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Secção 404 da Lei de Sarbanes-Oxley
Publicado em 1 de Junho de 2007 por Alberto Costa |
10 ameaças ao cumprimento da Secção 404 da Lei de Sarbanes-Oxley por parte de empresas de dimensão mais reduzida.
Empresas de dimensão mais reduzida que estejam a tentar cumprir a aplicação da Secção 404 da Lei de Sarbanes-Oxley,
enfrentam enormes desafios no primeiro ano. Para ajudar a desatar o labirinto de incertezas, a Lord & Benoit reuniu informação
histórica sobre fraquezas das empresas com rendimentos abaixo dos 100 milhões de USD. O desafio referido vem da transição
de um ambiente empresarial para um crescimento mais estruturado ou controlado. A investigação compilou resultados de 148
entidades nesta situação e excluiu entidades cujos controlos internos foram considerados adequados.
Para obter o documento >>
Publicado em empresas, auditoria, Sarbanes-Oxley | Sem comentários
Trackback URI | Feed RSS - Comentários
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