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יונתן כרמי  -ביקורת השבה
משמעותה של ביקורת השבה היא חיפוש טעויות והפסדים בפעילות המסחרית והחשבונאית של חברות
גדולות והשבת הכספים האבודים אליהן .רוב התביעות נשלחות לספקים בעקבות תשלומי יתר כגון תשלומים
כפולים או אי קבלת החזרים ומענקים שהוסכמו.

דוגמה פשוטה של הפסד היא תשלום כפול הנגרם על ידי הזנת מסמך פעמיים למערכת .בפעם השנייה
מקלידים לא נכון את מספר החשבונית וכתוצאה ההזנה השנייה עוקפת את הבקרות במערכת והחשבונית
משולמת פעם נוספת .במערכת חשבונאית עם מיליוני תנועות לפעמיים קשה מאוד לזהות מקרים כאלה ,לכן
יש להפעיל תוכנה מתוחכמת כדי לבצע את המלאכה באופן יסודי .כדאי לציין כי תשלומים כפולים עוברים
אפילו דרך המערכות הטובות והיעילות ביותר ,כגון  SAPואורקל) .פשוט בלתי אפשרי להתקין בקרות ומסננים
לכל תרחיש.

בניסיוננו באירופה התשלום הכפול הגדול ביותר היה בשווי  000,000ליש"ט ,ששולם פעמיים לחברת הפרסום
של לקוח במגזר התעשייה .יתכן והיו תשלומים כפולים עוד יותר גדולים בצפון אמריקה ,אבל תשלומים כפולים
בסדר גודל הזה נדירים למדי .בדרך כלל נאסוף כפלים יותר קטנים שמצטברים לסכום ניכר.

טעות כואבת במיוחד היא כשתעודת זיכוי מוזנת למערוכת כחשבונית ומשולמת כחשבונית כך שנגרם הפסד
כפול.

ביקורת השבה מאוד רווחת במגזר הקמעונאי .בארה"ב ,בקנדה ובבריטניה כמעט כל רשת קמעונאית
משתמשת בצוותי ביקורת השבה .המון טעויות והפסדים קשורים למבצעים לקידום המכירות .דוגמה פשוטה
מחו"ל היא כאשר רשת סופרמרקטים וספק מסכימים על מבצע להורדת המחיר על "משפחת" מוצרים כגון נייר
טואלט בגוונים שונים .מכיוון שאחד הצבעים הוא מוצר חדש גם הספק וגם הרשת שוכחים להוריד את מחיר
הקנייה של קוד המוצר החדש הזה וכך נגרם תשלום יתר על-ידי הלקוח.

דוגמת טעות נוספת מצרפת היא מקרה של חשבונית מסוכן מכס שבה הסכום העיקרי הוא המע"מ על סחורה
מיובאת אבל יש גם סכום קטן עבור דמי ניהול .אם מזינים את הסכומים בסדר הפוך נגרמת השמטה גדולה
בניכוי המע"מ על תשומות.

לפעמים נופלות הטעיות האלו בין תחומי האחריות של מחלקות הרכש ,הכספים והמידע ואין למחלקת ביקורת
הפנים את האמצעים לאתר אותן .לצוותי ביקורת השבה יש את הידע ואת התוכנה המאפשרים איתורם של
ההפסדים האלה .כדאי לציין כי הן פועלות לפי העיקרון של "אין החזר ,אין תשלום" ומכך נובעת המוטיבציה
הגבוהה לעשות עבודה יסודית ויעילה.
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חברות ביקורת השבה פועלות במגזרי הקמעונאות ,התעשייה והשירותים ועכשיו בשירותי הבריאות וגופי
ממשל .בין הלקוחות הגדולים של חברות ביקורת ההשבה נמצאות חברות ענק כמו וולמרט ,קארפור (צרפת)
וטסקו (בריטניה) במגזר הקמעונאי ,ג'נראל מוטורס ,אפל ומוטורולה במגזר התעשייתי וחברות תעופה ובנקים
גדולים דוגמת בריטיש איירווייז וסיטיבנק.

בחישוב עולמי כל עובד של חברת ביקורת השבה מוסיף כ 1.1 -מש"ח בשנה לרווח הנקי של לקוחותיו.

2

