגרת הערכה לבקרה פנימית לפי COSO
פעילות הבקרה
פעולות הבקרה הן המדיניות והנהלים הבאים להבטיח שהנחיות ההנהלה מבוצעות .פעולות הבקרה
כוללות בן השאר :ביצוע בדיקות ,הפרדת תפקידים ,בקרות פיזיות ,בקרות על מערכות המידע וכו'.
מידע ותקשורת
המידע כולל את כל האמצעים לזיהוי ורישום עסקאות ,העברת מידע להנהלה ומהנהלה לעובדים וכו'.
תקשורת – כדי שפעולות בקרה תהינה יעילות ,העובדים צריכים להיות מסוגלים לדווח על חריגות
להנהלה .כדי שתהיה זרימת תקשורת צריכים להיות צינורות פתוחים של תקשורת ,ורצון מצד
ההנהלה לטפל בבעיות כפי שהן עולות.
פיקוח ומעקב
תהליך הערכת איכות הביצוע של הבקרה הפנימית לאורך זמן .פעולות הפיקוח והמעקב כוללות מעקב
שעורכת ההנהלה כדי להעריך את אפקטיביות הבקרות והערכות המבוצעות על ידי גורמים שונים
הפנימי.
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מסגרת הערכה לבקרה פנימית לפי COSO

מעילות והונאות
נעריך את הבקרות המיושמות כנגד הונאות.
כל מעילה או הונאה בנויה משלשה מרכיבים קבועים .הימצאותם של אחד
מהגורמים או כל הגורמים אינו מצביע בהכרח על ביצוע מעילה אך הוא מחייב
הגברת ערנות.
•מניע )בצע כסף ,צורך ,נקמה ,אידיאולוגיה ,אתגר ,אופי(.
•יכולת )רמה מקצועית ,גישה(
•הזדמנות )היעדר בקרה(

יכולת
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מניע

הזדמנות

אמצעי הבקרה
• אמצעי הבקרה הם רבים ומגוונים.
• חלק מאמצעי הבקרה ניתן לזהות כמי שממלאים תפקיד מובהק
של בקרה ,למשל הגדרת מורשי חתימה.
• חלק גדול מאמצעי הבקרה שזורים במערכות הניהול ומהוות חלק
בלתי נפרד ,ולרוב בלתי מזוהה כגורם בקרה העומד בפני עצמו.
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אמצעי בקרה – המשך
• אמצעי הבקרה כוללים בעיקר )אך אינם מוגבלים רק לאלו(:
 üמדיניות
 üארגון
 üרשומות ודיווח
 üמערכות ממוחשבות
 üתקציב ובקרה תקציבית
 üמערך פיקוח
 üהנהלת חשבונות
 üביקורת פנימית
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רובדי הבקרה הפנימית
• הערכת הבקרה הפנימית נעשית בשני רובדים עיקרים:
 üהבקרה ברמת הארגון
 üהבקרה ברמת התהליכים
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בקרה ברמת הארגון
•

סביבת הבקרה כוללת בקרות הקשורות באתיקה ,במעילות והונאות ,בקרות
כלליות של מערכות המידע ,בקרות שאינן חלק מהתהליכים העסקים ,אלא חלק
מהתהליכים "העוטפים" את כלל הארגון.

•

הערכת סביבת הבקרה מבוצעת בהתאם לחמש קבוצות הבקרה הפנימית לפי
.COSO
בקרב
ברמת
הארגון

בקרב
ברמת
הארגון

בקרב
ברמת
הארגון

•

בקרות ברמת החברה משלימות את הבקרות הקיימות בתהליך.
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דוגמאות לבקרות ברמת הארגון :

• יושר ,ערכים של אתיקה ,קוד התנהגות.
• מודעות ההנהלה לחשיבות קיומן של בקרות.
• מבנה ארגוני מוגדר והגדרת תחומי אחריות.
• מדיניות ונהלים של מחלקת משאבי-אנוש בנושאים של :תמריצים,
הערכות ,קידום וכו'.
• פיקוח של וועדת הביקורת.
• קיומה של תוכנית ניהול סיכונים.
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בקרה ברמת התהליכים
• בקרה ברמת התהליך כוללת בקרות המתייחסות לתהליך
ספציפי ,בקרות שמהוות חלק מהתהליכים העסקים )דוחות
חריגים ,הרשאות גישה ,ביצוע פעולה על ידי שני גורמים(.
• בדר"כ מעריכים את נאותות תכנון הבקרות – לא שהם עובדות
בקרב
ברמת
התהליך

בקרב
ברמת
התהליך
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תהליך הערכת הבקרה  -ועכשיו לתכלס

תיאוםציפיות
תיאום
ציפיות

1

המידע 2
מקורותהמידע
זיהוימקורות
זיהוי
המפתחאותם
אנשיהמפתח
אנשי
אותם
ישלראיין
יש
לראיין
נהלים
נהלים

זיהויהתהליכים
זיהוי
התהליכים
המהותיים
המהותיים

4

5
זיהויהסיכונים
זיהוי
הסיכונים
והבקרותבתהליך
והבקרות
בתהליך

דיווחיםועוד
דיווחים
ועוד

הערכתהבקרה
הערכת
הבקרה
בסביבתהארגון
בסביבת
הארגון

3

הערכתהבקרה
הערכת
הבקרה
הקיימת
הקיימת
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6

7

הערכתהשפעת
הערכת
השפעת
במסגרתכלל
הממצאיםבמסגרת
הממצאים
כלל
דיליג'נס
הדיודיליג'
הדיו
נס

תיאום ציפיות

•
•
•
•

הפחתת התנגדות והסבר על חשיבות הנושא
לוח זמנים )חשיבות רבה לגבי היכולת לתקן במועד(
הגדרת מהותיות
תוצרים )תיאור של הליקויים? המלצות ?(
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הערכת הבקרה ברמת הארגון
• בקרות ברמת הארגון הן מכלול הבקרות הקיימות בסביבת הארגון.
הבקרות מתייחסות לסביבת העבודה בחברה וליכולת ההנהלה
לשלוט ולפקח על הארגון .על מנת להעריך את סביבת הבקרה ואת
קיומן של בקרות-על נאותות יש לבדוק ,בין היתר ,את הנושאים
הבאים:
 üמערך הדיווח להנהלה
 üהרכב הדירקטוריון וועדותיו
 üהרכב ומידת התפקוד של וועדת הביקורת
 üקיומו של מבקר פנימי ותיפקודו
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הערכת הבקרה ברמת הארגון  -המשך
 üמבנה מחלקת כספים והערכת תפקודה
 üיכולת החברה לזהות סיכונים והתמודדות עימם
 üמבנה מערכות המידע בארגון והממשק ביניהן
 üהערכת מידת אמינות מערכות המידע בארגון ומידת ההסתמכות
עליהן
 üהפרדת תפקידים בתהליך הדיווח הכספי
 üקיום הרשאות גישה ,קיומו של מדרג סמכויות בתהליך ,ועוד.
קישור
קישור
לדוגמאות
לדוגמאות
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הערכת הבקרה ברמת התהליכים
• התהליכים הנכללים בבדיקה והיקף הבדיקה משתנה בין חברה
לחברה.
• במסגרת הדיו דיליג'נס הפיננסי נהוג להתמקד בתהליכים
העיקרים המהווים בסיס לדיווח הכספי.
• זיהוי התהליכים נעשה על בסיס פרמטרים איכותים וכמותיים תוך
התייעצות עם רואה החשבון של החברה.
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• תהליכים שבדר"כ נכללים במסגרת הבדיקה:
 üתחזיות ,תקציב ובקרה תקציבית
 üניהול מזומנים
 üפיקוח על חברות בנות
 üתהליכים חשבונאים
•
•
•
•
•
•

סגירת דוחות כספים
מכירות ותקבולים
ספקים ותשלומים
ניהול מלאי
ניהול רכוש קבוע
שכר ומשאבי אנוש

קישור
קישור
לדוגמאות
לדוגמאות
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דירוג הבקרות
• במידה ונמצאו חולשות בבקרה יש להעריך את עוצמת החולשה.
• הערכת עוצמת החולשה נקבעת על בסיס הנזק הפוטנציאלי
שעשוי לנבוע :
 üהשפעה על נכונות ודיוק הדיווחים
 üהיקף זליגת הנכסים
 üהשפעה על המוניטין

• חולשת הבקרה מסווגת לגבוהה ,נמוכה ובינונית
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הערכת השפעת הממצאים במסגרת כלל הדיו דיליג'נס
• לאחר זיהוי ודירוג החולשות יש להעריך את השפעת הממצאים
במסגרת כלל הדיו דיליג'נס.
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דוגמה לסיכום בדיקת הבקרה
Evaluation of the Internal Controls of the Financial Closing Process in
ABC. (hereinafter “The Company”)
As part of your due diligence of the Company in July 2005, we preformed a review of the financial
reporting process in order to evaluate the control objectives and the effectiveness of the controls.
Purpose: Assess controls over financial reporting in the major processes.
As part of our work we have reviewed the controls on the financial reporting in the following processes:

n

1.

Financial Statement Closing

2.

Budgeting and Forecasting

3.

Reports from subsidiaries

4.

Cash management

5.

Purchase to Pay and Accounts Payable

6.

Sales and Accounts Receivable

7.

Payroll

Inventory Management
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Detailed finding
For Each finding we have determined the level of urgency of action to be taken by the company.
Immediate (Action need to be taken during GGGG closing)
High (Action need to start immediately and to be completed GGG closing)
Medium (Action need to be completed by XXXX, 2005)
Low (Action need to be completed by VVVV 2005)
(2)

General
a.

The finance department in the Company is made up of eight employees.
The Finance department is head by the CFO.

b.

At present the Company uses “GGG” for its finance software and other
software

for

its

operational,

payroll,

and

fixed

assets

management

purposes.
c.

According to the CFO, the Company intends to implement a full ERP
system on January 1, 200X

(3)

General findings
a.

Insufficient authorized signatories’ written procedure: Group A and group
B of the procedure differ by only one personnel (group B includes also one
of the Bookkeeper); 4 out of 5 authorized signatories are part of the finance
department; As mentioned – the Senior Bookkeeper, the treasurer and one
of the bookkeepers have authorized signatory rights; For amounts below
X,000 NIS – only one signature is required. In this way two bookkeepers
that have access rights record invoices can also approve payments (see also
7.5).

Recommendation: The Company should consider changing and adjusting its authorized
signatories’ written procedure, in the least in such a way that no two bookkeepers can approve
payments.
Level of urgency – Immediate

לדוח
קישור לדוח
קישור
לדוגמה
לדוגמה

Company:
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נושאים שכדאי לזכור

•
•
•
•

חברות בעלות פעילות בין לאומית
משמעות לוח הזמנים
הקשר ל – SOX
חברות שמתבססות על מיקור חוץ
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תודה על ההקשבה
גיל ֶבּר,
מחלקת סיכונים עסקיים ארנסט אנד יאנג ,ישראל
קוסט פורר גבאי את קסירר
MA ,CIA ,CPA

לפרטים נוספים:
Gil.ber@il.ey.com
054-4736428
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דוגמה לבקרות ברמת החברה
מערך הדיווח להנהלה
• כיצד ההנהלה הבכירה עוקבת אחר ביצועי בחברה? )למשל :פגישות תקופתיות ,הגשת
נתונים הכוללים מדדי ביצוע וניתוחים אנליטיים וכד'(
• אילו דוחות מקבלת ההנהלה בדיווחים התקופתיות? האם הוא מספיק?
• האם נדרש לבצע התאמה בין המידע שנשלח להנהלה לבין המידע שמדווח בדוחות
הכספיים? אם כן ,אילו התאמות מבוצעות ומדוע מבצעים אותם? האם הם מהותיות?
• אילו פגישות תקופתיות מתקיימות בין חברי ההנהלה הבכירה?
פעילות הדירקטוריון וועדותיו
• תאר את המידע המועבר לדירקטוריון החברה? האם הוא מספיק כדי לאפשר לו לפקח
אחר פעילות החברה?
• וודא כי בין היתר דירקטוריון החברה מקבל :ביצוע מול תקציב ,הסברים לסטיות ,ניתוח
אנליטי של התוצאות באחוזים ,מדדי ביצוע ,גידול/קיטון בחייבים וזכאים ,תמונת מצב
של מזומנים בחברה )לרבות פירוט כסף בבנק( ,השקעות הוניות בהשוואה לתקציב,
הסברים סבירים וברורים
• באיזו תדירות מתכנס הדירקטוריון?
• האם חברים בדירקטוריון אנשים בעלי הבנה פיננסית?
• אילו וועדות קיימות המשמשות כבקרה על מנהלים ? מיהם חבריה? ומה תפקידן?
חזרה
חזרה
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דוגמה לבקרות ברמת החברה – המשך
הטיפול בסיכונים
כיצד החברה מזהה סיכונים ומתמודדת עימם? האם יש תהליך מסודר? במידה וכן קבל
•
פרוטוקולים הדנים בנושא
העבודה מול רואה החשבון
האם היו חילופי רואה חשבון ? מה הסיבה ?
•
האם נמסר לחברה מכתב ביקורת הכולל את כל הליקויים שנמצאו במהלך הביקורת?
•
האם יש אי התאמות שנתגלו וטופלו או לא טופלו )הפרשי ביקורת ) ((TEבמהלך הביקורת.
•
לבקש נייר מרכז.
שוחח עם צוות הביקורת לגבי החברה על :הנהלה ,מבנה ארגוני של מחלקת כספים ,יכולת
•
החברה לסגור דוחות כספיים ,התהליכים הקיימים בכל חברה בת/מיקום
פעילות וועדת הביקורת
האם יש וועדת ביקורת? אם כן ,באיזו תדירות היא מתכנסת?
•
איזה חומר נלווה מקבלת ועדת הביקורת? )חומר מקובל  -השוואה תקציב מול בפועל ,דוחות
•
אנליטיים ,דוחות כספיים ,וכו'(
מיהם חברי וועדת הביקורת? האם חברים בועדת הביקורת אנשים בעלי הבנה פיננסית?
•
הערך את אפקטיביות תפקידה של וועדת הביקורת?
•
האם החברה מקצה משאבים מספיקים כדי לתמוך ולפתח תהליכי עבודה ובקרות נאותים?
•
האם יש מבקר פנימי לחברה? אם כן ,קבל העתק מדוחות ביקורת פנים ,קבל תוכנית ביקורת
•
שנתית .עיין בדוחות ובחן קיומם של חולשות וממצאים מהותיים שזוהו

חזרה
חזרה
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דוגמה לבקרות ברמת החברה – המשך
תקציב ותחזיות
האם קיים תקציב בחברה?
•
תאר את תהליך בניית התקציב ,מי מעורב בבנית התקציב ,מתי מתבצע התהליך ,באיזו שיטה נבנה
•
התקציב ,אילו דוחות כולל התקציב ,מהי רמת הפירוט ,באיזו תדירות מתעדכן התקציב ,האם
מבוצעות התאמות במהלך השנה ,אילו נתונים משמשים את בוני התקציב ,כיצד התקציב מאושר
האם התקציב תומך בתוכנית העסקית של החברה? האם הוא לוקח בחשבון את היעדים
•
והאסטרטגיה של ההנהלה?
באיזו תדירות התקציב נבדק מול תוצאות בפועל?
•
קבל נתונים לגבי השוואות בין תקציב לתוצאות בפועל לפי אגפים לשנים ) 200X-200X+1הכנסות
•
והוצאות(
על בסיס הנתונים שקיבלת ,קבל הסברים לסטיות מהתקציב ,האם הסטיות משמעותיות? .האם
•
החברה נוהגת להציג הסברים אילו בפני הדירקטוריון/הנהלה?
מערכות המידע
תאר אילו מערכות פיננסיות משמשות את החברה .האם כולם מתמשקות בינהם?
•
תאר אילו מערכות משמשות את החברה כספרי עזר
•
האם נתגלו בעבר אי דיוקים או בעיות במערכת? למשל ,בדוח מלאי ,ממשקים וכד'.
•
כיצד המערכות מתמשקות בינהם כדי לבנות מאזן בוחן ודוחות ניהוליים? )במידה ורלבנטי(
•
האם זוהו חולשות כלשהן במערכת הפיננסית בשלוש השנים האחרונות? אם כן ,אילו פעולות נעשו
•
כדי להתמודד עם הבעיות .קבל תיעוד
אילו דוחות מפיקה המערכת? האם דוחות אילו משמשים כבסיס לדיווח להנהלה? במידה ולא ,מדוע.
•
האם המערכת הנוכחית יכולה לשמש כבסיס להתרחבות ולעמידה ביעדי החברה
•
חזרה
חזרה
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דוגמה לבקרות ברמת החברה – המשך
פעילות מחלקת הכספים
תאר את מבנה מחלקת כספים בחברה
•
תאר את הגדרת התפקיד של כל אחד מהגורמים במחלקת כספים
•
מהו הוותק של אנשי מפתח בכספים
•
תאר את לוחות הזמנים לסגירת תקופה בספרים
•
מהי תדירות התאמות בנקים
•
תאר אילו בקרות מבוצעות לצורך ניהול מזומנים בחברה) .תדירות תזרים מזומנים ,תחזית מזומנים ,סקירת
•
תנועות יומית וכד'(
תאר את מדיניות השקעת עודפי מזומנים
•
אילו בטחונות/ערבויות כספיות קיימות לחברה בבנקים/ספקים/צד ג'
•
האם יש גורמים נוספים בחברה הקשורים לניהול מזומנים? למשל ,מנהל מסגרת אשראי ללקוחות.
•
תאר את מצבת החובות המסופקים של החברה בשנתיים באחרונות .קבל תיעוד לכך.
•
תאר את נוהל מורשי חתימה על רכש וכספים בחברה )במידה ועומד להשתנות ,קבל גם את הנוסח המעודכן(
•
תאר בתמציתיות את תהליך ביצוע רכש
•
תאר בתמציתיות את תהליך התשלומים לרבות זכויות חתימה
•
תאר בתמציתיות את תהליך השכר
•
האם זוהו חולשות כלשהן במערכת הפיננסית על ידי המבקר במהלך התקופה הנסקרת בתשקיף ,קבל תיעוד
•
האם קיימים נהלים כתובים בחברה לכלל התהליכים הקיימים?
•
האם הרשומות בספרים עדכניות? מהו תאריך העדכון האחרון?
•
על מנת להעריך את מידת העדכניות של הרשומות בספרים התיחס לנקודות הבאות:
•
תדירות התאמות בנק ,התאמות ספקים ,גיול חייבים ,בקרות על קבלת לקוח חדש ,בקרות על הוצאות
הוניות/השקעות ,תדירות ספירות מלאי והתאמות למלאי ,בקרה ומעקב אחר סטיות מתקציב.
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חזרה
חזרה

דוגמה לבדיקה ברמת תהליך ) ניהול רכוש קבוע(

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אילו פעולות מתבצעות על מנת להבטיח כי הרכוש הקבוע שנרשם בספרים זהה למה שנרכש בפועל וקיים בחברה ולהיפך?
אילו פעולות מתבצעות לאבטחת הרכוש הקובע באופן נאות?
האם החברה מבצעת ספירת מצאי? באיזו תדירות? וודא הפרדת תפקידים נאותה בספירה?
אילו מערכות מעורבות בניהול רכוש קבוע
האם החברה מבצעת התאמה בין המערכות? באיזו תדירות? מי מבצע? מי מאשר?
האם ניתן לזהות באופן ספציפי את הרכשו הקבוע במערכות אילו?
כיצד נקבע הסיווג לרכוש קבוע? ע"י מי זה מבוצע?
כיצד החברה בוחנת ירידות ערך?
מי מאשר ביצוע הפחתות וירידות ערך בנכסים?
כיצד נקבעים שיעורי הפחת? מי אחראי לביצוע הפחת? האם נבדקת סבירות לפחת? כיצד נבחנת העמידה בכללים החשבונאים?
האם נלקח בחשבון אורך החיים הכלכלי של הנכסים בעת רישום וקביעת הפחת?
האם החברה מהוונת עלויות? כיצד נקבעים הסכומים להיוון? האם נבחנת עמידה בכללים חשבונאים?
אילו פעולות מתבצעות על מנת להבטיח כי מענקים שהתקבלו נרשמו באופן נאות )הופחתו מהעלות( עבור הנכסים הנכונים
ובתקופה המתאימה?
כיצד מחושבים רווחי ההון? ע"י מי? מי בודק? האם החברה נעזרת במסמכים מבססים לצורך כך?
תאר את התהליך בהיבט של דיווח כספי
תאר את הבקרות הקיימות בתהליך הבאות לבחון :שלמות ,קיום ,חתך ,הרשאות גישה לנכסים וכד'

חזרה
חזרה
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קישור לדוגמאות נוספות
לבדיקות ברמת התהליך

חזרה
חזרה
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