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Para entender melhor esses dois conceitos, devemos primeiro determinar o que está auditando: uma auditoria é um estudo crítico e sistemático conduzido por uma pessoa qualificada (ou grupo de pessoas) que deve ser independente do sistema que precisa ser verificado. Pode ser, em particular, um indivíduo, uma organização, um
projeto, uma entidade, um sistema. Busca dar uma opinião independente e correta. Existem diferentes tipos de auditorias, mas a expressão como tal geralmente é usada para se referir a uma auditoria externa das demonstrações financeiras, que é uma auditoria de um contador qualificado, a fim de poder aceitar um parecer sobre a
razoabilidade das informações recebidas e o cumprimento das normas contábeis; Veremos mais tarde. A auditoria interna é uma atividade independente que é realizada dentro da empresa, visando revisar as atividades da empresa (especialmente contabilidade), a fim de prestar serviços e identificar os beneficiários dos exercícios. É
um controle empresarial que visa medir e avaliar a eficácia de outros tipos de controle. Uma auditoria interna foi estabelecida após auditoria interna, pois é necessário manter controle constante e ideal também dentro das empresas; para tornar as funções de um auditor externo mais rápidas e eficientes. Em geral, as auditorias internas
dizem respeito principalmente aos controles internos, ou seja, todas essas medidas, políticas e procedimentos estabelecidos pelas empresas para proteger ativos, minimizar fraudes, melhorar a eficiência e melhorar as informações econômicas. Esse controle tem como foco análise administrativa, contábil e financeira. Cada vez que a
empresa cresce, seu escopo geográfico e complexidade aumenta, a presença de auditoria interna torna-se cada vez mais necessária, à medida que o controle direto de todos os movimentos da empresa, de acordo com suas diretrizes, torna-se quase impossível. Anteriormente, esses controles eram realizados diretamente pelas
diretrizes da empresa por meio do contato constante com o controle provisório e até mesmo com os mesmos funcionários da empresa. O principal objetivo desta revisão é auxiliar a empresa e sua gestão no desempenho de funções e responsabilidades, realizar análise objetiva, avaliação e comentários geralmente adequados sobre as
ações tomadas. Isso é alcançado através de objetivos específicos, tais como: O cheque contábil, que é tão razoável e real, é a contabilidade e informações fora da tabela geradas em diferentes níveis da organização. Tenha em mente o bom funcionamento do sistema de controle interno, incluindo sua avaliação e contabilidade interna e
controle operacional.  A auditoria externa da auditoria externa é um estudo crítico, sistemático e detalhado do sistema de informações da unidade econômica, que é realizado por um contador público que não tem vínculo com a empresa que supervisionará. Este contador utiliza métodos específicos para dar uma opinião independente
sobre como funciona o sistema operacional e financeiro da empresa, o controle interno da empresa e, assim, dá sugestões para melhorá-la. Auditorias externas examinam e avaliam qualquer sistema de informação como organização e dão uma opinião independente sobre tais sistemas; as empresas geralmente têm que avaliar o
sistema de informações financeiras de forma independente para dar aos clientes a realidade de seus produtos. Por essa razão, o termo auditoria interna está associado a auditorias financeiras, o que não é totalmente equivalente, pois existem muitos tipos de auditorias externas com funções simples e ênfase (há uma auditoria externa
do sistema de informações fiscais, auditoria externa do sistema de informações administrativas, etc.). Uma auditoria externa é realizada quando se destina a divulgar o produto de um sistema de informações que é considerado para acompanhar o mesmo produto com uma opinião independente que lhe dará autenticidade e permitirá que
os usuários tossem decisões com base nas declarações do auditor. Em todas as circunstâncias, um contador profissional bem-sucedido se distingue por uma combinação de pleno conhecimento dos princípios e procedimentos contábeis. Você deve ter algum julgamento, boa pesquisa profissional e desuviabilidade de natureza imparcial
e razoável. De acordo com a circular externa 026 da Autoridade Financeira da Colômbia, uma pessoa que tem um empréstimo em uma instituição financeira pode solicitar uma mudança de empréstimo, que é uma prorrogação do prazo, o que reduz a cota e que está, naturalmente, sob a nova capacidade do cliente de pagar, o benefício
é que essa mudança não gerará imediatamente um sinal de reestruturação nos centros de informação. Requisitos para acesso à modificação de crédito: Se você está passando por uma situação econômica que o impede de cumprir o pagamento de sua obrigação, você pode solicitar uma alteração de empréstimo para estender o prazo
e, assim, reduzir sua taxa, observe que você deve atender aos seguintes requisitos de acesso a este auxílio financeiro : Se você tiver um microcrédito ou crédito ao consumidor, você pode não estar em atraso por mais de 60 dias Se você tem uma carteira de empréstimo comercial, você pode não estar endividado por mais de 90 dias.
Dito atrasos ou amoras registrado nos últimos 6 meses com corte no final do mês anterior. Isso significa que, se uma mudança de empréstimo for proposta hoje em 13 de setembro, a instituição financeira aceitará como redução em 31 de agosto, analisando assim os últimos 6 meses (fevereiro - agosto) durante os quais a dívida teve
que ser submetida para que pudesse atender a essa exigência. Você tem que aceitar a mudança a ser feita no empréstimo, que é que você tem que reduzir a cota. Você deve ser capaz de pagar, isto é, mostrar o que você tem, como responder à nova taxa que você deixou. O empréstimo que está sendo alterado não pode ser um
empréstimo que já foi reestruturado ou tem esse traço de riscos. O que é reestruturação de crédito? De acordo com a circular externa 026 da Asgendition Financeira da Colômbia, se o titular do empréstimo não puder manter a fonte de pagamento ou não tiver que responder à nova taxa (em caso de verificação de opção de alteração), o
alívio será feito por meio de reestruturação. Observe que o empréstimo pode ser reestruturado em até 2 vezes em todo o seu poder, com 6 meses de tempo entre tais reestruturações. Nesta ordem de ideias, a diferença entre a mudança de empréstimo e a reestruturação é que este último gera uma marca de reestruturação na planta de
risco, o que significa que se você tentar comprar um empréstimo ou serviço de uma organização que assessora ou verifica suas informações no centro de informações, você descobrirá que você tem atualmente um empréstimo reestruturado que pode ser interpretado como um problema de liquidez e pode ser negado que a organização
para ver em você o risco de não pagamento. Você também pode estar interessado em: risco de planta. Quando a mudança de crédito ou a assistência de reestruturação são fornecidas? Quando você vai a uma instituição financeira para solicitar ajuda ou resolver seus problemas de dívida na cota de crédito, a primeira opção será
sempre mudar os empréstimos, no interesse de não estar marcado em plantas de risco. Ou seja, se você tentar comprar um empréstimo ou serviço de uma organização que assessora ou verifica suas informações no centro de informações, você descobrirá que atualmente tem um empréstimo que paga sem inconveniência, e talvez
neste caso que a organização aprove o pedido porque o bom comportamento de pagamento é refletido. Da mesma forma, observe que uma organização pode fazer alterações nos empréstimos, desde que atenda aos requisitos mencionados acima. Para empréstimos que possuem co-pagador, se o titular da obrigação não puder pagar
para responder a tais mudanças, quem contribui com o dinheiro é o co-pagador que tem a capacidade de responder, a ajuda neste caso será sempre reestruturação, de modo que o co-pagador está envolvido na taxa de crédito. A análise financeira deve ser sempre uma análise do titular do empréstimo, não podendo ser substituída na
análise dos dados do co-pagador. Leia também: Refinanciamento de um empréstimo. O crédito rotativo é uma forma de empréstimo oferecido pelas instituições financeiras onde aprovam a cota de empréstimo e como o cliente cancela o capital utilizado ele terá esse valor disponível novamente, desde que sua conduta no pagamento da
obrigação seja cumprida. LEIA TAMBÉM: Qual é a taxa de juros? Os requisitos para obter um crédito rotativo em geral, a maioria das instituições financeiras pedem alguns requisitos semelhantes para obter este produto: Você deve ter idade legal, embora em outras organizações sejam especificamente solicitados a ter mais de 23 anos
de idade Ter uma renda acima do salário mínimo têm uma boa classificação em riscos vegetais e não têm relatórios negativos. As receitas devem ser justificadas e apoiadas. No caso de outros rendimentos deve ser igualmente justificado e suportado (isso é uma vantagem porque permite que a instituição financeira aprove o
empréstimo sem complicações e acelere o processo devido às altas garantias que você como cliente pode oferecer a essa organização). As características do crédito rotativo Esse tipo de empréstimo tem várias características disso: É um empréstimo que pode ser feito a qualquer momento, já que está disponível todos os dias do ano.
A cota do empréstimo não é totalmente paga, quem compra o empréstimo decide quando será pago e quanto será pago. O pagamento desse empréstimo é mensal e os empréstimos voluntários podem ser feitos os pagamentos são automaticamente adiados em um determinado momento, depende da pessoa. Benefícios de um crédito
rotativo Como um empréstimo está associado à poupança ou a uma conta corrente, você não precisa necessariamente ir à agência bancária para pagar a taxa mensalmente, pois elas podem ser debitadas diretamente da conta. O dinheiro do crédito pode ser acessado a qualquer momento, deve ser solicitado por fundos eletrônicos ou
telefônicos disponíveis à organização, a fim de notificar quanto e quando o dinheiro deve ser depositado na conta. Mantendo uma boa gestão de crédito, você pode contar com isso desde que tenha a oportunidade de solicitar uma extensão de cota quando for prorrogada. Você pode pagar antecipadamente o que foi usado na cota ou
fazer empréstimos adicionais a cada mês para evitar a cobrança de juros. Algumas organizações oferecem seguro ao lado do empréstimo para cobrir pagamentos em caso de morte ou Existem prazos que permitem taxas mais baixas, variam dependendo da instituição financeira com a qual o empréstimo é feito. Obviamente, você tem a
liberdade de usar dinheiro para o que quiser, ao contrário de empréstimos específicos, como moradia. A cota de crédito alocado dependerá dos valores mínimos e máximos oferecidos por cada banco. Dicas para o bom manuseio do crédito rotativo devem ser anotadas que esses tipos de empréstimos são projetados para resolver
problemas de liquidez, por isso você deve tentar pagar pelo que está sendo gasto o mais rápido possível e isso disponibilizará uma cota completa de crédito acessível. Lembre-se sempre das datas de pagamento, pois o não pagamento pode resultar na restrição ou suspensão do empréstimo. Peça ao banco uma explicação completa e
clara de tudo o que está relacionado ao cálculo de taxas e juros que devem ser abolidos para o uso do empréstimo. Peça para processar despesas, impostos e outros que se relacionem com o uso do crédito. Ao solicitar o uso de um empréstimo, isso não deve ser feito em público ou com pessoas que possam conhecer os dados
pessoais necessários para tais transações. É importante pagar dinheiro extra, além das mensalidades, pois ajuda a liberar rapidamente a cota, economizar de impostos e criar uma boa reputação de crédito como consumidor financeiro. Manter algum controle sobre todas as transações que são feitas com crédito, se houver algum erro
neles deve ser rapidamente levado ao conhecimento do banco. Ao solicitar o uso on-line, isso deve ser feito na página da organização inserindo seu endereço e sem motivo no mundo para fazer logon nos links enviados por outros meios. LEIA TAMBÉM: Quais são os meus direitos financeiros do consumidor? Um saldo de conta zero
(FCA) é uma conta corrente na qual um saldo líquido é mantido transferindo automaticamente fundos de uma conta fixa grande o suficiente para cobrir os cheques enviados. As corporações usam saldos de contas zero para eliminar saldos excedentes em contas individuais e manter maior controle sobre pagamentos. Além disso,
quando você escreve um cheque sobre o saldo zero da sua conta, a conta está sempre em um saldo zero. Isso permite maior controle sobre a distribuição de fundos e limita o excesso de saldos existentes em diversas contas. A atividade de saldo zero é limitada pelo processamento do pagamento e não é usada para manter o saldo
atual. Isso disponibiliza mais fundos para uso, por exemplo, para investimento, em vez de pequenas quantidades de dólares inativos em cálculos diferentes. Sempre que os fundos são exigidos pela ABA para cobrir o cheque, os fundos são transferidos da conta principal no valor exato necessário. LEIA TAMBÉM: Qual é a diferença
entre poupança e investimentos? O uso de cartões de débito que usam saldo zero em cartões de débito de depósito emitidos pela organização ajuda a garantir que todas as atividades nos cartões mencionados acima sejam pré-aprovadas. Como os fundos inativos não estão presentes na FCA, não é possível fazer uma transação com
cartão de débito até que os fundos sejam entregues na conta. Isso pode ajudar a gerenciar as despesas dos negócios limitando o risco de atividade não confirmada. Usar a FCA como mecanismo de controle de custos é particularmente útil, pois isso se refere à responsabilidade acidental em uma grande organização. Embora as taxas
operacionais sejam muitas vezes mais fáceis de prever e financiar, eventos imprevistos podem ser de natureza variável. Ao restringir o acesso rápido aos fundos por meio de cartões de débito, os procedimentos de aprovação apropriados provavelmente seguirão até que a compra seja concluída. Leia também: Benefícios quando você
sabe o valor do seu negócio. O balanço zero da ABA como ferramenta de monitoramento orçamentário Uma vez que a organização pode ter várias ABA, elas podem ser criadas para auxiliar na gestão orçamentária. Isso pode incluir a criação de um ABA separado para vários departamentos ou funções, fornecendo uma maneira rápida
de gerenciar taxas diárias, mensais ou anuais. Outras razões para a criação de uma ABA separada podem incluir a gestão financeira de projetos específicos de curto prazo ou, em particular, o risco de excessos inesperados, já que o uso da ABA ajuda a evitar custos excessivos sem a devida notificação e aprovação. A conta-mestre
fornece um ponto central para a gestão de fundos dentro da organização. Esta conta é usada para enviar fundos para qualquer sub-conta da ABA, conforme necessário. Muitas vezes a conta principal tem outras vantagens além de sub-contas. Isso pode incluir algo tão simples quanto uma taxa de juros mais alta. Por sua natureza, uma
conta-prima não é uma conta corrente, mas algum outro valor mais rentável. Por exemplo, a empresa de restaurantes XY' mantém seu dinheiro em uma conta corrente A. Todas as terças-feiras seu departamento contábil escreve cheques para pagar por serviços esta semana. Esta semana, a quantia desses cheques é de $1.000. A XY
quer que seu dinheiro seja centralizado em uma conta paga por juros. Para economizar o máximo de dinheiro possível na conta de acumulação de juros, mova apenas US $ 1.000 da conta na terça-feira, então pode ser pago. Leia também: Conta Corrente. Atual. auditoria interna e externa pdf. auditoria interna e externa diferenças.
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