 ERMכחלק מהערכת הדירוג
של Standard & Poor’s

פורום 23.7.08 – CFO

מה במפגש
►
►
►

 – ERMחידוד מונחי יסוד
הכללת  ERMכחלק מהערכת הדירוג של Standard & Poor’s
מענה על שאלות רלוונטיות – סקר בזמן אמת
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?ERM אז מה זה
►
►

►
►

►
►

►

2008

“… a process,
effected by an entity's board of
directors, management and
other personnel,
applied in strategy setting and
across the enterprise,
designed to identify potential
events that may affect the
entity,
and manage risks to be within
its risk appetite,
to provide reasonable
assurance regarding the
achievement of entity
objectives.”
Source: COSO Enterprise Risk Management –
Integrated Framework. 2004. COSO.
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תהליך
 הנהלה ובעלי,מושפע מדירקטוריון
תפקידים נוספים

►
►

מיושם בקביעת האסטרטגיות וחוצה
ארגון
מתוכנן לזהות אירועים שעשויים לפגוע
בארגון

►

ולנהל סיכונים במסגרת תאבון הסיכון

►

נועד לספק בטחון סביר ביחס להשגת
היעדים

►

►

?מהן השאלות שמעניינות אותנו בהקשר זה
Are we taking the
right amount of
risk?

Are we taking the
right risks?
 How are the risks we take related
to our strategies and objectives?
 Do we know the significant risks
we are taking?

 Are we getting a return that is
consistent with our overall level
of risk?

 Do the risks we take give us a
competitive advantage?

 Does our organizational culture
promote or discourage the right
level of risk taking activities?







האם אנו
How are the risks we take related
לוקחים את
to activities that create value?
הסיכונים
Do we recognize
that business is
about taking risks and do we make
הנכונים
conscious?
choices
concerning
these risks in our business?



האם הסיכונים
שאנו לוקחים
Do we have a well defined
תואמים את
organizational
risk appetite and
well communicated thresholds?
תאבון הסיכון
Has our risk appetite been
quantified ?
in שלנו
aggregate and per
occurrence?

 Is our actual risk level consistent
with our risk appetite?

2008

Page 4

Do we have the right
processes to
manage risk?
 Are our risk management
processes aligned with our
strategic decision-making process
and existing performance
measures?

האם יש לנו
תהליכים נכונים
?לניהול סיכונים

 Are our risk management
processes coordinated and
consistent across the entire
enterprise? Does everyone use
the same definition of risk?
 Do we have gaps and/or overlaps
in our risk coverage?
 Are our risk management
processes cost effective?

הכללת  ERMבדירוג האשראי של S&P
►

ב–  7למאי  2008הודיעה חברת הדירוג  S&Pעל כוונתה להרחיב
את תהליך דירוג האשראי לחברות שאינן פיננסיות כך שיכלול גם
סקירה של תהליך הEnterprise risk management (ERM) -
בחברות אלו
החל מהרבעון ה 4 -של  2008יכללו דוחות דירוג אשראי של
חברות שאינן פיננסיות גם סקירה וניתוח של שימוש בתהליכי ניהול
סיכונים כולל – ERM

►

המשמעות :יכולות ניהול הסיכונים הכולל ) (ERMשל חברה
תהוונה פרמטר נוסף לבחינת דירוג האשראי שלה

►
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לוחות זמנים להטמעה
►

►

 – 4Q 2008ניתוח לגבי יכולות ה ERM -יתחיל להיכלל בדוחות
ההערכה של חברות נבחרות
 4Q 2009ואילך – הכללת  ERMבתוך הדירוג באופן פורמאלי,
לאחר איסוף מספיק נתונים לקבלת Benchmarking
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ההגדרה של  S&PלERM -
 S&Pמאמצת את הסטנדרטים המקובלים להגדרת COSO, AS/NZS ) ERM
 ,(4360אך מחשיבה אותם כתנאי הכרחי ולא מספיק לניהול סיכונים אפקטיבי.
 S&Pמגדירה  ERMכלהלן:
 ERMהוא לא...
►
►
►
►
►
►
►
►
►

אינו מהווה שיטה להקטנת כלל הסיכונים בחברה
אינו מעניק ערבות לכך שלא יגרמו הפסדים
לחברה
איננו צירוף אקראי של פרקטיקות שונות ונפרדות
זו מזו
אינו מערך נהלים נוקשה שיש לנהוג על פיו בכל
מצב )וללא כל קשר לנסיבות הקיימות(
אינו מוגבל רק לדרישות הציות ,הגילוי והדיווח
אינו מהווה תחליף לבקרות פנימיות על הונאות
ומעילות ועל עבירות אחרות
אינו זהה לחלוטין עבור כל החברות בכל
הסקטורים
אינו אחיד בכל שנה ,גם כשמדובר באותה חברה
אינו טרנד חולף

 ERMהוא...
►
►

►
►

►

מבטיח שהחברה אכן מתייחסת לסיכוני מפתח
יוצר תיאום ציפיות בין ההנהלה ,בעלי המניות ומועצת
המנהלים באשר לשאלה אלו סיכונים החברה תיקח
ואלו לא
מערך של שיטות למניעת מצבים העלולים להביא
להפסדים מעבר ליכולת החברה לשאתם
שיטה להעברת התמקדות החברה מצורת הסתכלות
של עלות מול תועלת לצורת הסתכלות של סיכון מול
תשואה
מקנה מערך כלים לטיפול ולהסרה של סיכונים עודפים
ומהווה שיטה לבחור בתבונה את אותם סיכונים
הזקוקים לטיפול
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מרכיבי הניתוח של  S&Pלגבי ERM

מרכיב הניתוח

מה ייבדק

תרבות ארגונית של
ניהול סיכונים

מערכות ומסגרות לניהול הסיכונים שהינם בשימוש שוטף כיום
פירוט תפקידי אנשי הצוות האחראים על ניהול הסיכונים ועל הליכי הדיווח
דרכי התקשורת הפנימית והחיצונית בניהול הסיכונים של החברה
מדיניות ניהול הסיכונים של הדירקטוריון והמגבלות שהיא מציבה
השפעת ניהול הסיכונים על תקציב החברה ועל תגמול ההנהלה

ניהול סיכונים ברמה
האסטרטגית

סקירת ההנהלה לגבי הסיכונים המהותיים ביותר העומדים בפני החברה )"סיכוני המפתח"(
כאשר זו לוקחת בחשבון את הסבירות להתרחשות הסיכון ואת עוצמתו הפוטנציאלית
טיב ותדירות העדכון זיהוי סיכוני מפתח אלו
השפעת רגישות הסיכון על ניהול החוב ועל החלטות פיננסיות
תפקיד ניהול הסיכונים בתהליך קבלת החלטות אסטרטגיות
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שאלות פוטנציאליות הרלוונטיות לניתוח
ניהול סיכונים ברמה האסטרטגית
►

►

►
►

►

►

►

מהם חמשת הסיכונים הקריטיים ביותר
לחברה? מהי ההכנסה הכרוכה בכל אחד
מהם?
מהי העוצמה והסבירות להתרחשות כל
אחד מהסיכונים?
כיצד החברה מטפלת בסיכונים הללו?
כיצד מושפע תזרים המזומנים של החברה
מסיכונים אלו?
באיזו תדירות נבחנים סיכונים קריטיים אלו
על מנת לוודא את חשיבותם?
אלו החלטות אסטרטגיות מושפעות מניהול
הסיכונים ,וכיצד?
כיצד טופל סיכון שהתממש לאחרונה?

תרבות ניהול הסיכונים
►
►

►
►
►

►

►

►
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האם קיימת תכנית לניהול סיכונים?
האם קיימת מדיניות באשר "לתיאבון
הסיכון" של החברה?
מיהו הצוות האחראי על ניהול סיכונים?
מי מדווח למי ובאיזו תדירות?
אלו דיווחים מובאים לעיניי המנכ"ל ,ועדת
הביקורת ומועצת המנהלים?
כיצד החברה מודדת את מידת הצלחת
תכנית ניהול הסיכונים? מהם המדדים
שהוגדרו לצורך זה?
כיצד משתלב ניהול הסיכונים בביצועי
החברה ובתקציב שלה?
כיצד הפרמטרים והמדדים של ניהול
הסיכונים משפיעים על תגמול למנהלים?

2008

ציונים פוטנציאליים לדירוג
►
►

►

►

” - "Weakחברה בעלת יכולות מוגבלות לזהות באופן קבוע חשיפות
לסיכונים ,להעריכן ולנהלן באופן מקיף לצורך צמצום הפסדים
” - “Adequateחברה בעלת יכולות בסיסיות לזהות באופן קבוע
חשיפות לסיכונים ,להעריכן ולנהלן באופן מקיף ,אך עדיין מנהלת סיכונים
באשכולות נפרדים וביחידות השונות ולא לרוחבו של הארגון
” - “Strongחברה המסוגלת להציג הסתכלות רחבה על סיכונים
לרוחבו של הארגון ולהפגין יכולות קבועות ועקביות לזיהוי חשיפות
לסיכונים ולניהולם באמצעות קווים מנחים הנקבעים מראש לגבי "תאבון"
החברה לסיכונים
” - “Excellentחברה אשר מסוגלת להציג את אותם המאפיינים
המתוארים לעיל ברמה "חזקה" ,בצירוף של יכולות מפותחות מאוד
ובנוסף לכך מסוגלת להציג אופטימיזציה של סיכון/תשואה
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כיצד נערכים
 EYתוכל לסייע לחברות להכין עצמן ולצפות מראש את הערכת
ניהול הסיכונים שתינתן על ידי  S&Pבמסגרת דירוג האשראי.
שירותי הייעוץ בניהול סיכונים פותחו ,בין היתר ,על מנת להקיף את
האלמנטים הנבחנים במסגרת הערכת ה ERM -על ידי S&P
שני שירותי ייעוץ רלוונטיים:
► - (Enterprise Risk Assessment) ERAייעוץ וסיוע בזיהוי
ובהערכת סיכוני מפתח לרוחבו של הארגון ,ודירוגם לפי סדרי
עדיפויות ביחס לכלל יעדי החברה
►- (RCFA) Risk and Control Framework Assessment
הערכת יכולותיה המקיפות של החברה לצורך טיפול באופן קבוע
ועקבי בהגדרת הסיכונים ,הגדרת הבקרות על סיכונים אלו ,הערכת
אותם סיכונים ובקרות ,ניהולם וניטורם
Page 11

2008

:נשמח לעמוד לרשותכם

Business risk services , שותף,גיל בר
03-6276100 ,Gil.ber@il.ey.com
Business risk services ,אורלי גרינפלד
03-6276100 ,Orly.grinfeld@il.ey.com
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 – ERAפרויקט לזיהוי והערכת סיכוני מפתח
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