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 (*) 66גילוי דעת 

 
הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה 

 (**)של מערכת מידע ממוחשבת
 

 תוכן העניינים 
 
 עמוד ס ע י פ י ם 
 78  4 -  1  מ ב ו א  .א
 79  7 -  5  מיומנות מקצועית  .ב
  79  10 -  8  תכנון  .ג
 81  13 - 11   סקר הבקרה הפנימית  .ד
 81  17 - 14  הערכת סיכונים  .ה
 84  21 - 18  ראיות ביקורת  .ו
 85  22       תחילה  .ז

   :נספחים
 86 )9לסעיף (מ "הבהרות בדבר מידע אודות סביבת ממ .נספח א

   
 87 כיחידה נפרדת) מיקרו מחשב(מחשב אישי  .נספח ב

   
 100 )מקוונת (ON-LINEסביבת מחשבים  .נספח ג

   
 DATA BASES( 112(בסיסי נתונים סביבת מערכות  .נספח ד

   
 CAAT'S( 122(טכניקות ביקורת באמצעות מחשב  .נספח ה

   
 134 לקט מונחים .נספח ו

   
 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה )1( .נספח ז

 E-COMMERCE( 136(של סחר אלקטרוני  
 

                                                   
אושר על ידי הוועדה לתקני ביקורת ולנהלי ביקורת בישיבותיה מהימים  (*)

ועל ידי המועצה המקצועית בישיבתה מיום . 3.11.1996- ו6.10.1996
 .6.1.1997 ופירסומו אושר על ידי הוועד המרכזי בהחלטתו מיום 11.12.1996

והערכת הסיכונים , הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו" בדבר 93ראה גילוי דעת  (**)
 ".ביטולים "125סעיף " המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

 36ראה סעיף , 95 ובוטל על ידי גילוי דעת 89הוסף בגילוי דעת ' נספח ז  )1(
 . להלן498' עמ, 95בגילוי דעת 
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 מ ב ו א   .א
 

חשבונות מטרת גילוי דעת זה היא להנחות את מבקר ה  .1  
 מתקני הביקורת 10-ו, 9, 8, 5בדבר יישום התקנים  

בסביבה של מערכת מידע , שפורסמו על ידי הלשכה, והדיווח
 ). מ"להלן ממ(ממוחשבת 

 
מ קיימת כאשר מחשב "סביבה של ממ, לצורך גילוי דעת זה  .2  

, מעורב בתהליך העיבוד של נתונים כספיים של המבוקר
בין אם המחשב מופעל על , ורתשלהם משמעות לצורכי ביק

לשכת : כגון(ידי הגוף המבוקר ובין אם על ידי צד שלישי 
 ). 'שירות וכו

 
. מ"מטרות הביקורת והיקפה אינם משתנים בסביבה של ממ  .3  

השימוש במחשב משנה את צורת עיבוד הנתונים , עם זאת
ניהולם והעברתם ועשוי להשפיע על , אחסונם, הכספיים

ונאית ועל מערכת הבקרה הפנימית של המערכת החשב
 . המבוקר

 
, בין היתר, מ עשויה להשפיע"כתוצאה מכך סביבה של ממ    

 : על
 

הנהלים שינקוט מבקר החשבונות על מנת להשיג   )1(    
הבנה מספקת של המערכת החשבונאית ושל מערכת 

 . הבקרה הפנימית
 ההתחשבות בסיכונים שבמהות ובסיכוני בקרה  )2(    

 . שבאמצעותם מגיע המבקר להערכת סיכונים
תכנון וביצוע הבדיקות אותן מיישם מבקר החשבונות   )3(    

בשלב סקר הבקרה הפנימית ובשלב הבדיקות 
 . המבססות

 
הוראות גילוי דעת זה לא יחולו במקרים בהם מבקר   .4  

 ביקורת נהליהחשבונות יכול לבצע ומבצע את ביקורתו לפי 
 באותם -דהיינו , ה הכלולים בגילוי הדעתחלופיים לאל

 : מקרים בהם יכול המבקר
 

 . לזהות נתיבי ביקורת באמצעים שאינם ממוחשבים  )1(    
לחוות דעתו על הדוחות הכספיים של המבוקר   )2(    

 . בהסתמך על בדיקות מבססות בלבד
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 מיומנות מקצועית   .ב
 

רת תבוצע על ידי רואה הביקו: " קובע5תקן ביקורת מספר    .5  
 ". חשבון או על ידי עוזרים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה

 
אם רואה … : " קובע בין השאר8תקן ביקורת מספר      

 ". יקיים פיקוח נאות עליהם, החשבון מסתייע בעוזרים
 

מ "על מבקר החשבונות להיות בעל הבנה מספקת בממ  .6  
לסקור את העבודה לפקח ו, להנחות, באופן שיוכל לתכנן

המבקר ישקול האם יש צורך בכישורים . המתבצעת
כישורים אלה . מ לצורך ביצוע הביקורת"מיוחדים בממ

 : עשויים להיות נחוצים על מנת
 

להבין בצורה מספקת את המערכת החשבונאית   )1(    
ומערכת הבקרה הפנימית המושפעות על ידי סביבת 

 . מ"ממ
מ על הערכת " סביבת הממלהעריך את השפעת  )2(    

 . הסיכונים
לתכנן ולבצע בדיקות נאותות של מערכת הבקרה   )3(    

 . ובדיקות מבססות
 

על המבקר , כאמור לעיל, אם נדרשים כישורים מיוחדים  .7  
להעזר במומחה הנמנה עם צוות העובדים שלו או מומחה 

אם מבקר החשבונות מתכוון להסתייע בעבודת . חיצוני
עליו לנקוט נהלים והנחיות מתאימים ,  כאמור לעיל,מומחה

 . לצורך הסתייעותו זו
 
 תכנון   .ג
 

עבודת הביקורת : " קובע בין השאר8' תקן ביקורת מס  .8  
 ". תתוכנן כיאות

 
על המבקר להיות בעל הבנה מספקת במערכת החשבונאית     

אשר תאפשר לו לתכנן את , ובמערכת הבקרה הפנימית
 .אותהביקורת כי

 
במסגרת זו המבקר יאסוף מידע אודות סביבת מערכת   .9  

 .)1(הנוגע לתוכנית הביקורת, המידע הממוחשבת

                                                   
 .להלן'  ראה נספח א  (1)
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אשר עשוי להיות מושפע מסביבת , בתכנון חלק הביקורת  .10  
על המבקר להבין את חשיבות פעילויות , מ של המבוקר"ממ
מורכבותן וזמינות הנתונים לשימוש , מ למבוקר"הממ
 . יקורתהב

 
 : הבנה זו תכלול נושאים כגון    

 
המשמעות של עיבוד הנתונים במחשב ומורכבותו בכל   )1(    

המשמעות מתייחסת . יישום חשבונאי משמעותי
למהותיות של המצגים בדוחות הכספיים המושפעים 

 . על ידי עיבוד הנתונים במחשב
 

 : היישום עשוי להיחשב מורכב אם למשל      
 

נפח העיסקאות הוא כזה שהמשתמשים   )א(      
 . יתקשו לזהות שגיאות ולתקן טעויות בעיבוד

המחשב מייצר באופן אוטומטי תנועות או   )ב(      
ביישום אחד עבור יישום , רישומים מהותיים

 . אחר
המחשב מבצע חישובים מורכבים של מידע   )ג(      

כספי או מפיק באופן אוטומטי עסקאות 
 או רישומים מהותיים שאינם יכולים מהותיות

 . מאומתים באופן עצמאי) או אינם(להיות 
עסקאות מוחלפות באופן אלקטרוני עם   )ד(      

ללא ) E.D.Iכגון במערכת (ארגונים אחרים 
 . סקירה ידנית לבדיקת סבירות הנתונים

 
מ של המבוקר "המבנה הארגוני של פעילויות הממ  )2(    

 הביזור של עיבודי המחשב בכל ומידת הריכוז או
 . הקשור להשפעתם על הפרדת תפקידים

 
קבצי מחשב וראיות , מסמכי מקור: זמינות הנתונים  )3(    

י המבקר במהלך "אחרות אשר עשויים להידרש ע
הביקורת עלולים להישמר לתקופה קצרה או להיות 

מערכת מידע . נגישים רק באמצעים ממוחשבים
אשר , ייצר דוחות פנימייםממוחשבת יכולה גם ל

עשויים להיות לעזר למבקר בעת ביצוע הבדיקות 
 ).  סקירה אנליטיתנהליבמיוחד (המבססות 
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 סקר הבקרה הפנימית   .ד
 

רואה החשבון יערוך סקר על : " קובע9'  תקן ביקורת מס  .11  
מידת הבקרה הפנימית הקיימת בגוף המבוקר להלכה 

בעריכת תוכנית הביקורת ויביאנה בחשבון , ולמעשה
 ". וקביעת היקף הבדיקות

 
מבקר החשבונות יסקור את המערכת החשבונאית בסביבת   .12  

מ בהיקף הדרוש להבנת זרימת הנתונים "מערכת הממ
והשפעתם על , ומכלול אמצעי הבקרה הקיימים במערכת

 . המצגים בדוחות הכספיים
 

 הסתמכותו על בבואו לקבוע את מידת, מבקר החשבונות  .13  
יבדוק הלכה , יזהה, הבקרה הפנימית לצורך ביצוע הביקורת

את אמצעי , למעשה ויעריך את אמצעי הבקרה הידניים
 ואת בקרות )GENERAL CONTROLS()2(הבקרה הכלליים 

  )APPLICATION CONTROLS(. )3(היישום 
 
 הערכת סיכונים   .ה
 

ל הרישומים כאשר לעיבודי המחשב השפעה משמעותית ע  .14  
 מ עשויה "על המבקר לבחון האם סביבת הממ, החשבונאיים

להשפיע על הערכת הסיכונים שבמהות ועל הערכת סיכוני     
 . הבקרה

 
לסיכונים ולאמצעי הבקרה במערכת מידע ממוחשבת יש     

יכולת השפעה על הערכת הסיכונים שהמבקר מבצע ועל 
  . הביקורתנהליהעיתוי וההיקף של , האופי

 
 
 
 

                                                   
   )GENERAL CONTROLS( בקרה כלליים אמצעי  )2(

שנועדה , מסגרת של בקרות כוללות על פעילויות מערכות המידע הממוחשבות 
שכלל המטרות של מערכת הבקרה הפנימית , לספק רמה סבירה של ביטחון

 . מושגת
 )APPLICATION CONTROLS(בקרות יישום    )3(

. ים על ידי המחשבהבקרות המסוימות על היישומים החשבונאיים המנוהל 
שכל הפעולות מאושרות , מטרת בקרות אלה היא לספק רמה סבירה של ביטחון

באופן מדוייק במועד המתאים ובזמן , וכי הן מעובדות בשלמותן, ורשומות
 .סביר
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אופי של סיכונים ומאפיינים של בקרה פנימית בסביבת     
 :את הבאים, בין היתר, מ כוללים"ממ

 
מערכות יישום ממוחשבות : העדר אסמכתאות בכתב    

יוצרות לעתים פעולות חישוב או רישומים חשבונאיים מבלי 
עלול , כתוצאה מכך. להתבסס על אסמכתאות בכתב

ר האסמכתאות לרישומים להיווצר לעתים קושי באיתו
 . במערכת החשבונאית

 
שהינם , נתיבי תנועה מלאים: חוסר בנתיבי ביקורת    

עשויים להישמר במערכת , שימושיים לצורכי ביקורת
או להיות נגישים רק , המידע הממוחשבת לתקופה קצרה

כאשר מערכת יישום מורכבת . באמצעים ממוחשבים
 לא להישמר נתיב מבצעת מספר רב של שלבי עיבוד עלול

יהיה קשה לאתר בעיתוי , כתוצאה מכך. ביקורת מלא
שגיאות שקיימות , באמצעות נהלים ידניים, המתאים

 . בלוגיקה של תוכנית המחשב
 

המחשב מבצע באופן אחיד : עיבוד אחיד של תנועות    
שגיאות אנוש , לפיכך. עיבודים עם הוראות עיבוד זהות

. ידניים כמעט ולא קיימותהמתלוות בדרך כלל לעיבודים 
או שגיאות שיטתיות בחומרה או (שגיאות תכנות , מאידך
יגרמו בדרך כלל לשגיאות בכל התנועות בעלות ) בתוכנה

 . מאפיינים זהים
 

 בקרה רבים אשר נהלי: העדר מערך מבדק פנימי נאות    
 מבוצעים במערכות ידניות על ידי עובדים נפרדים עשויים 

, כתוצאה מכך. מערכת מידע ממוחשבתלהיות מאוחדים ב
לעיבודים או לנתונים , אדם שיש לו גישה לתוכניות מחשב

שהשילוב , עשוי להיות במצב בו יוכל לבצע מספר פונקציות
ביניהן אינו עולה בקנה אחד עם העיקרון של הפרדת 

 . תפקידים
 

ההשלכות של שגיאות : השלכות של שגיאות ואי סדרים    
תחזוקה ותפעול של מערכת מידע , וחאנוש בשלבי פית

ממוחשבת עשויות להיות גדולות יותר מאשר במערכות 
יכולת משתמשים להשיג גישה לא מורשה , כמו כן. ידניות
עשויה , או לשנות נתונים ללא ראיות הנראות לעין, לנתונים

להיות גדולה יותר במערכת מידע ממוחשבת מאשר במערכת 
 .ידנית
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בטיפול בתנועות : רבות הגורם האנושיהפחתה במעו    
מ עשויה להפחית את היכולת להבחין "המעובדות בממ

שגיאות ואי סדרים המתרחשים . בשגיאות ובאי סדרים
במהלך התכנון או השינויים בתוכניות מחשב עלולים לא 

 . להיות מאותרים במשך תקופה ארוכה
 

 עשויה מערכת מידע ממוחשבת: ייזום או ביצוע של תנועות    
לכלול את היכולת ליזום או לבצע באופן אוטומטי סוגי 

האישור על תנועות אלה עשוי להיות . תנועות מסויימים
אישור ההנהלה . מתועד באופן שונה מאשר במערכות ידניות

לגבי תנועות אלה עשוי להינתן בשלב התכנון של מערכת 
אך לא , המידע הממוחשבת ובעת ביצוע שינויים במערכת

 . פן שוטףבאו
 

עיבודי מחשב עשויים : תלות בבקרות של עיבודי מחשב    
 נהלילהפיק דוחות ופלט אחר המשמשים בסיס לביצוע 

 בקרה ידניים אלה עשויה נהליהיעילות של . בקרה ידניים
להיות תלויה ביעילות הבקרות על השלמות והדיוק של 

יעילות ועקביות ההפעלה של , מאידך. עיבודי המחשב
ת על עיבודי תנועות במערכת יישום ממוחשבת תלויות בקרו

 . מ"לעיתים ביעילות של אמצעי בקרה כלליים בסביבת ממ

 
מערכת מידע : פוטנציאל להגברת הפיקוח של ההנהלה    

ממוחשבת עשויה לספק להנהלה מכלול של כלים אנליטים 
המאפשרים לסקור ולבקר את פעילויות הארגון ולפקח 

, אם הם בשימוש, של אמצעי בקרה אלההזמינות . עליהן
 . עשויה לחזק את המבנה הכולל של הבקרה הפנימית

 
: פוטנציאל לשימוש בטכניקות ביקורת בעזרת מחשב    

היכולת לעבד ולנתח כמות גדולה של נתונים באמצעות 
מחשב עשויה לספק למבקר הזדמנויות ליישום טכניקות 

במהלך ביצוע ) כלליות או ספציפיות(ביקורת ממוחשבות 
 . הביקורת

 
על המבקר לבצע הערכה של סיכונים שבמהות ושל סיכוני   .15  

 . בקרה לגבי מצגים מהותיים בדוחות הכספיים
 

מ "לסיכונים שבמהות ולסיכוני בקרה בסביבה של ממ  .16  
עשויה להיות השפעה כללית והשפעה נקודתית על 

 : כדלקמןההסתברות לקיומם של פרטים מטעים מהותיים 
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הסיכונים יכולים לנבוע מליקויים בפעילויות כלליות   )1(    
, פיתוח תוכניות: כגון, של מערכת המידע הממוחשבת

אבטחה פיסית ובקרות גישה , הפעלה, תחזוקה
לליקויים . לתוכניות שירות בעלות הרשאה מיוחדת

אלה עלולה להיות השפעה כללית על כל מערכות 
 .  במחשבהיישום אשר מעובדות

 
הסיכונים עלולים להגביר את הפוטנציאל לשגיאות   )2(    

במסדי , או לפעולות לא נאותות ביישומים מסוימים
או בפעילויות עיבוד , נתונים או בקבצים מסוימים

שגיאות אינן נדירות במערכות : לדוגמה. מסוימות
אשר מבצעות חישובים מורכבים או במערכות 

או במערכות בהן , המשלבות לוגיקה מורכבת
מערכות אשר . משולבים תנאים חריגים רבים

מפקחות על תשלומי מזומנים או על נכסים נזילים 
אחרים הינן רגישות לפעולות לא נאותות על ידי 

 . המשתמשים או על ידי עובדי יחידת המחשב
 

ההתפתחות הטכנולוגית במערכות מידע ממוחשבות גורמת   .17  
ת מערכות מחשב מורכבות אשר לעיתים קרובות לבניי

קשרים בין מחשבים אישיים לבין מחשבים : עשויות לכלול
עיבודים על ידי משתמשי , מסדי נתונים מבוזרים, מרכזיים

ומערכות ניהול עסקיות אשר מזינות ) END-USERS(קצה 
מערכות כאלה מגבירות . מידע ישירות למערכות חשבונאיות

דע הממוחשבות ואת את הסיבוך הכולל של מערכות המי
. המורכבות של היישומים המסוימים שעליהם הן משפיעות

הן עשויות להגביר את הסיכון ודורשות עיון , כתוצאה מכך
 . נוסף

 
 ראיות ביקורת   .ו

 
רואה החשבון חייב לבצע את : " קובע10'  תקן ביקורת מס  .18  

. הביקורת בצורה אשר תהווה בסיס מהימן לחוות דעתו
 ביקורת נהלי עליו לקבל ראיות מספיקות באמצעות לשם כך

ניירות ("מקובלים ולנהל ולשמור רישומים שיטתיים 
שישמשו עדות לעבודה שבוצעה וביסוס לחוות , ")עבודה
 ". דעתו

 
מ עשויים "הנהלים לאיסוף ראיות ביקורת בסביבה של ממ  .19  

המבקר יכול . להיות מושפעים משיטות עיבוד הנתונים
 ביקורת הנעזרים נהליב,  ביקורת ידנייםנהליש בלהשתמ

 במערכות חשבונאיות , ואולם. במחשב או בשילוב של שניהם
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להשיג , או אף בלתי אפשרי, מסוימות ייתכן שיהיה קשה    
 . ראיות מספיקות ללא הסתייעות במחשב

 
על מבקר החשבונות לשקול איסוף ראיות באמצעות שימוש   .20  

 : במקרים כגון אלה,  הנעזרות במחשבבטכניקות ביקורת
 

או כאשר תוכניות מחשב , בהעדר אסמכתאות בכתב  )1(    
 . מייצרות תנועות חשבונאיות באופן אוטומטי

כך שנמנע ממבקר , בהעדר נתיבי ביקורת נראים לעין  )2(    
החשבונות לעקוב אחר תנועות ועסקאות המתבצעות 

 . במערכת החשבונאית הממוחשבת
בהעדר פלט חזותי וכאשר נתונים חשבונאיים   )3(    

נשמרים בקבצים הניתנים לקריאה רק על ידי 
 . תוכניות מחשב

 
) מדיה(על גבי כל מצע , החובה לנהל ולשמור ראיות נאותות  .21  

הביצוע והממצאים של , שיכללו פרטים על התכנון, שהוא
קיימת גם כאשר מבקר החשבונות , העבודה שנעשתה

ש בטכניקות ביקורת הנעזרות במחשב ובמקרה זה משתמ
פלט על גבי כל מצע שהוא הכולל ראיות ביקורת יהווה חלק 

 ". רישומים שיטתיים"מ
 
 ת ח י ל ה   .ז
 

יחד עם . תחילת גילוי הדעת תהיה בתום שנה מיום פרסומו  .22  
 . מעודדת הלשכה יישום מוקדם מכך, זאת
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 :נספחים
 

 )9לסעיף (מ "בר מידע אודות סביבת ממ הבהרות בד-' נספח א
 

את , בין היתר, הנוגע לתוכנית הביקורת כולל, מ"אודות סביבת ממ, מידע
 : הבאים

 
 . המבנה הארגוני בסביבת מערכת המידע הממוחשבת  -
 
תוכנות , מערכות הפעלה: כגון(התוכנה הבסיסית , החומרה  -

נות אבטחת תוכ, מסדי נתונים)  MIDDLEWARE(תווכה , תקשורת
 . והתוכנה היישומית שבשימוש הגוף המבוקר) ב"מידע וכיוצ

 
 . היות התוכנה תוכנת מדף נפוצה  -
 
 . לתחזוקת מערכות ולהפעלתן, נהלים הקשורים לפיתוח מערכות  -
 
מערכות היישום העיקריות הפועלות בסביבת מערכת המידע   -

 ). במקוון או באצווה(הממוחשבת ושיטות העיבוד 
 
 . מידת הריכוזיות או הביזור  -
 
בין מערכות ) INTERFACES(זרימת הנתונים במערכת וממשקים   -

 . אשר מייצרות נתונים חשבונאיים לבין המערכת החשבונאית
 
 . השיטות והתקופות לשמירת הנתונים  -
 
ביצוע מתוכנן של יישומים חדשים או של שינויים ביישומים   -

 . קיימים
 
הן במערכות היישומיות והן במערכות ( לוגית ופיסית אבטחת מידע  -

 ). הבסיסיות
 
 . קיומה של תוכנית לשעת חירום הלכה למעשה  -
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 כיחידה נפרדת) מיקרו מחשב( מחשב אישי -' נספח ב

 
 

 
 תוכן העניינים 

 
 

 ס ע י פ י ם 
  
 1   הקדמה .א
  
 6 - 2  מערכות מחשבים אישיים .ב

  
 14 - 7   בסביבת מחשבים אישייםבקרה פנימית .ג

  
 השפעת מחשבים אישיים על המערכת החשבונאית .ד

  והבקרה הפנימית המתייחסת אליה 
 

 15 - 18 
  
  ביקורתנהליהשפעת סביבת מחשבים אישיים על  .ה

  
 19 - 23 
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 ה ק ד מ ה   .א
 

עת מטרת נספח זה הינה לסייע למבקר ליישם את גילוי הד  .1  
מ "בדבר הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של ממ

ידי תאור מחשבים אישיים -על) להלן גילוי הדעת המנחה(
הנספח מתאר את . המשמשים כתחנות עבודה עצמאיות

ההשפעות של המחשב האישי על המערכת החשבונאית ועל 
 .  הביקורתנהליבקרות פנימיות המתייחסות אליה וכן על 

 
 בים אישיים מערכות מחש  .ב
 

" מחשבים אישיים"נקראות גם (מערכות מיקרו מחשבים   .2  
הינן מערכות זולות יחסית ובכל זאת די חזקות ) PCאו 

: כלל-הן כוללות בדרך. לפעול באופן עצמאי למגוון מטרות
וחיבורים , מקלדת, יחידת אחסון מידע, צג, זיכרון, מעבד

וחסנים על גבי הנתונים והתוכניות מא. למדפסת ולתקשורת
 . אמצעי אחסון קבועים או ניתנים לשליפה

 
במחשבים אלו ניתן לעבד תנועות חשבונאיות ולהפיק דוחות   .3  

)REPORTS( המחשב . הנחוצים להכנת הדוחות הכספיים
יכול לכלול את כל המערכת החשבונאית ) מיקרו(הזעיר 

 . הממוחשבת או חלק ממנה
 

בהן משמשים המחשבים מ "כלל סביבות ממ-בדרך  .4  
שיטות בקרה . מ אחרות"האישיים שונות מסביבות ממ

ואבטחה בהם משתמשים במערכות מחשבים גדולות 
מצד . עלולות להיות בלתי מעשיות לגבי מיקרו מחשבים

יש להדגיש יותר סוגים מסוימים של בקרות פנימיות , שני
בשל תכונותיהם המיוחדות של המחשבים האישיים 

 . ה משתמשים בהםוהסביבה שב
 

 : קונפיגורציות של מחשבים אישיים  .5  
 

ניתן להשתמש במיקרו מחשבים במגוון   5.1    
 . קונפיגורציות

 
 : לדוגמה      
תחנת עבודה בודדת בשימוש משתמש יחיד או  5.1.1      

 . כמה משתמשים במועדים שונים
תחנת עבודה שהיא חלק מרשת מקומית של  5.1.2      

 . שבים אישייםמח
 . תחנת עבודה מחוברת למחשב מרכזי 5.1.3      
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תחנת עבודה בודדת עשויה להיות בשימוש משתמש   5.2    
בתוכנה , יחיד או כמה משתמשים במועדים שונים

התוכנות והמידע שמורים . אחת או בתוכנות שונות
כלל -ובדרך, בתוך המחשב או בסביבתו הקרובה

. דני באמצעות מקלדתקולטים נתונים באופן י
המשתמש במחשב אישי אשר מפעיל את היישומים 

כלל -החשבונאיים יכול להיות בעל ידע בתכנות ובדרך
הפעלת , לדוגמא קליטת נתונים(מבצע כמה תפקידים 

תוכנות יישום ובמקרים אחדים אף כתיבת התוכניות 
תכנות זה יכול גם לכלול שימוש בחבילות ). עצמן

ד שלישי לצורך פיתוח גיליונות תוכנה הנרכשות מצ
 . עבודה אלקטרוניים או יישומי מסד נתונים

 
רשת מקומית היא מערך שבו שניים או יותר   5.3    

ידי שימוש בקווי -מחשבים מחוברים יחדיו על
כלל אחד -בדרך. תקשורת מיוחדים ותוכנה מיוחדת

קבצים אשר מנהל את " שרת"מהמחשבים ישמש כ
מאפשרת שימוש משותף רשת מקומית . הרשת

כמה . באמצעים כגון מתקני אחסון ומדפסות
לנתונים , לגשת למידע, לדוגמה, משתמשים יוכלו

ניתן . ולתוכנות השמורים בקבצים משותפים
 . להתייחס לרשת מקומית כאל מערכת מבוזרת

 
". גדול"ניתן לחבר מחשבים אישיים למחשב מרכזי   5.4    

מהמערכת הכוללת המחשבים האישיים יהוו חלק 
 או יהוו חלק ממערכת, "חכמה"תחנת עבודה 

למערך כזה ניתן להתייחס כאל . חשבונאית מבוזרת
מחשב אישי יכול לשמש כמסוף . מערכת מקוונת

, העברת הנתונים, בגלל אפשרויות העיבוד" חכם"
 . האחסון ויכולת החישוב הבסיסית

 
גה של מכיוון ששיקולי הבקרה ואפשרויות התצו  5.5    

חומרה ותוכנה משתנים כאשר מחשבים אישיים 
מפורטים , מתחברים למערכת של מחשב מרכזי

אולם . לגילוי הדעת המנחה' מקרים אלה בנספח ג
נספח זה כן רלוונטי למקרים בהם מחשבים אישיים 
המחוברים למחשבים גדולים משמשים כתחנות 

 . עבודה עצמאיות
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  :מאפייני מחשבים אישיים  .6  
 

למרות שמחשבים אישיים מספקים למשתמש יכולות   6.1    
 הם קטנים מספיק כדי להיות , מיחשוב עיקריות

. הם זולים וניתן לתפעלם במהירות יחסית, ניידים
משתמשים עם כישורי מחשב בסיסיים יכולים ללמוד 

משום , כיצד לתפעל מחשב אישי בקלות יחסית
ם הן שהרבה מערכות הפעלה ותוכניות יישו

ומכילות הסברים צעד אחר " ידידותיות למשתמש"
 . צעד

-בדרך) עם המחשבים(המסופקות , מערכות ההפעלה      
הן כוללניות פחות מאשר , ידי יצרן החומרה-כלל על

ולכן יתכן שאינן , אלו הנמצאות במחשבים גדולים
 . מכילות מספיק בקרות ואבטחות כגון סיסמאות

 
כנות מצדדים שלישיים לביצוע מגוון ניתן לרכוש תו  6.2    

, לקוחות,  ספר ראשי-כגון הנהלת חשבונות (יישומים 
כלל ניתן להשתמש -בדרך). ניהול מלאי וייצור ועוד

 וכן , בתוכנות קנויות אלה ללא שינויים והתאמות
יכולים המשתמשים לפתח יישומים אחרים 

כגון גיליונות מידע (באמצעות חבילות תוכנה כלליות 
הנרכשות ) לקטרוניים או יישומי מסד נתוניםא

 . מצדדים שלישיים
 

תוכנות יישומיות ונתונים ניתנים , מערכת ההפעלה  6.3    
אמצעים ניידים כגון ) ולאחזור מ(לאחסון על 

עקב המידות . 'קלטות וכו, דיסקטים, דיסקים
 הקטנות והניידות של אמצעי האחסון הם חשופים 

. איבוד וגניבה, נזק פיזי, וגגלנזקים כגון מחיקה בש
ידי אנשים שאינם מתמצאים -זאת במיוחד על

 . בתפעול אמצעים אלה ואנשים שאינם מורשים
תוכניות ונתונים על כונני , ניתן לאחסן תוכנה, כמו כן      

 . דיסקים שאינם ניידים
 
 בקרה פנימית בסביבת מחשבים אישיים   .ג
 

כלל -בים אישיים היא בדרךסביבת עיבוד הנתונים במחש  .7  
מאורגנת פחות מבמערכת עיבוד נתונים הנשלטת באופן 

תוכניות יישומיות ניתנות , בסביבת מחשבים אישיים. מרכזי
ידי משתמשים שיש להם ידע -לפיתוח מהיר יחסית על

הבקרות על , במקרים כאלה. בסיסי בלבד בעיבוד נתונים
והבקרה על ) למשל תיעוד מתאים(תהליך פיתוח המערכת 
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שהן חלק חיוני מבקרה יעילה ) למשל בקרות גישה(הפעלתה 
ידי -של מערכת מחשב גדולה עלולות להיראות על

ידי ההנהלה כלא -ידי מפתח התוכנה או על-על, המשתמש
למרות . תועלת שלילי/חשובות מספיק או כבעלות יחס עלות

המשתמשים במידע החשבונאי במערכת מחשבים , זאת
עלולים לתת בו אמון , ק או הנאגר במחשבאישיים המופ
מבלי שיהיה לכך ) משום שהוא מעובד במחשב(בלתי מסוייג 
המחשבים האישיים מיועדים למשתמשים . כל בסיס
לכן מידת הדיוק והיכולת להסתמך על המידע , הסופיים

 החשבונאי המיוצר בהם תלויה בבקרה הפנימית המוכתבת 
. המשתמשים הסופייםידי -ידי ההנהלה ומאומצת על-על

הרי שללא , אם יש כמה משתמשים במחשב אחד, למשל
ידי משתמש -נתונים ותוכניות שאוחסנו על, בקרה מתאימה

ידי -אחד על הדיסק הקשיח חשופים לגישה חופשית על
או , לשינוי שלהם, וכן לשימוש בהם, המשתמשים האחרים

 . ידי המשתמשים האחרים-לגניבה שלהם על
 

מ "הבדיל בסביבת מיקרו מחשבים בין בקרות ממקשה ל  .8  
 לבין בקרות ביישומים ) GENERAL CONTROLS(כלליות 

)APPLICATION CONTROLS .(  מובא תאור 9-14בסעיפים 
 בקרה שעשויים לעזור בשיפור הרמה הכללית של נהלישל 

 . הבקרה הפנימית
 

 : סמכויות להפעלת מחשבים אישיים  .9  
 

 לתרום לשימוש יעיל במחשבים האישיים ההנהלה יכולה    
ידי הכתבה ואכיפה של מדיניות השליטה -העצמאיים על

 : מדיניות ההנהלה עשויה לכלול. בהם ואופן השימוש בהם
 . הגדרת אחריות ההנהלה -  9.1    
 . הוראות השימוש במחשבים אישיים -  9.2    
 . דרישות להדרכה והשתלמויות -  9.3    
 . סמכויות הגישה לנתונים ולתוכנה -  9.4    
מדיניות למניעת העתקה בלתי מאושרת של  -  9.5    

 . תוכניות ונתונים
 . גיבוי ואחסון, דרישות בטיחות -  9.6    
 . תקנים לפיתוח יישומים עצמאיים ולתיעוד -  9.7    
 . תקנים למבנה דוחות ובקרת הפצתם -  9.8    
 .  הרשאים להשתמש במחשביםתקנים לגבי מי -  9.9    
 . תקנים לגבי שלמות הנתונים -  9.10      
 . אחריות לתיקון טעויות בנתונים ובתוכניות -  9.11      
 . הפרדה מתאימה של תפקידים וסמכויות -  9.12      
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 :  ציוד-אבטחה פיזית   .10  
 

המחשבים האישיים , עקב תכונותיהם הפיזיות 10.1    
שימוש בלתי מורשה או , נזק פיזי, גניבהחשופים ל

עלולים להיאבד , כתוצאה מכך. שימוש בלתי נכון
למשל , נתונים המאוחסנים במחשבים האישיים

נתונים פיננסיים שהינם חיוניים למערכת 
 . החשבונאית

 
אחת השיטות לאבטחה פיזית היא מניעת גישה  10.2    

ידי שימוש במנעולים -למחשבים האישיים על
אמצעי . דלתות והגנות נוספות לאחר שעות העבודהל

  -אבטחה פיזית נוספים הם לדוגמה 
 

 . נעילת המחשב בארון מוגן  10.2.1      
שימוש במערכת אזעקה המופעלת כאשר   10.2.2      

מנתקים את המחשב מהמתח או כאשר 
 . מזיזים אותו ממקומו

 .  לשולחןחיבור המחשב וחלקיו באופן קבוע  10.2.3      
התקנת מנעול לשליטה על מתג ההפעלה של   10.2.4      

דבר זה לא ימנע גניבה אך עשוי . המחשב
 . להיות יעיל למניעת שימוש בלתי מורשה

 
 :  אמצעי אחסון קבועים ונתיקים-אבטחה פיזית   .11  

 
תוכניות ונתונים במחשבים אישיים עשויים להיות  11.1    

) REMOVABLE(אחסון נתיקים מאוחסנים על אמצעי 
ניתן להרחיק )  NON-REMOVABLE( או קבועים 

 בעוד שדיסק קשיח , דיסקטים וקלטות מהמחשב
)HARD DISK (כלל מחובר למחשב או ליחידה -בדרך

כאשר יש למחשב אחד . ייעודית המחוברת למחשב
 משתמשים רבים יתכן שהמשתמשים יפתחו אוירה 

ים וקלטות של שאננות כלפי אחסון דיסקט
שבאחריותם שכתוצאה ממנה דיסקטים או אמצעי 

להיאבד או שיבוצע , אחסון אחרים עלולים להישמד
 . בהם שינוי בלתי מורשה

 
-הבקרה על אמצעי אחסון נתיקים עשויה להתבצע על 11.2    

") ספרנים("ידי האצלת אחריות לעובדים מסוימים 
שתפקידם יהיה לפקח על הנפקה והחזרה של 

ניתן לחזק . ל אשר יישמרו במקום נעול"עים הנהאמצ
 ידי שימוש במערכת-את הבקרה על
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 CHECK-INו  CHECK-OUT-של התוכניות והנתונים .
 ל מסייעות לוודא שאמצעי אחסון "בקרות פנימיות כנ

לא יינזקו ולא יבוצע בהם שימוש , נתיקים לא יאבדו      
האבטחה הפיסית של אמצעי אחסון . בלתי מורשה

נתיקים מושגת בדרך כלל בצורה הטובה ביותר על 
 . ידי מנגנוני נעילה

 
מומלץ מאוד , בהתאם לאופי התוכניות והנתונים 11.3    

קלטות , עדכני של דיסקטים) גיבוי(לשמור עותק 
ודיסק קשיח במיכל חסין אש וחום בתוך האתר או 

 דבר זה חל על . מחוצה לו או גם באתר וגם מחוצה לו
תוכנות שונות וגיבוי של דיסקטים , הפעלהמערכות 
 . קשיחים

 
 : אבטחת תוכנה ונתונים  .12  

 
, כאשר ישנם משתמשים רבים במחשבים אישיים 12.1    

קיים חשש שתוכנה ונתונים ישונו ללא הרשאה או 
 . ללא סמכות

 
כיוון שבמערכות ההפעלה של מחשבים אישיים ישנם  12.2    

ניתן להשתמש , ועטיםכלל אמצעי בקרה מ-בדרך
 בטכניקות בקרה פנימית בתוכניות היישום עצמן כדי 

פי הסמכויות -לוודא שהנתונים מעובדים ונקראים על
טכניקות . וכדי למנוע השמדה בטעות של הנתונים

אשר מגבילות את הגישה של אנשים בלתי , אלו
 : מורשים לתוכנות ולנתונים כוללות

 

 לקבצים המאורגנים הפרדת הנתונים  12.2.1      
 .  נפרדות )DIRECTORIES(במחיצות 

) HIDDEN FILES(שימוש בקבצים חבויים   12.2.2      
 .ובשמות קבצים סודיים

 . שימוש בסיסמאות  12.2.3      
 . שימוש בהצפנה  12.2.4      

 
מאפשר ) DIRECTORIES(השימוש במחיצות  12.3    

בועים וגם למשתמש לתחום את המידע בכוננים ק
לגבי מידע רגיש וחשוב במיוחד . בכוננים נתיקים

לתת שמות קבצים סודיים וכן , בנוסף לכך, ניתן
 . את הקבצים) HIDE( " להחביא"
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השימוש בסיסמאות הוא טכניקה יעילה של בקרה  12.4    
פנימית כאשר למחשבים אישיים יש מספר 

הסיסמא קובעת את רמת הגישה . משתמשים
הקצאת הסיסמא ובקרת . משתמשהמותרת ל

השימוש בסיסמא במערכת כלשהי צריכה להיעשות 
 התוכנה . ידי עובד שהינו בלתי תלוי במערכת זו-על

כלל נרכשת מחוץ לארגון ולעיתים -לסיסמאות בדרך
שיפור בבקרה הפנימית , בכל מקרה. מפותחת בארגון

ידי -על" תפוצח"מושג כאשר קטן הסיכון שהשיטה 
 . וןאנשים בארג

 
הצפנה יכולה להיות אמצעי בקרה יעיל להגנה מפני  12.5    

גישה בלתי מורשית לנתונים ותוכניות ומשינוי 
השימוש בהצפנה נפוץ במיוחד בהעברת . שלהם

 נתונים רגישים בתקשורת וניתן להשתמש בה גם
הצפנה היא שינוי . בקבצים המעובדים במחשב אישי

ורה חסרת התוכנה והנתונים לצורה שהיא לכא
הצפנה ופענוח מידע דורשים שימוש . משמעות

בתוכנות מיוחדות ושימוש בקודי מפתח הידועים רק 
 . למשתמשים מורשים בגישה למידע המוצפן

 
תוכנה , קבצים חבויים, השיטות של מחיצות 12.6    

, והצפנה, המאפשרת גישה למשתמשים מסוימים
ם הינן שיטות יעילות כאשר אמצעי האחסון הינ

שיטת הגנה יעילה לגבי אמצעי . נתיקים או קבועים
אחסון נתיקים הינה להוציאם מהמחשב ולנעול 
אותם אצל מי שנקבע כאחראי לנתונים אלה או אצל 

 . הדיסקטים" ספרן"
 

בקרת גישה נוספת לאינפורמציה סודית או רגישה  12.7    
) דיסק קשיח(המאוחסנת על אמצעי אחסון קבועים 

דיסקט או סרט (מידע לאמצעי נתיק היא העתקת ה
 השמירה על . ומחיקת הקבצים המקוריים) מגנטי

הקבצים שעל האמצעים הנתיקים תיעשה בדרך 
יש לשים לב . שתוארה לעיל לגבי אמצעים נתיקים

במגוון ERASE או DELETE לכך שפקודות מסוג 
אלא רק , תוכנות לא תמיד מוחקות את הקבצים

כך שלא ניתן (קובץ מבטלות מהמחיצה את שם ה
אך לעיתים ניתן לגשת , לגשת אליו באותה תוכנה

ביטול אמיתי של הנתונים ). אליו מתוכנה אחרת
נעשה כאשר רושמים נתונים חדשים על מקומם של 

 . ידי תוכניות שירות מיוחדות-הקודמים או על
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 : שלמות תוכנה ונתונים  .13  
 

צה לשם מחשבים אישיים מיועדים למשתמש ק 13.1    
. עיבודו והפקת דוחות, קליטת מידע, פיתוח יישומים

 מידת הדיוק של הנתונים הכספיים המופקים 
מהמחשב והמידה בה ניתן לסמוך עליהם תלויה 

ידי ההנהלה -בבקרה הפנימית המוכתבת על
כמו גם על הבקרה , ידי המשתמשים-והמאומצת על

בקרות שלמות של . הכלולה בתוכניות היישום עצמן
תוכנה והמידע עשויות להבטיח שהנתונים ה

המעובדים הם ללא טעויות והתוכנה אינה חשופה 
כלומר שהנתונים הינם מוסמכים (לשינוי ומניפולציה 
 ). ומעובדים כנדרש

 
 )DATA INTEGRITY(ניתן להגביר את שלמות הנתונים  13.2    

ידי הכללת נהלים של בקרה פנימית כגון בדיקות -על
 (FORMATבדיקות תבנית ) RANGE CHECKS(תחום 

CHECKS ( ובדיקות לוגיות של תוצאותCROSS) 
CHECKS OF RESULTS ( כאשר רוכשים תוכנה יש

) FACILITIES(לבדוק האם היא כוללת אמצעים 
 . לבדיקת טעויות ואיתורן

לרבות (לגבי תוכנות ויישומים שפותחו בארגון       
 בסיסי יישומים של גיליונות אלקטרוניים ושל

 ההנהלה צריכה להפיץ בכתב נהלים -) נתונים
לגבי . מפורטים לפיתוח ולניסוי של יישומים כאלה

יש לצפות ממי שמעבד את , יישומים חשובים במיוחד
הנתונים שיוכל להוכיח כי נעשה שימוש בנתונים 
המתאימים ליישום ושהחישובים והטיפול בנתונים 

יוכל המשתמש הסופי . מבוצעים באופן נאות
 . להשתמש במידע זה לשם אימות תוצאות היישום

   
תיעוד כתוב ונאות של יישומים המעובדים על  13.3    

המחשב האישי יכול לתרום לחיזוק הבקרות של 
תיעוד כזה . התוכנה והנתונים) INTEGRITY(שלמות 

 : יכול לכלול
 . הוראות הפעלה מפורטות צעד אחרי צעד  13.3.1      
 . תאור הדוחות המופקים  13.3.2      
 . מקור הנתונים המעובדים  13.3.3      
 . תאור פרטני של דוחות וקבצים עיקריים  13.3.4      
 . ' חישובים וכד-מפרטים נוספים   13.3.5      
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, כאשר משתמשים במערכת חשבונאית בכמה אתרים 13.4    
 ניתן לשפר את שלמות ועקביות התוכנה אם מפתחים
את התוכנה ומתחזקים אותה במקום אחד ולא 

 . במספר אתרים בארגון
 

 תוכנה ונתונים , גיבוי של חומרה  .14  
 

ידי הארגון -הנעשות על) PLANS(הגיבוי הוא אוסף תוכניות     
תוכנה ונתונים חלופיים במצב , לשם השגת גישה לחומרה

בסביבה של מחשבים . אובדן או הרס שלהם, של ליקוי
המשתמשים הם האחראים לגיבויים ובכלל זה , יםאישי

לזיהוי של תוכנות ונתונים חשובים אשר יש להעתיקם מדי 
חשוב . פעם בפעם ולאחסנם באתר המרוחק מהמחשבים

במיוחד לעגן פרוצדורות גיבוי מסודרות שיש לבצען 
כלל -כלי תוכנה הנרכשים מצד שלישי מגיעים בדרך. כשיגרה

 .  לגיבוי שלהםעם גיבוי או עם אחריות
 
 השפעת מחשבים אישיים על המערכת החשבונאית   .ד

 והבקרה הפנימית המתייחסת אליה   
 

השפעת מחשבים אישיים על המערכת החשבונאית ועל   .15  
 : הסיכונים הקשורים בה תלויה ב

 
מידת השימוש במחשבים אישיים לעיבודים  15.1    

 . חשבונאיים
 . של התנועות המעובדותסוגן וחשיבותן  15.2    
 . סוג ואופי הקבצים והתוכניות שבשימוש 15.3    

 
, שתוארו לעיל, תכונותיהן של מערכות המחשבים האישיים  .16  

  הבקרה מתאימים נהלימדגימות כמה מהשיקולים בתכנון 
 בסעיפים הבאים תפורט תמצית ). תועלת/מבחינת עלות(

מ כלליות "ת ממהשיקולים העיקריים והשפעתם על בקרו
 . ובקרות יישומים

 
 :  הפרדת תפקידים-מ כלליות "בקרות ממ  .17  

 
במערכות מחשבים אישיים שכיח למצוא שאנשים  17.1    

מבצעים שניים או יותר מהתפקידים הבאים במערכת 
  -החשבונאית

 . ייזום ואישור של מסמכי מקור  17.1.1      
 . תהקלדת נתונים במערכ  17.1.2      
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 . הפעלת המחשב  17.1.3      
 . שינוי תוכניות וקבצי מידע  17.1.4      
 . שימוש או הפצה של דוחות  17.1.5      
 . שינויים במערכת ההפעלה  17.1.6      
    
, הפונקציות דלעיל מופרדות, מ אחרות"במערכות ממ 17.2    

העדר . מ כלליות"בשל בקרות ממ, כלל-בדרך
 : ל לגרום לאחד הדברים הבאיםההפרדה עלו

 
 . אי איתור שגיאות וטעויות  17.2.1      
 . ביצוע והסתרה של פעולות לא נאותות  17.2.2      

 
 : מ"בקרות יישומים בממ  .18  

 
הימצאותן של בקרות גישה נאותות לגבי שימוש  18.1    

יחד עם בקרות , בחומרה ובקבצי הנתונים, בתוכנה
 יחד עם מדיניות נכונה של -יכולים , לטעיבוד ופ, קלט

 לפצות על כמה מהחולשות שבבקרות -ההנהלה 
בקרות . מ כלליות בסביבת מחשבים אישיים"ממ

 : יעילות תכלולנה
 

 TRANSACTION(מערכת של יומני תנועות   18.1.1      
LOGS(  וסיכומי מנות)BATCH TOTALS.( 

 . השגחה ישירה על העובדים  18.1.2      
 התאמת מספר תנועות או סיכומי סרק   18.1.3      

)HASH TOTALS.( 
 

ידי פונקציות בלתי -ניתן להגביר את הבקרה על 18.2    
תלויות אשר באופן נורמלי יבצעו את הפעילויות 

 : הבאות
 

 . קבלת כל הנתונים לעיבוד  18.2.1      
 . בדיקה שכל הנתונים מאושרים ורשומים  18.2.2      
מעקב אחר הטיפול בשגיאות שאותרו   18.2.3      

 . בעיבוד
 . אימות הפצה נכונה של הפלט  18.2.4      
 . מניעת גישה פיסית ליישומים ולנתונים  18.2.5      
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  ביקורת נהליהשפעת סביבת מחשבים אישיים על   .ה
 

על המבקר להניח שסיכון הבקרה במערכות מחשבים   .19  
משיקולי , כלל- וזאת משום שבדרך,אישיים גבוה

ההנהלה אינה מפעילה בקרות מספיקות , תועלת/עלות
 . לגילוי שגיאות

 
לאחר שלמד המבקר את סביבת הבקרה וזרימת , במצב כזה  .20  

תועלת כדאי /עשוי הוא למצוא שמשיקולי עלות, התנועות
מ כלליות ובקרות "שלא לעשות סקר על בקרות ממ

 SUBSTANTIVE(כז בבדיקות מבססות אלא להתר, ביישומים
TESTS (דבר זה עשוי לכלול . בסוף השנה או לקראת סופה

מדגמים , בדיקת פרטים, בדיקות קיום ואימות נכסים
גדולים יותר ושימוש רב יותר בטכניקות ביקורת באמצעות 

 . מחשב
 

טכניקות ביקורת באמצעות מחשב כוללות שימוש בתוכנה   .21  
גיליון חישובים , ת מסד נתוניםתוכנ(של המבוקר 

או , ידי המבקר-שנסקרה על, )אלקטרוניים ותוכניות שירות
בתוכנה כזו ניתן לסכם תנועות . שימוש בתוכנות של המבקר

או יתרות בקבצי הנתונים לשם השוואתם לנתוני ביקורת או 
לבחור חשבונות או תנועות לצורך בדיקה , להנהלת חשבונות

דוק במסדי נתונים האם הם כוללים מפורטת או אימות ולב
 . תנועות חריגות

 
עשוי המבקר להחליט לנקוט , מאידך, בנסיבות מסוימות  .22  

למשל כאשר מספר גדול של תנועות מעובדות . בגישה שונה
לבצע ) תועלת/משיקולי עלות(במחשב אישי יתכן שכדאי 

אם מחשב אישי בודד מיועד , לדוגמה. סקירה מקדמית
ולגבי מחשב זה יש , יות גדולות של חשבוניותלהפיק כמו

, המבקר יכול,  בקרה המקטינים את סיכוני הבקרהנהלי
לפתח גישת ביקורת , לאחר סקירה מקדמית של הבקרות

 . הכוללת בדיקת הבקרות אשר הוא מתכוון להסתמך עליהן
 

שעל המבקר ,  בקרה למחשבים אישייםנהלילהלן דוגמאות ל  .23  
 שעה שהוא מעונין להסתמך על הבקרה להתחשב בקיומם

 . הפנימית
 

 הפרדת סמכויות ובקרות איזון  23.1    
 

 .  לעיל17הפרדת תפקידים כמפורט בסעיף    23.1.1      
 . רוטציה בתפקידים בין העובדים  23.1.2      
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התאמה בין יתרות המערכת המעובדות   23.1.3      
שי במחשב האישי לבין היתרות בספר הרא

 ). הנהלת החשבונות(
סקירה תקופתית של תוכניות העיבוד   23.1.4      

וקבלת דוחות על זהותם של האנשים 
 . שהשתמשו במערכת

 
 גישה למחשב ולקבציו  23.2    

 
הצבת המחשב בטווח ראייתו של האחראי   23.2.1      

 . לבקרת הגישה אליו
שימוש במנעולים לסגירת המחשב   23.2.2      

 . והמסופים
שימוש בסיסמאות להגבלת הגישה   23.2.3      

 . לתוכנות ולקבצים
הגבלת השימוש במערכת  ובתוכניות   23.2.4      

 . שירות
 

 שימוש בתוכנה שנרכשה  23.3    
 

בכלל זה , סקירת התוכנה לפני הרכישה  23.3.1      
 . התכולה והבקרות, סקירת הפונקציות

ושל גרסאות (ה נאותה של התוכנה בדיק  23.3.2      
 . לפני השימוש) חדשות שלה

 . בדיקה מתמדת של התאמתה לצרכים  23.3.3      
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 )מקוונת (ON-LINE סביבת מחשבים -' נספח ג

 
 

 
 

 תוכן העניינים 
 

 ס ע י פ י ם 
  
 1 הקדמה .א
  
 6 - 2  מערכת מחשב מקוונת .ב

  
 12 - 7  סוג מערכות מחשב מקוונות .ג

  
 17 - 13  מאפייני מערכת עיבוד מקוונת .ד

  
 19 - 18  בקרה פנימית במערכת מקוונת .ה
  
 השלכות מערכת מקוונת על מערכות  .ו

 חשבונאיות והבקרה הפנימית  
 

 20 - 23 
  
 28 - 24    ביקורת נהליהשלכות מערכת מקוונת על  .ז
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 ה ק ד מ ה   .א
 

ה היא לעזור לרואה החשבון ליישם את גילוי מטרת נספח ז  .1  
הדעת בדבר הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של 

ידי תיאור מערכת -על") גילוי הדעת המנחה"להלן (מ "ממ
הנספח מתאר את ההשלכה של מערכת . מחשב מקוונת

על הבקרה הפנימית , מקוונת על מערכות חשבונאיות
 .  הביקורתנהליהמתייחסת אליהן ו

 
 מערכת מחשב מקוונת   .ב
 

מערכת מחשב שמאפשרת למשתמשים גישה לנתונים   .2  
נקראת מערכת מחשב , ישירות דרך מסופים, ותוכניות
 . מקוונת

 
מיני , מערכת כזו יכולה להיות מבוססת על מחשב מרכזי    

 . מחשבים או מיקרו מחשבים במבנה של רשת סביבתית
 

תמשים ליזום מגוון של מערכת מקוונת מאפשרת למש  .3  
 : לדוגמה, פעולות בצורה ישירה

 
עסקאות מכירה : לדוגמה(קליטת תנועות   3.1    

ומשלוח , משיכות מזומנים בבנק, בקמעונאות
 ). סחורות במפעל

חשבון שוטף של לקוח או : לדוגמה(בקשת שאילתות   3.2    
 ). מידע מאזני

י מלאי שכמותם רשימת פריט: לדוגמה(הפקת דוחות   3.3    
 ). שלילית

חשבון ושינויי מספרי : לדוגמה(עדכון קבצי אב   3.4    
 ). חשבון בספר הראשי

 
סוגים רבים של מסופים יכולים להתאים לשימוש במערכת   .4  

 . מקוונת
ידי מסופים אלה תלויה בלוגיקה -הפעילות המבוצעת על    

ית האחסון והמיחשוב הבסיס, וביכולת השידור, שלהם
 : סוגי המסופים כוללים. שלהם

 
 : מסופים למטרות כלליות כמו  4.1    
 משמשים לקליטת -מקלדת בסיסית ומסך  4.1.1      

ולשם , במסוף) Validation(מידע ללא בדיקה 
. הצגת נתונים ממערכות המחשב על המסך

קוד המוצר , בהקלדת הזמנת מכירה, לדוגמה
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ב המרכזי מהמחש )Validation(מקבל אישור 
 . והתוצאה של האישור מוצגת על מסך המסוף

 
 משמש לפעולות בסיסיות של -" חכם"מסוף  4.1.2      

המקלדת והמסך בתוספת פעולת בדיקה 
שומר יומני , ואישור הנתונים בתוך המסוף

אירועים של תנועות ומבצע תהליכים מקומיים 
, )הזמנת מכירות(בדוגמה דלעיל . אחרים

 נבדק רק אורך שדה הקוד "חכם"במסוף ה
במחשב המרכזי נבדק קיום קוד , שהוקלד
 . המוצר

 
 משמשים לכל הפעולות של -מיקרו מחשבים  4.1.3      

בתוספת היכולות לעבד ולאחסן " חכם"מסוף 
כל , )הזמנת מכירות(בדוגמה דלעיל . מידע

האימותים של קוד המוצר יכולים להיעשות 
 . במיקרו מחשב

 
 : פים למשימות מיוחדות כמומסו  4.2    
 משמש כדי לקלוט את -ציוד נקודת מכירה  4.2.1      

פעולות המכירה כשהן מתרחשות ולהעביר 
קופה רושמת וסורק . אותן למחשב המרכזי

אופטי המשמשים למסחר קמעונאי הם ציודי 
 . נקודת מכירה אופייניים

 
 (ATM-AUTOMATED TELLER" כספומטים" 4.2.2      

MACHINES  (-מאמתים ,  יוצרים)VALIDATE( ,
משדרים ומשלימים מגוון של פעולות , קולטים
ידי -חלק מפעולות אלה נעשות על. בנקאיות

-והחלק האחר נעשה במקוון על" כספומט"ה
 . ידי המחשב המרכזי

 
מסופים יכולים להיות ממוקמים גם באתר מקומי וגם   .5  

רים ישירות המסופים המקומיים מחוב. באתר מרוחק
ואילו מסופים מרוחקים דורשים גם , ידי כבלים-למחשב על

המסופים . שימוש בתקשורת כדי לקשר אותם למחשב
באתרים , משמשים מספר רב של משתמשים למטרות שונות

המשתמשים יכולים להיות מתוך . הכל באותו הזמן, שונים
במקרים ). כמו לקוחות וספקים(הפירמה או מחוצה לה 

כנות יישומיות ונתונים נשמרים במקוון כדי לטפל כאלה תו
 . בצורכי המשתמשים
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מערכות אלה זקוקות לתוכנה המיועדת לבקרת גישה     
 . ותוכניות המפקחות על המסופים המקוונים

 
מתכנתים יכולים , בנוסף למשתמשים של מערכות אלו  .6  

כדי , להשתמש ביכולת העיבוד במקוון באמצעות מסופים
גם לספקי . תוכניות חדשות ולתחזק תוכניות קיימותלפתח 

מנת לספק -על, המחשבים יכולה להיות גישה מקוונת
 . שירותי תחזוקה ותמיכה

 
 סוגי מערכות מחשב מקוונות   .ג
 

 ניתן לסווג מערכות מחשב מקוונות לפי דרך קליטת המידע   .7  
ולפי משך הזמן שלאחריו , אופן העיבוד, לתוך המערכת

 . אות עומדות לרשות המשתמשהתוצ
 

מסווגות לצורך נספח זה ) ON-LINE(מערכות מחשב מקוונות     
 : כדלהלן

 
 . במקוון) REAL TIME(עיבוד בזמן אמיתי   7.1    
 . מקוון) BATCH(עיבוד אצווה   7.2    
 (MEMOעיבוד זיכרון ועיבוד מאוחר מקוונים   7.3    

UPDATE AND SUBSEQUENT PROCESSING.( 
 . שאילתות מקוונות  7.4    
 (DOWN LOADING/UPבהעמסה /עיבוד בפריקה  7.5    

LOADING (במקוון. 
 

 : במקוון) REAL TIME(עיבוד בזמן אמיתי   .8  
 

תנועות  בודדות מוקלדות , בעיבוד בזמן אמיתי במקוון    
ומעדכנות את קבצי ) VALIDATED(מאומתות , למסוף

תקבולים במזומן , ה יכולה להיותדוגמ. המחשב מיידית
תוצאות מתהליכים . שמשוייכים ישירות לחשבון הלקוח

 . אלה זמינות מיידית לשאילתות ולדוחות
 

 : מקוון) BATCH(עיבוד אצווה   .9  
 

במערכת עם עיבוד אצווה מקוון תנועות בודדות מוקלדות    
 VALIDATION(מנותבות למספר פעולות אימות , במסוף

CHECKS( ומתוספות לקובץ תנועות שמכיל תנועות אחרות 
במשך , מאוחר יותר. שנכנסו למערכת במשך התקופה

קובץ התנועות נבדק בדיקות תקפות נוספות , מחזור העיבוד
)VALIDATED ( ואז משמש לעדכון קבצי האב הרלבנטיים .
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פעולות יומן יכולות להיות מוקלדות ולהיבדק , לדוגמה
מקוונות ולהישמר בקובץ ) VALIDATED( בדיקות תקפות 

יעודכנו אחת ) של הספר הראשי(תנועות כשקבצי האב 
שאילתות או דוחות שמופקים מקובץ האב לא . לחודש

יכללו את התנועות שהוקלדו לאחר העדכון האחרון שנעשה 
 . בקובץ האב

 
 עיבוד זיכרון ועיבוד מאוחר מקוונים   .10  
    )MEMO UPDATE AND SUBSEQUENT PROCESSING( 

 
 SHADOW-קלט מקוון עם תהליך עדכון זיכרון ידוע גם  כ    

UPDATE) משלב עיבוד בזמן אמיתי במקוון , )עדכון צל
 . ועיבוד אצווה מקוון

 
כל תנועה מעדכנת . קובץ האב מועתק תקופתית לקובץ צל    

מיידית את קובץ הצל המכיל מידע שהוצא מהגירסה 
גם השאילתות מופקות (האב העדכנית ביותר של קובץ 

תנועות אלה מתוספות לקובץ תנועות ). מתוך קובץ הצל
ואשר יעדכן מאוחר , )VALIDATION( לשם בדיקת תקפותן

משיכת מזומן , לדוגמה. יותר את קובץ האב במהלך אצווה
 כאשר המשיכה נעשית מול מצב הלקוח בקובץ , "כספומט"מ

היתרה של (ת הלקוח הצל ומיידית מעודכנת בקובץ זה יתר    
מנקודת מבטו של ). הלקוח יורדת בסכום המשיכה

מערכת זו תראה זהה לעיבוד בזמן אמיתי , המשתמש
מכיוון שתוצאות המידע שהוקלד למערכת זמינות , במקוון
למרות שהתנועות טרם עדכנו את קובץ האב , מיידית

 ). מאחר שהן טרם עברו בדיקת תקפות סופית(
 

 : קוונותשאילתות מ  .11  
מקוונת מגבילה את המשתמשים ) בקשת מידע(שאילתה     

במערכות . באמצעות המסופים לשאילתות מידע מקבצי אב
-בדרך, ידי מערכות אחרות-קובץ האב מעודכן על, כאלה

המשתמש יכול לבקש שאילתא , לדוגמה. כלל בעיבוד אצווה
של מצב אשראי של לקוח מסוים כדי להחליט על קבלת 

 . מאותו לקוחהזמנה 
 

 )DOWN LOADING/UP LOADING(בהעמסה /עיבוד בפריקה  .12  
 : במקוון

עיבוד בפריקה במקוון מתייחס להעברת מידע מקובץ אב     
, לדוגמה. ידי המשתמש-עבור עיבוד נוסף על" מסוף חכם"ל

נתונים מהמשרד הראשי המציגים תנועות של סניף ניתנים 
וד נוסף והכנת דוחות לפריקה למסוף בסניף עבור עיב
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תוצאות מהלך זה ונתונים אחרים שעובדו . פיננסיים לסניף
 . בסניף ניתנים להעמסה למחשב המשרד הראשי

 
 מאפייני מערכת עיבוד מקוונת   .ד
 

למערכות מחשב מקוונות יכולות להיות כמה מהמאפיינים   .13  
התכונות ).  לעיל7-12סעיפים  (שהוזכרו בסעיפים הקודמים 

 חשובות ביותר הן קליטת נתונים ובדיקת תקפותם ה
)VALIDATION( ,ידי המשתמשים-גישה מקוונת למערכת  על ,

ויכולת גישה של מתכנת , אפשרות להיעדר תיעוד לפעולות
המאפיינים המיוחדים של מערכת מקוונת . למערכת

 . ספציפית תלויים בתכנונה של המערכת
 

כלל עוברים -הם בדרך, ווןכשנתונים מוקלדים במהלך מק  .14  
נתונים שלא . מיידיות) VALIDATION(בדיקות תקפות 

לא מתקבלים ותופיע  )VALIDATION(עומדים בבדיקה 
הנותנת למשתמש אפשרות , הודעה על כך על מסך המסוף

) VALID(לתקן את הנתונים ולהקליד שנית את הנתון התקף 
  תקף אם משתמש מקליד נתון מלאי לא, לדוגמה. מיידית

)INVALID ( תופיע הודעת שגיאה על המסך המאפשרת
 ).VALID(למשתמש לחזור ולהקליד נתון תקף 

 
למשתמשים יכולה להיות גישה מקוונת למערכת שמאפשרת   .15  

, להקליד תנועות, לדוגמה; להם לבצע פעולות מגוונות
לקרוא תוכניות ונתוני קבצים לשנותם או למוחקם דרך 

, י מוגבלת לכל פעולות אלה אינה רצויהגישה בלת. המסוף
משום שהיא מספקת למשתמש את האפשרות והיכולת 

היקף . לעשות שינויים בלתי מורשים לנתונים ולתוכניות
בתכנון הבקשה הספציפית וביצוע , בין היתר, הגישה תלוי

 . של פעולה בתוכנה השולטת על הגישה למערכת
 

ת מתוכננת בצורה בה מערכת מחשב מקוונת יכולה להיו  .16  
היא לא מספקת מסמכים מבססים לכל תנועה שנכנסת 

המערכת יכולה לספק פרטים על , למרות זאת. למערכת
תנועות לפי בקשה או באמצעות רשימה מודפסת של יומן 

הזמנה : דוגמאות למערכת כזו יכולות להיות ).LOG(תנועות 
ת  אשר מקלידה אותה למערכ-ידי הטלפנית -המתקבלת על

ומשיכת כסף , במקוון מבלי ליצור מסמך כתוב
 ". כספומט"מה
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למתכנתים יכולה להיות גישה מקוונת למערכת שמאפשרת   .17  
גישה בלתי . פיתוח תוכניות חדשות ושינוי תוכניות קיימות

לתוכניתן לבצע שינויים לא ) פוטנציאלית(מוגבלת מאפשרת 
לקים מורשים בתוכניות ולהשיג גישה לא מורשית לח

היקף הגישה למחשב תלוי בדרישות . אחרים של המערכת
ישנן מערכות שבהן למתכנתים יש גישה , לדוגמה. המערכת

המיועדת לפיתוח (רק לתוכניות שנשמרות בספריה נפרדת 
כשנדרשים שינויים לתוכניות , אך בשעת חירום; )ותחזוקה

תינתן הרשות למתכנתים לשנות את , בעת הפעלתן
תהליך בקרה פורמלי , במקרים אלה. עוליותהתוכניות התפ

כדי להבטיח אישור ותיעוד , יבוא לאחר מקרה החירום
 . השינויים

 
 בקרה פנימית במערכת מקוונת   .ה
 

 חשובות במיוחד -מסוימות " מ כלליות"ממ"בקרות   .18  
 : לדוגמה. לעיבודים מקוונים

 
 גישה  נהלים המתוכננים כדי להגביל-בקרות גישה  18.1    

נהלים אלה מתוכננים בעיקר כדי . לתוכניות ונתונים
 : למנוע או לגלות

 
גישה בלתי מורשית למסופים מקוונים   18.1.1      

 . או לנתונים/לתוכניות ו
 . הקלדת תנועות בלתי מורשות  18.1.2      
 . שינויים לא מורשים בקבצי נתונים  18.1.3      
 ות ייצור שימוש בתוכני  18.1.4      
         )PRODUCTION/OPERATIONAL PROGRAMS( 
 . ידי עובדים לא מורשים-על         
 . שימוש בתוכניות מחשב שלא אושרו  18.1.5      

 
 בקרות הגישה למחשב כוללים שימוש נהלי      

  -לדוגמה , בסיסמאות ובתוכנת הרשאות מיוחדת
לאות טב, מסופים מקוונים המפקחים על תפריטים

קבצים ותוכניות שמשתמשים , סיסמאות, הרשאות
 הנהלים כוללים גם בקרות . מורשים לגשת אליהם

לדוגמה שימוש במפתח הנועל את , כמו, פיסיות
 . המסוף

 
 נהלים לבחירה ולשמירה של -בקרה על סיסמאות  18.2    

כדי לאפשר גישה רק למשתמשים , הסיסמאות
 . מורשים
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 בזמן פיתוח -ח מערכות ותחזוקתן בקרות לפיתו 18.3    
מערכת ובעת תחזוקתה יש לכלול נהלים נוספים כדי 
, להבטיח את הבקרה ההכרחית על יישומים מקוונים

 בדיקות תקפות, בקרות גישה,  סיסמאות-כמו 
)VALIDATION ( מקוונות ותהליכי התאוששות 
)RECOVERY.(  

 
לים הבאים  נה-בקרות תכנות ובקרות על תוכניות  18.4    

. למנוע או לגלות שינויים לא נאותים בתוכניות מחשב
כגון , ידי בקרות-הגישה יכולה להיות מוגבלת על

לתוכניות שבתפעול (השימוש בספריות נפרדות 
והשימוש בתוכניות ספריה ) ולתוכניות שבפיתוח

ישנה חשיבות ששינויים שנעשים במקוון . מיוחדות
 . בתוכניות יתועדו באופן נאות

 
דוחות שמתוכננים לתעד נתיב -) LOG(יומן אירועים  18.5    

דוחות כאלה . ביקורת לכל האירועים המקוונים
המועד , המסוף(מתעדים את מקור האירוע 

 . ואת פרטיו) והמשתמש
 

מ חשובות במיוחד לעיבוד "ממ-כמה מבקרות היישום ב  .19  
 : מקוון

 
כמו ,  פעולה היתר ליזום-הרשאת טרום עיבוד  19.1    

שימוש בכרטיס אשראי ביחד עם קוד אישי לפני 
 ". כספומט"ביצוע משיכה באמצעות 

 
) VALIDATION(בדיקות סבירות ובדיקות תקפות  19.2    

 שגרות מתוכנתות כדי לבדוק קליטת נתונים -אחרות 
. דיוק וסבירות, ותוצאות עיבודים כדי לבדוק שלמות
" מסוף חכם"עות שגרות אלה יכולות להתבצע באמצ

 . או באמצעות המחשב המרכזי
 

 נהלים המבטיחים שהתנועות מעובדות - חתך נהלי 19.3    
נזקקים לתהליכים אלה . בתקופה חשבונאית נאותה

. בעיקר במערכות בהן ישנה זרימה רציפה של תנועות
במערכת מקוונת כשפקודות מכירה , לדוגמה

ים ומשלוחים מוקלדות באמצעות מסופים באתר
יש צורך לתאם בין המשלוח הפיזי של , שונים

 . שחרור המלאי ועיבוד החשבוניות, הסחורות
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 נהלים המבטיחים שימוש בקבצי -בקרת קבצים  19.4    
 . נתונים נכונים בעת עיבוד מקוון

 
ידי - שינויים בקבצי אב מבוקרים על-בקרת קובץ אב  19.5    

. לט אחרותנהלים דומים לאלה המבקרים פעולות ק
הואיל ולקובץ האב יש השפעה נרחבת , למרות זאת

יש צורך להקפיד יותר על , על תוצאות עיבודים
 . שינויים בקובץ זה

 
 (BALANCING, RUN-TO-RUNבקרת מנות  19.6    

CONTROLS, BATCH TOTALS (- תהליך של בקרות  
מנות על הנתונים המוגשים לעיבוד באמצעות 

השוואת בקרות מנות אלה תוך המסופים המקוונים ו
כדי להבטיח את שלמות ודיוק , כדי ולאחר העיבוד

 . הנתונים בכל שלב משלבי העיבוד
 
 השלכות מערכת מקוונת על מערכות חשבונאיות   .ו

 והבקרה הפנימית   
 

השפעת מערכת מקוונת על מערכת חשבונאית ועל הסיכונים   .20  
 : הקשורים אליה יהיו תלויים ב

 
היקף השימוש במערכת המקוונת לצורך יישומים  20.1    

 . חשבונאיים
 

 . הסוג והמהותיות של התנועות המעובדות 20.2    
 

 . והתוכנות המעורבות ביישומים, אופי הקבצים 20.3    
 

ניתן להקטין סיכון של הונאה או טעות במערכת מקוונת   .21  
 : בנסיבות הבאות

 
או ליד הנקודה בה /ערכת נעשית בהקלדת נתונים למ 21.1    

מתהוות התנועות ואז יש פחות סיכון שהתנועות לא 
 . ייקלטו

 
תיקון מיידי של תנועות שגויות יגדיל את הסיכוי לכך  21.2    

שהתנועות יתוקנו ויוקלדו שנית במועד נכון ובזמן 
 . סביר

 
שמבינים , ידי אנשים-אם הקלדת הנתונים נעשית על 21.3    

אזי תהליך כניסת הנתונים יהיה , ות התנועותאת מה
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, ידי אנשים-פחות מועד לטעויות מאשר אם ייעשה על
 . שאינם מבינים זאת

 
אזי הסיכון לעיבוד , אם עיבוד התנועות יבוצע מיידית 21.4    

 . שלא בתקופה החשבונאית הנכונה קטן
 

, גדל) במערכת מחשבים מקוונת(הסיכון למרמה או טעות   .22  
 : במקרים הבאים, בין היתר

 
קיימות , אם מסופים מקוונים מפוזרים בארגון 22.1    

הזדמנויות לשימוש לא מורשה במסופים ולהקלדת 
 . תנועות לא מורשות

 
, מסוף מקוון יכול ליתן הזדמנות לשימוש לא מורשה 22.2    

 :כגון
 

 . שינוי בתנועות שהוכנסו קודם לכן  22.2.1      
 . שינוי תוכניות מחשב  22.2.2      
גישה לנתונים ולתוכניות באופן ממוחשב   22.2.3      

 . או ממסוף מרוחק
 

עקב , למשל, אם תהליך מקוון מופסק מסיבה כלשהי 22.3    
ישנו סיכוי גדול יותר שתנועות או , תקשורת לקויה

קבצים יאבדו ושההתאוששות ממצב החירום לא 
 . תהיה שלמה ומדוייקת

 

גישה מקוונת לנתונים ולתוכניות באמצעות תקשורת  22.4    
יכולה לספק הזדמנות גדולה יותר לחדירת אנשים 

 . בלתי מורשים
 

למערכת מחשבים מקוונת יכולה להיות השפעה גם על   .23  
כפי , מאפייניה של מערכת מחשב מקוונת. בקרות פנימיות
על ממחישים חלק מהשיקולים המשפיעים , שתוארו לעיל

לחלק . האפקטיביות של הבקרות במערכת מקוונת
 : מהמאפיינים יכולות להיות התוצאות הבאות

 
לחלק מהתנועות הנקלטות במערכת אין מסמכי  23.1    

 . מקור
 

תוצאות של עיבודים יכולות להיות מאוד  23.2    
של נתוני קלט ) כ"סה(רק ריכוז , לדוגמה; מתומצתות

 . יועבר לשלב העיבוד הבא
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מערכת מקוונת יכולה שלא להיות מתוכנתת להפיק  23.3    
דוחות שגויים יכולים , לדוגמה; דוחות מודפסים

ידי הודעות המופיעות על מסך -להיות מוחלפים על
 . המסוף

 
  ביקורת נהליהשלכות מערכת מקוונת על   .ז
 

 : הנושאים הבאים חשובים במיוחד למבקר במערכת מקוונת  .24  
    
   .שלמות ודיוק של תנועות מקוונות, הרשאות 24.1    

 
מהימנות הרשומות והעיבודים בהתחשב בכך  24.2    

ידי משתמשים רבים -שקיימת גישה למערכת על
 . ותוכניות רבות

 
 -לרבות השימוש ב( ביקורת נהליהתאמת יישומם של  24.3    

 CAAT'Sטכניקות ) לגילוי הדעת המנחה' פי נספח ה-על
 : בין היתר עקב, ת ממוחשבותביקור

 
הצורך במבקר עם מיומנויות טכניות   24.3.1      

 . במערכת מחשבים מקוונת
 נהליהשלכת מערכת מקוונת על עיתוי של   24.3.2      

 . הביקורת
 . העדר נתיבי ביקורת נראים לעין  24.3.3      
נהלים שמתבצעים במהלך שלב תכנון   24.3.4      

 ).25 ראה סעיף(הביקורת 
נהלים שמתבצעים בעת ובעונה אחת עם   24.3.5      

 ).26ראה סעיף (עיבוד מקוון 
ראה (נהלים שמתבצעים לאחר העיבוד   24.3.6      

 ).27סעיף 
 

 : נהלים שמבוצעים במהלך שלב התכנון יכולים לכלול  .25  
 

שילוב של משתתפים בעלי ידע במערכות מקוונות  25.1    
 . ותיהן בצוות הביקורתובבקר

 

של השפעת ) בשלב הערכת הסיכונים(קביעה מוקדמת  25.2    
, באופן כללי.  הביקורתנהליתכונות המערכת על 

, במערכת מחשב מקוונת שמתוכננת ומבוקרת היטב
על ) יותר מהרגיל(סביר שמבקר החשבונות יסתמך 
,  בקביעת האופי-הבקרות הפנימיות שבמערכת 

 .  הביקורתנהליף של העיתוי וההיק
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,  ביקורת שנעשים בעת ובעונה אחת עם עיבוד מקווןנהלי  .26  
יכולים לכלול בדיקות התאמה של הבקרות על יישומים 

 הביקורת יכללו הקלדת נתוני נהלייתכן ש, לדוגמה. מקוונים
ידי שימוש בתוכנת -מבחן באמצעות מסוף מקוון או על

 למבקר להבין את בדיקות אלה יכולות לסייע. ביקורת
או לבדוק בקרות כמו סיסמה או בקרות גישה , המערכת

כדאי שהמבקר יעשה בדיקות אלה בסיוע . אחרות למערכת
עובדים מתאימים מצוות הלקוח ושישיג אישור לכך לפני 
ביצוע הבדיקות כדי למנוע השחתת רשומות של הלקוח 

 . ברשלנות או מבלי משים
 

 :  העיבוד יכולים לכלולנהלים שמבוצעים לאחר  .27  
 

של בקרות ) COMPLIANCE TESTS(בדיקות התאמה  27.1    
ידי מערכת מקוונת ותועדו -על תנועות שנעשו על

,  הרשאה-לבדיקת ; שלה) LOG(ביומן האירועים 
 . שלמות ודיוק

 
של תנועות ) SUBSTANTIVE TESTS( בדיקות מבססות 27.2    

כאשר ,  הבקרותותוצאות עיבוד במקום בדיקות של
 הבדיקות האחרונות יקרות מידי או כאשר

 או לא בוקרה )DESIGNED( המערכת לא תוכנה 
)CONTROLLED (כיאות . 

 
 )COMPLIANCE(עיבוד חוזר של תנועות כנוהל התאמה  27.3    

 ).SUBSTANTIVE(או ביסוס 
 

עדיף שהמבקר יבצע , כתוצאה מאופיין של מערכות מקוונות  .28  
מוקדמת של יישומים חשבונאיים במערכת המקוונת סקירה 

. במקום לחכות עד לאחר ההתקנה, החדשה לפני ההתקנה
בחינת המערכת לפני היישומים יכולה לספק למבקר את 

כמו רשימת תנועות , ההזדמנות לבקש פונקציות נוספות
הדבר יכול לספק . מפורטת או בקרות המובנות ביישומים

לפני יישומן ( ביקורת מראש נהלילמבקר זמן לפתח ולנסות 
 ). בפועל
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 )DATA BASES( סביבת מערכות בסיסי נתונים -' נספח ד

 
 
 

 תוכן העניינים 
 

 ס ע י פ י ם 
  
 1   הקדמה .א
  
 5 - 2  מערכות בסיסי נתונים .ב

  
 12 - 6  מאפייני מערכות בסיסי נתונים .ג

  
 18 - 13  בקרה פנימית בסביבת בסיסי נתונים .ד

  
 השפעת בסיסי נתונים על המערכת החשבונאית ועל  .ה

 הבקרה הפנימית המתייחסת אליה 
 

 19 - 21 
  
 27 - 22   ביקורתנהליהשפעת בסיסי נתונים על  .ו
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 ה ק ד מ ה   .א
 

מטרת נספח זה הוא לסייע למבקר ליישם את גילוי הדעת   .1  
להלן (מ "סביבה של ממבדבר הנחיות לישום תקני ביקורת ב

 ידי תיאור מערכות בסיסי נתונים-על) גילוי הדעת המנחה
)DATA BASES .( הנספח מסביר את השפעת מערכת בסיס

על הבקרה הפנימית , נתונים על המערכת החשבונאית
 .  הביקורתנהליהמתייחסת אליה ועל 

 
 מערכות בסיסי נתונים   .ב
 

בעיקרון משני מרכיבים ערכות בסיסי נתונים מורכבות מ  .2  
ומערכת ניהול בסיס ) DATA BASE( בסיס הנתונים -עיקריים 
    DBMS-הנתונים 

    )DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM( 
מערכות בסיסי הנתונים קשורים להיבטים שונים של     

 . החומרה והתוכנה הקיימים בכלל מערכת המחשב
 

 משתמשים מספר בסיס נתונים הוא אוסף של נתונים בו  .3  
לא כל משתמש צריך . משתמשים לשימושים שונים במשותף

להיות מודע לכל הנתונים שנאגרו בבסיס המידע ולא כל 
משתמש צריך להיות מודע לכלל האפשרויות לשימוש 

כלל כל המשתמשים מודעים רק לנתונים -בדרך. בנתונים
שבהם הם משתמשים ומבחינת המשתמשים בסיס הנתונים 

 . י מחשב המשמשים את היישומים שלהםהוא קבצ
 

לתחזק ולהפעיל את בסיס , התוכנה המשמשת ליצור  .4  
). DBMS(הנתונים נקראת תוכנת מערכת ניהול בסיס נתונים 

מנהלת את DBMS -יחד עם מערכת ההפעלה מערכת ה
האחסון הפיזי של הנתונים משמרת את יחסי הגומלין בין 

ידי תכניות -תונים עלהנתונים ומאפשרת את השימוש בנ
 . מספק חיצוני-DBMS כלל נרכשת תוכנת ה-בדרך. היישום

 
ניתן לאחסן מערכות של בסיסי נתונים בכל סוג של   .5  

בכמה מערכות מיקרו . מחשבים ובכלל זה במיקרו מחשבים
מערכות . מחשבים פועלים בסיסי נתונים של משתמש בודד

הנחיה זו משום כאלה אינן נחשבות לבסיס נתונים לצורך 
מגודל (שתוכן ההנחיה מיועד לסביבה מרובת משתמשים 

 ). כלשהו
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 מאפייני מערכות בסיסי נתונים   .ג
 

מערכות בסיס נתונים מתייחדות באמצעות שני מאפיינים   .6  
 : חשובים

מאפיינים אלו . נתונים) אי תלות(שיתוף נתונים ועצמאות     
וביצירת ) 9אה סעיף ר(מצריכים שימוש במילון נתונים 
 ).10-12סעיפים (הפונקציה של ניהול בסיס הנתונים 

 
 : שיתוף נתונים  .7  
בסיס הנתונים מורכב מנתונים הערוכים ביחסים מוגדרים     

כשהם מאורגנים באופן המאפשר למשתמשים רבים 
יישומים . להשתמש בנתונים לצורך תוכניות יישום שונות

נים שבבסיס הנתונים לצורך שונים משתמשים באותם נתו
, "עלות פריט המלאי"לדוגמה הנתון . מטרות שונות

יכול לשמש תוכנית אחת להכנת , המאוחסן בבסיס נתונים
דוח על עלות המכירות בעוד שתוכנית אחרת תשתמש באותו 

 . נתון לצורך הערכת שווי המלאי
 

 : הנתונים ביחס לתכניות היישום) תלות-אי(עצמאות   .8  
 

בשל העובדה שקיים שימוש משותף של כמה   8.1    
משתמשים בנתונים נדרש שהנתונים יהיו בלתי 

ידי כך -מצב זה מושג על. תלויים בתוכניות היישום
קולט את הנתון פעם אחת בלבד לצורך DBMS  -שה

 במערכות . ידי מספר תוכניות יישום-שימוש בו על
ובצי שאינן מושתתות על בסיס נתונים מתנהלים ק

 נתונים נפרדים לכל יישום ונתונים דומים שהינם 
ידי כמה יישומים עשויים להופיע מספר -בשימוש על

 , DATA BASEבמערכות ). בקבצים שונים(פעמים 
תוכניות יישום שונות משתמשות בקובץ אחד , מאידך

, )DATE BASE-שהוא בסיס הנתונים ה(של נתונים 
  .וכפילות המידע מצומצמת למינימום

 
שונות זו מזו ) DBMS(מערכות ניהול בסיס נתונים   8.2    

מידת . שהן מספקות) אי תלות(במידת העצמאות 
עצמאות הנתונים נמדדת בקלות שבה ניתן לשנות את 

אי תלות מלאה . תכנית היישום או את בסיס הנתונים
מושגת כאשר ניתן לשנות את מבנה הנתונים בבסיס 

וכן ניתן לשנות (יות היישום הנתונים ללא שינוי בתוכנ
 ). את התוכניות ללא שינוי במבנה בסיס הנתונים
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 : מילון נתונים  .9  
 

היכולת לקלוט נתון מסוים פעם אחת לצורך השימוש בכמה     
יישומים מהווה ביטוי משמעותי לשיתוף נתונים ולעצמאות 

מכיוון שמספר יישומים זקוקים ). אי תלות נתונים(נתונים 
שה לנתונים יש צורך באמצעי תוכנה שיעקוב אחר לגי

שהיא אחד (תוכנה זו . המיקום של הנתונים בבסיס הנתונים
תוכנה זו . ידועה כמילון נתונים) DBMS -המרכיבים של ה

מהווה גם מכשיר לשמירת תקני תעוד ותקנים של הגדרות 
 . של סביבת בסיס הנתונים והיישומים

 
  -DATA BASE:ניהול ה  .10  

 
ידי תוכניות יישום שונות -השימוש באותם נתונים על 10.1    

מגביר את החשיבות של תיאום מרכזי של השימוש 
, בנתונים והגדרתם וכן של שמירת רמת אמינותם

 ידי -תאום זה מתבצע על. דיוקם ושלמותם, אבטחתם
ניהול בסיס "קבוצת אנשים אשר תפקידם נקרא       

מנהל "). DATA BASE ADMINISTRATION (" "הנתונים
 DBA") DATA BASE-קבוצה זו מכונה ה

ADMINISTRATOR .("-" מנהל בסיס הנתונים." 
 , אבטחה, בניה, כלל להגדרה- אחראי בדרך -DBAה

ובכלל זה , שליטה תפעולית ויעילות בסיס המידע
הגדרת הכללים שלפיהם נשמרים הנתונים 

 . ומאוחזרים
 

יס הנתונים ניתנות לביצוע גם מטלות של ניהול בס 10.2    
ידי עובדים שאינם חלק מקבוצה מרוכזת של -על
במקרים בהם המטלות של ". ניהול בסיס הנתונים"

ניהול בסיס הנתונים אינן מרוכזות אלא מפוזרות 
בכמה יחידות אירגוניות יש לתאם בין המטלות 

 . השונות
 

 : כלל-מטלות ניהול בסיס נתונים כוללות בדרך  .11  
 

 יש לקבוע כיצד על -הגדרת מבנה בסיס הנתונים  11.1    
לשמור , המשתמשים השונים להגדיר את הנתונים

אותם ולגשת אליהם וזאת על מנת להבטיח שדרישות 
 . המשתמשים ימולאו בזמן סביר
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 -אבטחתם ושלמותם , שמירה על מהימנות הנתונים 11.2    
, נתוניםפיתוח יישום ואכיפת הכללים למהימנות ה

  -האחריות כוללת . שלמותם ולגישה אליהם
הגדרת מי רשאי לגשת לנתונים וכיצד   11.2.1      

באמצעות סיסמאות , למשל(מושגת הגישה 
 ). וטבלאות הרשאה

מניעת שימוש וצרוף של נתונים שאינם   11.2.2      
 . שלמים או שאינם תקינים

 . גילוי חוסר של נתונים  11.2.3      
הגנה על בסיס הנתונים מפני גישה בלתי   11.2.4      

 . מורשית ומפני הרס
המלא של ) RECOVERY(ניהול ההתאוששות   11.2.5      

 . הנתונים במקרה של אובדן
 

 -תאום פעולות המחשב הקשורות לבסיס הנתונים  11.3    
הקצאת אחריות על מרכיבי המחשב הפיזיים ופיקוח 

 .  לפעילות בסיס הנתוניםעל השימוש בהם בהתאם
 

 פיתוח מדדי ביצוע על -פיקוח על ביצועי המערכת  11.4    
מנת לפקח על מהימנות הנתונים ועל יכולת בסיס 

 . הנתונים להתמודד עם דרישות המשתמשים
 

  תיאום ותיווך מול ספק -מתן תמיכה ניהולית  11.5    
ידי -הערכת מהדורות חדשות המוצאות עלDBMS -ה

התקנת , והשלכותיהן על הארגון-DBMS  הספק
מהדורות חדשות והבטחת מתן הדרכה פנימית 

 ). בארגון(
 

. קיימות מערכות יישום המשתמשות בכמה בסיסי נתונים  .12  
 : במצב כזה קבוצת ניהול בסיס הנתונים צריכה להבטיח כי

 
 . יתקיים קשר תקין בין בסיסי הנתונים 12.1    

 
 . תיאום בין התפקידיםיתקיים  12.2    

 
תישמר העקביות בין נתונים הקיימים בכמה בסיסי  12.3    

 . נתונים
 

 בקרה פנימית בסביבת בסיסי נתונים   .ד
 

בקרה פנימית בסביבת בסיס נתונים דורשת בקרות , כללית  .13  
 . ועל היישומים-DBMS מתאימות על בסיס הנתונים על ה
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 תלויה במידה רבה באופי האפקטיביות של הבקרה הפנימית
 המתוארות בסעיפים  (המטלות של ניהול בסיס הנתונים 

 . וכיצד מטלות אלה מבוצעות) 10-12
 

עצמאות הנתונים ותכונות , בשל היכולת לשיתוף בנתונים  .14  
כלל במערכות -בדרך, אחרות של מערכות בסיסי נתונים
שר מ כלליות יותר מא"בסיסי נתונים משפיעות בקרות ממ

מ כלליות על בסיס הנתונים "לבקרות ממ. בקרות היישומים
ועל פעילויות של פונקציית ניהול בסיס נתונים -DBMS של ה

ניתן לחלק את . יש השפעה כוללנית על עיבוד היישומים
מ הכלליות החשובות ביותר בסביבת בסיס "בקרות הממ

 :  לקבוצות הבאות-נתונים 
 

 . לתחזוקה של תכניות יישוםגישה תקנית לפיתוח ו 14.1    
 

 . קביעת בעלות על הנתונים 14.2    
 

 . גישה לבסיס הנתונים 14.3    
 

 . הפרדת תפקידים 14.4    
 

 : גישה תקנית לפיתוח ולתחזוקה של תכניות יישום  .15  
 

כיוון שהנתונים משותפים להרבה משתמשים ניתן לשפר את     
 תקנית לפיתוח הבקרה כאשר פועלים בדרך של גישה
בזה נכללת גישה . יישומים חדשים ולשינוי יישומים קיימים

ידי כל -אשר תאומץ על" צעד אחר צעד"פורמלית המוגדרת 
האמור לעיל . המפתחים והמתחזקים של תכניות יישום

כולל גם ניתוח ההשפעה שיש לכל תנועה חדשה או ישנה 
השפעת הניתוח יציין את . בכל פעם שמתבצע שינוי בתוכנה

. השינויים על הבטיחות והמהימנות של בסיס הנתונים
הטמעת גישה תקנית לפיתוח ולשינוי תוכניות יישום היא 

המהימנות והשלמות של , טכניקה שיכולה לשפר את הדיוק
 . בסיס הנתונים

 
 : בעלות על הנתונים  .16  

 
בסביבת בסיס נתונים שבה משתמשים רבים יכולים     

 לקליטת נתונים ולשינוי נתונים נדרש להשתמש בתכניות
ממנהל בסיס הנתונים לקבוע באופן ברור ומוחלט את 
האחראים על המידע כדי לשמור על הדיוק והמהימנות של 

בודד עליו " בעלים"לכל נתון יש להגדיר . כל פריט מידע
כלומר מי יכול , האחריות לקביעת כללי גישה והגנה
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ולות הם יכולים לבצע ואלו פע) גישה(להשתמש בנתונים 
הקצאת אחריות ספציפית לבעלות על נתונים ). הגנה(

מנהל , למשל. מסייעת לשמור על מהימנות בסיס הנתונים
של נתוני גבולות " בעלים"האשראי יכול להיות מוגדר כ

האשראי של לקוחות ולכן יהיה אחראי לקבוע מי 
 אם לכמה אנשים תהיה . המשתמשים המורשים של המידע

רות לקבל החלטות המשפיעות על הדיוק והמהימנות אפש
 גדלים הסיכויים שהנתון ישובש או -של נתון מסוים 

 . שישתמשו בו באופן בלתי תקין
 

 : גישה לבסיס הנתונים  .17  
 

ניתן להגביל את הגישה של משתמשים לבסיס  17.1    
הגבלה זו . הנתונים באמצעות השימוש בסיסמאות

כדי . למתקני קצה ולתוכניות, מתייחסת ליחידים
שהסיסמאות תהיינה אפקטיביות יש לקבוע נהלים 

וכן נהלים , לשינוי הסיסמאות ולשמירת סודיותן
. לסקירה ולחקירה של כל ניסיון לפרוץ את ההגנה

לתוכניות ולנתונים , ייחוס סיסמאות למסופים
שרק משתמשים מורשים , מוגדרים מסייע להבטיח
לים לגשת לשנות או למחוק ותוכניות מורשות יכו

מנהל האשראי יכול לתת לאיש , למשל. נתונים
, מכירות סמכות לעיין במגבלת האשראי של לקוח

 . בעוד שלפקיד המחסן לא תינתן הרשאה כזו
 

ניתן לפקח על גישה למרכיבים , בנוסף לאמור לעיל 17.2    
שונים של בסיס הנתונים באמצעות השימוש בטבלת 

 גישה יכולה נהלי לא נכונה של התקנה. הרשאות
להביא לגישה בלתי מורשית לנתונים שבבסיס 

 . הנתונים
 

 : הפרדת תפקידים  .18  
 

יישום , האחריות לביצוע הפעולות השונות הנדרשות לתכנון    
, והפעלה של בסיס נתונים מחולקת בין כח אדם טכני

התפקידים . מנהלי בסיסי נתונים והמשתמשים, מתכננים
. ניהול ותפעול, תכנון בסיס נתונים, לים תכנון מערכותכול

ל כדי "יש הכרח לקיים הפרדה בין בעלי התפקידים הנ
 -למשל . מהימנותו ודיוקו, להבטיח שלמות בסיס הנתונים

אלה שהוסמכו לשנות תוכניות הקשורות לכוח אדם אסור 
 . שיורשו גם לשנות נתוני שכר בבסיס הנתונים
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  נתונים על המערכת החשבונאית השפעת בסיסי   .ה
 ועל הבקרה הפנימית המתייחסת אליה   

 
השפעת מערכת בסיס נתונים על המערכת החשבונאית ועל   .19  

 : כלל בגורמים הבאים-הסיכונים הקשורים תלויה בדרך
 

במידה שבה משתמשים בבסיסי נתונים ביישומים  19.1    
 . חשבונאיים

 

ל התנועות החשבונאיות המעובדות סוגן ומשמעותן ש 19.2    
 . במערכת

 

כולל מילון  (DBMS-אופי ה, אופי בסיס הנתונים 19.3    
ואופי היישומים -DBA אופי מטלות ה, )הנתונים

 ). עיבוד באצווה או עיבוד מקוון(
 

 שהן חשובות במיוחד בסביבת (מ כלליות "בקרות ממ 19.4    
 ). בסיסי נתונים

 
תורמים , בצרוף בקרות הולמות, ורטו לקמןהגורמים שיפ  .20  

 . לשיפור אמינות הנתונים במערכות בסיסי נתונים
 

במערכות בסיסי נתונים מושג שיפור בעקביות  20.1    
הנתונים מכיוון שהנתונים נרשמים ומתעדכנים רק 
פעם אחת זאת לעומת מערכות שאינן מבוססות על 

בצים בסיסי נתונים שבהן הנתונים מאוחסנים בק
ידי תוכניות -שונים ומתעדכנים בזמנים שונים על

 . שונות
 

מהימנות המידע ניתנת לשיפור באמצעות שימוש יעיל  20.2    
כמו למשל שגרות -DBMS באמצעים הכלולים ב

, )RESTART(ואיתחול ) RECOVERY(התאוששות 
 ובדיקות תקפות ) EDIT(שגרות בדיקת תבנית 

)VALIDATION ( חה ובקרה אחרותואופציות אבט . 
 

 DBMS-ניתן להשתמש בפונקציות נוספות של ה 20.3    
פונקציות אלו .  הבקרה והביקורתנהלילהגברת 

כוללות מחוללי דוחות שניתן ליצור בהם דוחות איזון 
ושפת שאילתות שניתן להשתמש בה לזיהוי חוסר 

 . עקביות בנתונים
 

לטעות גדל כאשר הסיכון להונאה או , לעומת האמור לעיל  .21  
בסביבה . משתמשים בבסיס נתונים ללא בקרות מתאימות
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ניתן לפצות על חולשה בבקרות , טיפוסית ללא בסיסי נתונים
. ידי משתמשים-ידי בקרות המופעלות על-מ כלליות על"ממ

מכיוון ששם , הדבר אינו ניתן במערכות בסיסי נתונים, אולם
 בניהול בסיס לא תמיד אפשר לפצות על בקרות לא נאותות
. ידי משתמשים-הנתונים באמצעות בקרות המופעלות על

פקידים ממחלקת לקוחות בארגון אינם יכולים לבצע , למשל
אם עובדים אחרים , החייבים, בקרה על נתוני הלקוחות

אינם מנועים מלשנות את היתרות של הלקוחות בבסיסי 
 . נתונים

 
  ביקורת נהליהשפעת בסיסי נתונים על   .ו

 
ידי - ביקורת בסביבת בסיס נתונים יושפעו בעיקר עלנהלי  .22  

המידה שבה נתוני בסיס הנתונים משמשים את המערכת 
כאשר מספר יישומים חשבונאיים משמעותיים . החשבונאית

המבקר ימצא שמשיקולי , משתמשים בבסיס נתונים אחד
תועלת כדאי להפעיל כמה מהנהלים המתוארים /עלות

 . בסעיפים הבאים
 

כדי להבין את סביבת הבקרה של בסיס הנתונים ואת זרימת   .23  
 בעת תכנון -המבקר עשוי לשקול , התנועות במערכת

 את ההשפעה של הגורמים הבאים על סיכוני -הביקורת 
 : הביקורת

 
והיישומים החשבונאיים המשתמשים -DBMS ה 23.1    

 . בבסיס הנתונים
ח ולאחזקה של תוכניות התקנים והנהלים לפיתו 23.2    

 . יישום המשתמשות בבסיס נתונים
 . פונקציית ניהול בסיס הנתונים 23.3    
תקנים ונהלים לעובדים האחראים , הגדרת תפקידים 23.4    

הניהול וההפעלה של , התכנון, על התמיכה הטכנית
 . בסיס הנתונים

הנהלים המשמשים לאבטחת מהימנות הנתונים  23.5    
הגנתם , הכלולים בבסיס הנתונים, ייםהחשבונא
 . ושלמותם

  -DBMS.היכולת להפעיל אמצעי ביקורת באמצעות ה 23.6    
 

בתהליך הערכת הסיכונים בעת קבלת ההחלטה על מידת   .24  
הסתמכות על הבקרה הפנימית המתייחסת לשימוש בבסיסי 
נתונים במערכת החשבונאית המבקר יכול לבחון כיצד 

.  מופעלות במערכת18-15ארות בסעיפים  הבקרות המתו
אם הוא מחליט לאחר מכן להסתמך על בקרות אלה הוא 
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) COMPLIANCE TESTS(יתכנן ויבצע בדיקות התאמה 
 . מתאימות

 
 COMPLIANCE(כאשר המבקר מחליט לבצע בדיקות התאמה   .25  

TESTS ( או בדיקות מבססות)SUBSTANTIVE TESTS( 
 הביקורת יכולים נהליסי נתונים המתייחסות למערכות בסי

 : מנת לבצע-על) 20ראה סעיף  ( DBMS -לכלול את הפעלת ה
 

 . יצירת נתוני מבחן 25.1    
 . הפקת נתיבי ביקורת 25.2    
 . של בסיס הנתונים) INTEGRITY(בדיקת מהימנות  25.3    
מתן גישה לבסיס הנתונים או להעתק של חלקים  25.4    

ראה (ו לצורך שימוש בתוכנת ביקורת רלוונטיים ממנ
' נספח ה"CAAT'S"  -טכניקות ביקורת ממוחשבות 

 ). לגילוי הדעת המנחה
 . הפקת מידע הנחוץ לביקורת 25.5    

 
עליו להבטיח -DBMS כאשר המבקר משתמש באמצעים של ה    

 . באופן סביר שהם פועלים נכון
 

על הבקרות כאשר המבקר מחליט שאינו יכול להסתמך   .26  
ידי ביצוע -עליו לשקול האם על, שבמערכת בסיס הנתונים

בדיקות מבססות נוספות בכל היישומים החשבונאיים 
ישיג את , המשמעותיים המשתמשים בבסיס הנתונים

וזאת מכיוון שבקרות ניהול בסיס , מטרות הביקורת שלו
ידי -נתונים בלתי תקינות לא תמיד יכולות להיות מפוצות על

 . שיםהמשתמ
 

בחינת יישומים , בשל תכונות מערכות בסיסי הנתונים  .27  
חשבונאיים חדשים טרם יישומם אפקטיבית יותר מאשר 

הבחינה בעת תכנון . בחינת היישומים לאחר ההתקנה
נותנת למבקר אפשרות לבקש ) לפני היישום(המערכת 

פונקציות נוספות כגון שגרות ביקורת מובנות או בקרות 
 ביקורת נהליבר אף יאפשר זמן מספיק לפיתוח הד. אחרות

 ). לפני השימוש בהם(ולבחינתם מראש 
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 )CAAT'S (- טכניקות ביקורת באמצעות מחשב -' נספח ה
COMPUTER-ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAAT'S)(*) 

 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 ס ע י פ י ם 
  
 3 - 1  הקדמה .א
  
 ורת באמצעותתיאור של טכניקות ביק .ב

 )CAAT'S(מחשב  
 

 4 - 6 
  
  CAAT'S   7שימושים של  .ג

  
 CAAT'S  8 - 13 -שיקולי המבקר בעת השימוש ב .ד

  
 CAAT'S  14 - 16 -שימוש ב .ה
  
 בסביבה ממוחשבת  CAAT'S -שימוש ב .ו

 ארגונים קטניםשל  
  

17 

 

                                                   
 : הוועדה מציעה להשתמש במונח. טרם נקבע מונח עברי: הערה  (*)

 .טכניקות ביקורת ממוחשבות= ם "טבי  
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 ה ק ד מ ה   .א
 

הנחיות ליישום תקני ביקורת כאמור בגילוי הדעת בדבר   .1  
מטרות "): גילוי הדעת המנחה: "להלן(מ "בסביבה של ממ

הביקורת והיקפה אינם משתנים כשזו מבוצעת בסביבת 
 הביקורת עשוי לדרוש נהליהיישום של , אולם. מ"ממ

מהמבקר להשתמש בטכניקות אשר משתמשות במחשב 
 : םשימושים מגוונים אלו במחשב ידועים בש. ככלי ביקורת

COMPUTER-ASSISTED AUDIT TECHNIQUES ובקיצור 
.CAAT'S  

 
 CAAT'Sגילוי הדעת המנחה דן בשימושים מסוימים של   .2  

 : ומציין כי
היכולת לעבד ולנתח כמות גדולה של נתונים באמצעות     

מחשב עשויה לספק למבקר הזדמנויות ליישום טכניקות 
 במהלך )כלליות או ספציפיות(ביקורת ממוחשבות 

 . הביקורת
 

 -CAAT'S,מטרת נספח זה הינו לספק קווים מנחים לשימוש ב  .3  
באמצעות -CAAT'S  אלו ישימים עבור כל השימושים ב

בהם יש להתחשב , גורמים מיוחדים. מחשב מכל סוג וגודל
 .17מובאים בסעיף , בסביבה ממוחשבת של ארגונים קטנים

 
 )CAAT'S(ות מחשב תיאור של טכניקות ביקורת באמצע  .ב
 

 נספח זה מתאר שניים מתוך הסוגים השכיחים יותר של   .4  
 ;CAAT'S תוכנת ביקורת ונתוני מבחן )TEST DATA (

הקווים המנחים , אולם; המשמשים למטרות ביקורת
  CAAT'S.בנספח זה הינם ישימים עבור כל הסוגים של 

 

 : תוכנות ביקורת  .5  
 

, תוכניות מחשב המשמשות את המבקרתוכנות ביקורת הינן     
לצורך עיבוד ,  הביקורת אותם הוא נוקטנהליכחלק מ

אשר מצויים במערכת , נתונים בעלי משמעות לביקורת
 תוכנות. של הארגון) ACCOUNTING SYSTEM(החשבונאית 

" התפורות"תוכנות , אלו יכולות להיות תוכנות מדף
 למקור ללא קשר. למטרות ספציפיות ותוכניות שירות

על המבקר לבסס את התאמתן למטרות , התוכניות
 . הביקורת בטרם ישתמש בהן
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במסגרת תוכנות המדף ניתן למצוא תוכנות כלליות   5.1    
קריאת : המיועדות לבצע תהליכי עיבוד נתונים כגון

, ביצוע חישובים, בחירת אינפורמציה, קבצי מחשב
) בפורמט(בניית קבצי נתונים והפקת דוחות בתצורה 

 . ידי המבקר-שהוגדרה על
 

הן כאלה אשר תוכננו לבצע " תפורות"תוכניות   5.2    
פיתוחן ייעשה . משימות ביקורת בנסיבות ספציפיות

ידי -או על, ידי הארגון-על, ידי המבקר עצמו-על
במקרים . ידי המבקר-מתכנת חיצוני המועסק על

מסוימים תוכניות קיימות של הארגון ישמשו את 
שכן , או לאחר ביצוע שינויים בהן, מבקר כמות שהןה

הדבר יהיה יעיל יותר מאשר לפתח מן היסוד תוכניות 
 . עצמאיות

 
תוכניות שירות הן תוכניות שמשמשות את הארגון   5.3    

, מיון: כגון, לביצוע עיבודים שכיחים של נתונים
-תוכניות שכאלו בדרך. בניית קבצים והדפסת קבצים

יועדות לצורכי הביקורת ולפיכך לרוב לא כלל אינן מ
 מספור אוטומטי של רשומות : יכללו אפשרויות כמו

)RECORD COUNTS ( או בקרת מנותCONTROL) 
TOTALS.( 

 
 ):TEST DATA(נתוני מבחן   .6  

 

 מדגם -למשל (מקלידים נתונים , בטכניקת נתוני מבחן    
 את ומשווים, לתוך מערכת המחשב של הארגון) תנועות

 . התוצאות עם התוצאות שהיינו מצפים להן
 

 : להלן דוגמאות לשימושים אפשריים בטכניקה זו    
 

כגון , בדיקת בקרות מסוימות במערכות ממוחשבות  6.1    
 . סיסמאות והרשאות גישה לנתונים

 
שעובדו (ידי שימוש בתנועות -בדיקת התוכניות על  6.2    

מנת -על, )מבקרידי ה-כבר במחשב או שנוצרו על
תנועות אלו . מ"ממ-לבדוק תכונות מסוימות של ה

יהיו לרוב כאלו אשר עיבודן מתבצע בנפרד 
 מהעיבודים השגרתיים של תוכניות הייצור 

)PRODUCTION/OPERATIONAL PROGRAMS ( של
 .הארגון
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כאשר נתוני המבחן מעובדים יחד עם העיבוד       
יח שנתוני על המבקר להבט, הנורמלי של הארגון

, המוזנים למחשב הארגון לצורכי הבדיקה, המבחן
 . יושמטו עם סיום הבדיקה

 
 בדיקת נתונים במערכת בדיקה משולבת   6.3    

 )ITF-INTEGRATED TEST FACILITY ( בדרך של הקמת
) סניף בנק דמה או עובד דמה, למשל(יחידת דמה 

 . אשר בה מעובדות תנועות בתהליך העיבוד הרגיל
, על המבקר להבטיח שנתוני המבחן, בשיטה זו      

לא יכללו , המוזנים למחשב הארגון לצורכי הבדיקה
 . בדיווח החשבונאי

 
 CAAT'Sשימושים של   .ג
 

  7.   CAAT'S לדוגמה.  ביקורת שוניםנהלימשמש בביצוע : 
 

שימוש בתוכנת ,  למשל-בדיקת פרטי תנועות ויתרות   7.1    
מדגם או את כל התנועות בתוך ביקורת כדי לבדוק 

 . קובץ מחשב
 

שימוש בתוכנת ,  למשל- סקירה אנליטית נהלי  7.2    
 . ביקורת כדי לאתר סטיות או פריטים חריגים

 
) COMPLIANCE TESTS(ביצוע בדיקות התאמה   7.3    

שימוש בנתוני מבחן ,  למשל-מ כלליות "לבקרות ממ
 .  של התוכנהלצורך בדיקת אפשרויות גישה לספריות

 
 )COMPLIANCE TESTS(ביצוע בדיקות התאמה   7.4    

שימוש בנתוני ,  למשל-מ "לבקרות יישום של ממ
 . מבחן לבדיקת אופן תפקוד תהליכים מתוכנתים

 
  -CAAT'Sשיקולי המבקר בעת השימוש ב  .ד
 

בעת תכנון הביקורת על המבקר לשקול צרוף מתאים של   .8  
צעות מחשב וטכניקות ביקורת ידניות טכניקות ביקורת באמ

עליו -CAAT'S בעת שהמבקר שוקל האם להשתמש ב
 : בגורמים הבאים, בין היתר, להתחשב

 
המומחיות והניסיון שיש למבקר בתחום , הידע  8.1    

 . המחשוב
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 . ומשאבי מחשב מתאימיםCAAT'S זמינות   8.2    
 . חוסר התאמת הנסיבות לבדיקות ידניות  8.3    
 . אפקטיביות ויעילות  8.4    
 . עיתוי  8.5    

 
  CAAT'S -גורמים בהם על המבקר להתחשב בעת שימושו ב  .9  

 גילוי הדעת המנחה עוסק ברמת המיומנות שצריכה להיות  
 מ ומנחה כיצד "למבקר אשר מבצע ביקורת בסביבת ממ 
 או , מ"ממ-להטיל משימות על עוזרים בעלי כישורים ב 
 ידי מומחים בעלי כישורים - בעבודה המבוצעת עלשימוש 
 על המבקר להיות בעל ידע מספיק , בראש ובראשונה. שכאלו 

  CAAT'Sלבצע ולהשתמש בתוצאות של , מנת לתכנן-על    
רמת הידע הנדרשת תלויה במורכבות . ספציפי שאומץ

.  והמערכת החשבונאית של הארגוןCAAT'S -ובאופי ה
 ר להיות מודע לכך שהשימוש על המבק, בהתאם לכך

, באופן משמעותי, בנסיבות מסוימות עשוי לדרוש-CAAT'S ב
 . יותר ידע ומומחיות במחשבים מאשר בנסיבות אחרות

 
 : ומשאבי מחשב מתאימיםCAAT'S זמינות   .10  

 
בזמינות CAAT'S, על המבקר להתחשב בזמינות  10.1    

רכת משאבי מחשב מתאימים ובזמינות קובצי המע
המבקר עשוי לתכנן שימוש במשאבי . החשבונאית

על המחשב -CAAT'S מחשב אחרים כאשר השימוש ב
,  למשל-של הארגון הוא בלתי כלכלי או בלתי מעשי 

בשל חוסר התאמה בין תוכנת הביקורת של המבקר 
המבקר צריך לצפות . לבין סוג המחשב אצל הארגון

) CONTROL( באופן סביר שמשאבי המחשב ינוהלו 
 .15כאמור בסעיף 

 
 -שיתוף צוות העובדים של הארגון עשוי להידרש על 10.2    

, מנת לספק את משאבי עיבוד הנתונים בזמן המתאים
 -CAAT'Sלסייע בפעילויות כמו טעינה והרצת ה

ולספק העתקים של , במערכת המחשב של הארגון
ידי המבקר -קבצי נתונים בתצורה כפי שיידרש על

 ). ידי תוכנת הביקורת-ם לקריאה עללצורך התאמת(
 

 : חוסר התאמת הנסיבות לבדיקות ידניות  .11  
 

מערכות חשבונאיות ממוחשבות רבות מבצעות משימות     
בנסיבות אלו יהיה זה . אשר עבורן אין ראיה חזותית כלשהי
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מצב של . לבצע בדיקות ידניות, מבחינת המבקר, בלתי מעשי
ופיע בשלבים שונים של העיבוד העדר ראיה חזותית עלול לה

 : לדוגמה; החשבונאי
 

 במקום בו ההזמנות מלקוחות מוזנות למחשב 11.1    
ON-LINEידי מסמכים- ייתכן שלא יימצא תיעוד על .

פעולות חשבונאיות כגון הנחות וחישובי , בנוסף לכך
ידי תוכניות מחשב ללא -ריבית עשויות להתבצע על

שובים והאישורים כל אפשרות להתחקות אחר החי
 . המתייחסים לעסקה ספציפית בודדת

 
כאשר המערכת לא מפיקה נתיב ביקורת חזותי של  11.2    

: לדוגמה. התנועות המעובדות באמצעות המחשב
התאמה בין תעודות המשלוח וחשבוניות מספקים 

, בנוסף לכך. ידי תוכנית מחשב-עשויות להתבצע על
ת קו האשראי של בדיק: כגון,  בקרה ממוחשביםנהלי

עשויים לספק ראיה חזותית רק כאשר , לקוחות
ידי המחשב -מדובר באותם מקרים שנתגלו על

אין ראיה חזותית לכך שכל , במקרים אלה. כחריגים
 . התנועות אכן עובדו

 
ידי -כאשר לא מתבצעת כלל הפקת דוחות על 11.3    

מופק דוח מודפס אשר מכיל , לחלופין, או, המערכת
בעוד שהנתונים עליהם מבוססים , ומיםרק סיכ

 . הסיכומים מאוחסנים בקבצי המחשב
 

 : אפקטיביות ויעילות  .12  
 

 הביקורת עשויות נהליהאפקטיביות והיעילות של  12.1    
לצורך השגה -CAAT'S להשתפר באמצעות השימוש ב

 :  לדוגמה-והערכה של ראיות ביקורת 
 

נועות עשויים סוגים מסוימים של ת  12.1.1      
להיבדק באופן אפקטיבי יותר ובעלות 

ידי שימוש במחשב לשם -נמוכה יותר על
או מספר גדול יותר (בדיקת כל התנועות 

לעומת הכמות שהיתה נבדקת ) של תנועות
 . ידנית

 
יתרות או ,  סקירה אנליטייםנהליביישום   12.1.2      

תנועות עשויות להיסקר וניתן להפיק 
ריטים חריגים בצורה יעילה דוחות לגבי פ
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ידי שימוש במחשב מאשר בשיטות -יותר על
 . ידניות

 
עשוי ליעל בדיקות -CAAT'S השימוש ב  12.1.3      

בהשוואה ) SUBSTANTIVE(מבססות 
לביצועם תוך הסתמכות על בקרות 

 ).COMPLIANCE(ובדיקות התאמה 
 

ת נקודות הקשורות ליעילות ואשר דורשות התייחסו 12.2    
 : בין היתר, הינן, של המבקר

 
 לתכן , )PLAN(הזמן שיש למבקר לתכנן   12.2.1      

)DESIGN( ,לבצע ולהעריך את ה.CAAT'S-  
זמן לביצוע סקירה טכנית וקבלת עזרה   12.2.2      

 . מקצועית
 ). כגון אישורים(עיצוב והדפסה של טפסים   12.2.3      

 . הקלדת קלט ואימות הקלט  12.2.4
 . זמן מחשב  12.2.5      

 
 במסגרת הערכת האפקטיביות והיעילות של      

 ,CAAT'S על המבקר להתחשב באורך החיים של 
העיצוב ,  השקעה בתכנון הראשוני -CAAT'S.יישום ה

כלל -בדרך-CAAT'S הראשוני והפיתוח הראשוני של ה
 . תועיל למבקר גם בתקופות הבאות

 
 : תזמון  .13  

 
כגון אלו הכוללים פרטי , קבצי מחשב מסוימים 13.1    

 , נשמרים לעיתים תכופות לפרקי זמן קצרים, תנועות
ידי המחשב -ועשויים שלא להיות זמינים לקריאה על

על המבקר לדאוג , לכן. כאשר הדבר יידרש למבקר
מראש לכך שהמידע הדרוש לו יהיה זמין בעת 

תזמון של יהיה עליו לשנות את ה, לחלופין. הביקורת
 . אשר דורשת אותו מידע, עבודתו

 
, כאשר הזמן לביצוע הביקורת הינו מוגבל יחסית 13.2    

כדי שיוכל -CAAT'S המבקר עשוי לתכנן שימוש ב
לעמוד במגבלת הזמן בצורה נאותה יותר לעומת 

 . ביצוע נהלים ידניים
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  -CAAT'Sשימוש ב  .ה
 

 בצע במסגרת יישום הצעדים העיקריים אשר על המבקר ל  .14  
     CAAT'Sהינם : 

 
  -CAAT'S.קביעת המטרות של יישום ה 14.1    

 

 . הבנה של המבנה והנגישות של קבצי הארגון 14.2    
 

 . הגדרת סוגי התנועות אשר יבדקו 14.3    
 

 . הגדרת הפעולות אשר יבוצעו על הנתונים 14.4    
 

 . הגדרת הפלטים הדרושים 14.5    
 

זיהוי צוות הביקורת והמיחשוב אשר ישתתפו בתכנון  14.6    
  -CAAT'S.ויישום ה

 

 של העלויות - מדוייקת יותר -הערכה מחודשת  14.7    
 . והתועלות

 

מבוקר ומתועד באופן -CAAT'S בדיקה שהשימוש ב 14.8    
 . נאות

 
כולל משאבי אנוש עם , ארגון הפעילויות המנהליות 14.9    

 . רושים ומשאבי מחשב מתאימיםהכישורים הד
 

  -CAAT'S.הרצת יישום ה 14.10      
 

 . הערכת התוצאות 14.11      
 

  -CAAT'S:ניהול יישום ה  .15  
 

ידי המבקר -צריך להיות מנוהל על-CAAT'S השימוש ב 15.1    
 מנת לספק ביטחון סביר שמטרות הביקורת -על
 בצורהלא מנוהל -CAAT'S ושה, הושגו-CAAT'S וה

. ידי צוות העובדים של הארגון-מניפולטיבית על
הנהלים הספציפיים הדרושים לקיום בקרה על 

מנת -על. תלויים ביישום הספציפי-CAAT'S השימוש ב
על המבקר להתייחס , לקיים פיקוח על הביקורת

 : לצורך
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לאשר את המפרט הטכני ולבצע סקירה   15.1.1      
 ימוש טכנית של העבודה המצריכה ש

  -CAAT'S.ב
מ הכלליות אצל "ממ-לסקור את בקרות ה  15.1.2      

הארגון אשר עשויות לתרום לנאותות 
בקרות לגבי ,  למשלCAAT'S-השימוש ב

ביצוע שינויים בתוכניות ולגבי גישה 
כאשר לא ניתן להסתמך . לקובצי המחשב

מנת להבטיח את -על, על בקרות כאלו
 המבקר על-CAAT'S, נאותות השימוש ב
באתרי מחשב -CAAT'S לשקול יישום ה

 . אחרים
 להבטיח שילוב נכון של פלטי יישומי   15.1.3      

 . בתהליך הביקורת הכולל-CAAT'S - ה
 

 ידי המבקר כדי לפקח -נהלים המבוצעים על 15.2    
)CONTROL (  על השימוש ביישום של תוכנת ביקורת

 : עשויים לכלול
 

ות בתכנון ובבדיקה של תוכניות השתתפ  15.2.1      
 . המחשב

של התוכנית ) SOURCE(בדיקת קוד המקור   15.2.2      
כדי להבטיח שהוא תואם את מפרט 

 . התוכנית כפי שתוכנן
בקשה מצוות המיחשוב של הארגון לסקור   15.2.3      

את הוראות השימוש במערכת ההפעלה 
שברשותם כדי לוודא שהתוכנה ניתנת 

 . מערכת המחשב של הארגוןלהרצה ב
גבי קבצי נתונים -הרצת תוכנת הביקורת על  15.2.4      

קטנים לפני הרצתה על קבצי נתונים 
 . ראשיים

 -וידוא שנעשה שימוש בקבצים הנכונים   15.2.5      
ידי בדיקת התאמה עם ראיות -על, למשל

 (CONTROLחיצוניות כגון בקרת מנות 
TOTAL (משתמשידי ה-המבוצעת על . 

השגת ראיות שתוכנת הביקורת מתפקדת   15.2.6      
סקירת הפלטים ונתוני ,  למשל-כפי שתוכנן 

 . בקרה
יצירת אמצעי אבטחה נאותים על מנת להגן   15.2.7      

מפני ביצוע מניפולציות בקבצי הנתונים של 
 . הארגון
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נוכחות המבקר אינה נדרשת בהכרח באתר מערכת       
כדי להבטיח קיום -CAAT'S מן הרצת ההמחשב בז

שכן כך , בכל מקרה נוכחותו עדיפה.  הבקרהנהלי
ניתן לפקח על הפצת הפלט ולהבטיח תיקון מיידי של 

אם נעשה שימוש בקובץ קלט לא ,  למשל-טעויות 
 . נכון

 
ידי המבקר כדי לפקח על -נהלים המבוצעים על 15.3    

בין ,  יכללו)TEST DATA( שימוש בשיטת נתוני מבחן 
 : היתר

 
בקרת הרציפות של נתוני המבחן המוגשים   15.3.1      

כאשר הבדיקה משתרעת על פני , לעיבוד
 . מספר מחזורי עיבוד

ביצוע הרצות ניסוי הכוללות מספר קטן של   15.3.2      
נתוני מבחן לפני הרצת נתוני המבחן 

 . העיקריים
ני המבחן והשוואת חיזוי תוצאות עיבוד נתו  15.3.3      

התחזית לתוצאות בפועל עבור תנועות 
 . בודדות ועבור הסך הכל

וידוא שנעשה שימוש בגירסה הנוכחית של   15.3.4      
לצורך עיבוד ) שברשות הארגון(התוכנה 

 . נתוני המבחן
השגת ביטחון סביר שהתוכניות בהן   15.3.5      

השתמשו לעיבוד נתוני המבחן הן אלו 
שתמשו בארגון במשך כל התקופה שבהן ה

 . המבוקרת
 

המבקר עשוי לדרוש את -CAAT'S, בעת השימוש ב 15.4    
שיתוף הפעולה של צוות הארגון אשר לו ידע נרחב 

על , במקרים כאלה. מ בארגון"ממ-לגבי סביבת ה
המבקר להשיג ביטחון סביר שצוות זה לא השפיע 

  -CAAT'S.בצורה בלתי נאותה על התוצאות של ה
 

 : תיעוד  .16  
 

  התיעוד עבור נהליניירות העבודה הסטנדרטיים ו 16.1    
צריכים להיערך באופן עקבי עם אלו של CAAT'S  -ה

 10ראה תקן ביקורת ודיווח מספר (הביקורת בכללה 
 ). וגילוי הדעת המנחה
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על ניירות העבודה לכלול תיעוד מספיק המתאר את  16.2    
 : גוןכ-CAAT'S, יישום ה

 
 תכנון   16.2.1      
  -CAAT'S.מטרות ה 16.2.1.1         
 הספציפי בו יש -CAAT'S ה 16.2.1.2         

 . להשתמש     
 . בקרות שיש להפעיל 16.2.1.3         
 . התזמון והעלות, הצוות 16.2.1.4         
      
 ביצוע   16.2.2      
 קה ובקרות על  בדינהלי, הכנה 16.2.2.1         

    -CAAT'Sה
 ידי -פרטי הבדיקות שבוצעו על 16.2.2.2            

לרבות פרטים טכניים  (-CAAT'Sה
 ).CAAT'S-לגבי השימוש ב

 . העיבוד והפלט, פרטים לגבי הקלט 16.2.2.3         
מידע טכני רלוונטי לגבי המערכת  16.2.2.4         

כגון מבנה , החשבונאית של הארגון
)LAYOUT (קבצי המחשב. 

 
 ראיות ביקורת   16.2.3      
 . פלט 16.2.3.1         
תיאור עבודת הביקורת שבוצעה  16.2.3.2         

 . על הפלט
 . מסקנות הביקורת 16.2.3.3         

 
 אחרים   16.2.4      
 . המלצות להנהלת הארגון 16.2.4.1         

 
 יל לתעד הצעות לשימוש יהיה זה מוע, בנוסף לכך      

 . בשנים הבאותCAAT'S  -ב
 

העקרונות הכלליים שהובאו בנספח זה ישימים גם בסביבה   .17  
, בכל מקרה בארגונים כאלה. ממוחשבת של ארגונים קטנים

 : יש להתייחס באופן מיוחד לנקודות הבאות
 

מ הכלליות עלולות להביא לכך "ממ-רמת בקרות ה 17.1    
 לסמוך פחות על מערכת הבקרה שהמבקר יוכל

 : מצב זה יביא. הפנימית
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למתן דגש גדול יותר על בדיקות של פרטי   17.1.1      
 סקירה אנליטיים אשר נהליתנועות ויתרות ו

 עשויים להגדיל את האפקטיביות של
CAAT'Sתוכנת ביקורת-בעיקר ,  מסוימים  . 

 
יח הפעלה  ביקורת כדי להבטנהליליישום של   17.1.2      

 ומהימנות-CAAT'S נאותה של ה
)VALIDITY (של נתוני הארגון . 

 
שיטות , במקרים בהם מעובד נפח קטן של נתונים 17.2    

 . תועלת/ידניות עשויות להיות עדיפות מבחינת עלות
 

ייתכן שהמבקר לא יוכל לקבל מהארגון עזרה טכנית  17.3    
לבלתי -CAAT'S דבר ההופך את השימוש ב, מתאימה

 . מעשי
 

) מקבוצת תוכנות המדף(תוכניות ביקורת מסוימות  17.4    
דבר שמגביל , עשויות שלא לפעול במחשבים קטנים

זה או (CAAT'S  -את אפשרות המבקר להשתמש ב
ייתכן שקיימת אפשרות להעתיק את , אולם). אחר

קבצי הנתונים של הארגון ולעבדם על מחשב מתאים 
 . אחר
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 לקט מונחים  -'  נספח ו

 
 )INHERENT RISK(סיכון שבמהות   .1

סיכון זה נובע ; סיכון המהווה חלק ממהות הנושא וטבוע בו  
כשלא קיימת , ממידת רגישותו של הנושא לטעויות ולאי סדרים

 . בקרה פנימית עליו
 
 )CONTROL RISK(סיכון בקרה   .2
ת עד כמה אין המערכת החשבונאית ומערכת הבקרה הפנימי   

בנויות באופן שימנעו או שיחשפו ויתקנו במועד טעויות ואי 
 . סדרים

 
 )ACCOUNTING SYSTEM(מערכת חשבונאית   .3

מערכת חשבונאית היא מיכלול המשימות והרשומות של הישות   
מערכות . המבוקרת באמצעותה עסקאות יוצרות רשומות כספיות

, רישום, יווגס, חישוב, ניתוח, איסוף, מסוג זה עוסקות בזיהוי
 . סיכום ודיווח על עסקאות ואירועים אחרים

 
  )INTERNAL CONTROL SYSTEM (מערכת בקרה פנימית  .4

מערכת הבקרה הפנימית הרי היא תכנית הארגון וכלל השיטות   
 : והאמצעים שאומצו במסגרת הגוף המבוקר כדי להבטיח את

 ; שלמות הנכסים  )1(  
 ; הנתונים החשבונאייםנכונות ואמינות של   )2(  
 . השמירה על ביצוע ההוראות שנקבעו  )3(  

 
 )INTERNAL CHECK SYSTEM(מערך מבדק פנימי   .5

מערך ארגוני הקובע שביצוע פעולות ועסקאות יעשה על ידי מספר   
באופן שכל פעולה ועסקה יבדקו , עובדים או קבוצות עובדים

 . ויבוקרו במהלך הביצוע הרגיל שלהן
 : בין היתר, רך זה תורםמע  
 ; למניעת טעויות או איתורן המהיר ותיקונן תוך כדי עבודה  )1(  
 ). ב"מעילות וכיוצ(כגורם מרתיע מפני מעשים לא נאותים   )2(  
מערך המבדק הפנימי כולל גם מרכיבים שאינם מתייחסים באופן   

 . ישיר לפונקציות שממלאת המערכת החשבונאית
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 )ANALYTICAL REVIEW PROCEDURES(סקירה אנליטית  נהלי  .6
ופירושם ,  סקירה אנליטית הם מבחנים לסבירות נתוניםנהלי  

 : נהלים אלה כוללים בין היתר. לימוד יחסים בין נתונים
 

 ; השוואת נתונים דומים בתקופות קודמות  )1(  
 ; השוואת נתונים שהיו בפועל לתקציבים או לתחזיות  )2(  
 . בחינת יחסים פיננסיים  )3(  

 
 )SUBSTANTIVE TESTS(בדיקות מבססות   .7

בדיקות מבססות הן המבדקים המתבצעים להשגת ראיות ביקורת   
 בדיקות . וזאת על מנת לגלות שגיאות מהותיות בדוחות הכספיים

 : אלה הינן משני סוגים
 ; בדיקות לאימות עסקאות או יתרות  )א(  
 . נליטית סקירה אנהלי  )ב(  

 
 )DETECTION RISK(גילוי ) אי(סיכון   .8

הסיכון שהבדיקות המבססות שמבצע המבקר לא יגלו טעות   
או טעות , מהותית ביתרת חשבון או בסוג מסויים של עסקאות
 . מהותית הנובעת ממספר טעויות ביתרות או בעסקאות

 
 )RISKS ASSESSMENT(הערכת סיכונים   .9

מתן : קרי, עותה הערכת סיכוני הביקורתהערכת סיכונים משמ  
כאשר הדוחות ) בלתי מסוייגת או מסוייגת(חוות דעת לא מתאימה 

סיכוני הביקורת מורכבים מסיכון . הכספיים שגויים באופן מהותי
 )CONTROL RISK(סיכון בקרה ). INHERENT RISK(שבמהות 

 ).DETECTION RISK(גילוי ) אי(וסיכון  
הביקורת ובמהלכה על המבקר להעריך את בעת תכנון עבודת   

, הסיכון שבמהות וסיכון הבקרה וזאת על מנת לקבוע את אופי
שיבוצעו ) SUBSTANTIVE TESTS(עיתוי והיקף הבדיקות המבססות 

יובא לרמה נמוכה במידה ) הכולל( כך שסיכון הביקורת -על ידו 
060 . מתקבלת על הדעת
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  בסביבה של  הנחיות ליישום תקני ביקורת-' נספח ז

 )E-COMMERCE( )1(סחר אלקטרוני  
 
 

 ענייניםהתוכן 
 

 סעיפים       
 

 5  -  1       מבוא
 

 7  -  6   מיומנות מקצועית
 

 17  -  8     הכרת העסק
 

 23  - 18    זיהוי סיכונים
 

 33  - 24  שיקולי בקרה פנימית
 

 35  - 34  השפעת רשומות אלקטרוניות על ראיות הביקורת
 
 36       להיחת

                                                   
הנחיות ליישום תקני  "95ובוטל בגילוי דעת , 89פח זה הוסף בגילוי דעת נס  )1(

 בגילוי דעת 36ראה סעיף , )"E-COMMERCE(ביקורת בסביבה של סחר אלקטרוני 
 . להלן498' עמ, 95
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 בואמ
 
 של הפדרציה 1013' מס) IAPS( נספח זה מבוסס על נספח .1

 ):ק"איפ(הבינלאומית של רואי החשבון 
 

"Electronic Commerce Effect on the Audit of Financial 
Statements".       
   

להלן ( היא להנחות את רואה החשבון המבקר זהמטרת נספח  
 כאשר הגוף המבוקר עוסק ,י ביקורתביישום תקנ") המבקר"

בפעילות מסחרית המתבצעת באמצעות מחשבים המקושרים 
 ).סחר אלקטרוני (1 כגון האינטרנט;ביניהם ברשת ציבורית

 
 שיסייעו למבקר בהערכת ,נספח זה מפרט נושאים ספציפיים .2

החשיבות של הסחר האלקטרוני לפעולותיו העסקיות של הגוף 
ר האלקטרוני על אומדן המבקר את  והשפעת הסח,המבוקר
תפקיד . כדי לגבש חוות דעת על הדוחות הכספיים, הסיכונים

המבקר אינו לחוות דיעה או לספק ייעוץ לגבי המערכות או 
 .פעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר

 
תקשורת ועסקאות ברשתות באמצעות מחשבים אינם מאפיינים  .3

תהליכים עסקיים כרוכים , וגמהלד. חדשים של הסביבה העסקית
שימוש ברשתות , לא אחת באינטראקציה עם מחשב מרוחק

השימוש , ואולם). EDI(מחשבים או חילופי נתונים אלקטרוניים 
בין עסקים , הגדל באינטרנט לסחר אלקטרוני בין עסקים לצרכנים

בין עסקים לרשויות ובין עסקים לעובדים יוצר מרכיבי , לעסקים
 חייב להתמודד עימם ואשר על  המבוקר שהגוףסיכון חדשים

 .המבקר לשקול בתכנון וביצוע ביקורת של הדוחות הכספיים
 
זוהי רשת . האינטרנט היא רשת עולמית של רשתות מחשבים .4

 המאפשרת תקשורת עם ישויות ופרטים אחרים ,ציבורית משותפת
כל מחשב המחובר לאינטרנט יכול לתקשר עם כל . ברחבי העולם

, האינטרנט היא רשת ציבורית. שב אחר המחובר לאינטרנטמח
בניגוד לרשת פרטית המאפשרת גישה רק לאנשים או ישויות 

 השימוש ברשת ציבורית יוצר סיכונים . שקיבלו הרשאה לשם כך
גידול הפעילות . להתמודד עימםהמבוקר מיוחדים שעל הגוף 

עלול , לההמבוקר לסיכונים א באינטרנט ללא תשומת לב מצד הגוף
 . המבקרידי-לעלהשפיע על אומדן הסיכונים 

 

                                                   
 . מרשתת 1
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 עוסק  המבוקר שבהם הגוף,זה מתייחס למצביםנספח למרות ש .5
חלק גדול , )כגון האינטרנט(בפעילות מסחרית ברשת ציבורית 

 זה מכיל ניתנות ליישום גם במצבים שבהם נספחמההנחיות ש
 לטפל בכל ההנחיות לא נועדו. משתמש ברשת פרטית הגוף המבוקר

 .סוגיות הביקורת המתייחסות לגופים מבוקרים מסוג זה
 

 מיומנות מקצועית
 
 הדרושה להבנת השפעת הסחר ,רמת המיומנות המקצועית .6

משתנה בהתאם לרמת המורכבות של , האלקטרוני על הביקורת
 -על המבקר לשקול . פעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר

יד בכישורים וידע מתאימים בתחומי האם צוות הביקורת מצוי
כאשר לסחר . מ ועסקי אינטרנט כדי לבצע את הביקורת"ממ

דרושה , האלקטרוני נודעת השפעה מהותית על עסקי הגוף המבוקר
 :מ ועסקי האינטרנט כדי"רמת ידע נאותה בממ

 
 :את, בהתאם להשפעתם על הדוחות הכספיים, להבין  6.1 

 
ות הסחר האלקטרוני של הגוף אסטרטגיית ופעילוי 6.1.1   

 .המבוקר    
 

 כדי לבצע את פעילויות - הטכנולוגיה המשמשת 6.1.2   
ואת הכישורים , הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר

 .מ של עובדי הגוף המבוקר"והידע בממ
 

 בסחר  המבוקרהסיכונים הכרוכים בשימושו של הגוף 6.1.3   
לניהול אלקטרוני ואת גישתו של הגוף המבוקר 

ובמיוחד את נאותות מערכת הבקרה , סיכונים אלה
לרבות תשתית האבטחה ואמצעי הבקרה , הפנימית

הקשורים כפי שהם משפיעים על תהליך הדיווח 
 .הכספי

 
 הביקורת נהליהעיתוי וההיקף של , לקבוע את האופי  6.2 

 .ולהעריך את ראיות הביקורת
 

בפעילויות סחר וקר המבלשקול את השפעת תלותו של הגוף   6.3 
 .אלקטרוני על יכולתו להמשיך לפעול כעסק חי

 
למשל כאשר , המבקר עשוי להיעזר במומחה, בנסיבות מסויימות .7

ידי ניסיונות -המבקר מוצא לנכון לבחון את אמצעי הבקרה על
בדיקת (לפרוץ את רובדי האבטחה של המערכת של הגוף המבוקר 

כאשר המבקר ). )Penetration ( או חדירה)Vulnerability (פגיעות
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עליו לנקוט נהלים והנחיות מתאימים , מסתייע בעבודת מומחה
 הנחיות -  66בהתאם לאמור בגילוי דעת , לצורך הסתייעותו זו

 . מ"ליישום תקני ביקורת בסביבה של ממ
 

 הכרת העסק
 
הידע של המבקר על העסק הינו חיוני להערכת החשיבות של סחר  .8

 ועשוי להשפיע ,ולותיו העסקיות של הגוף המבוקראלקטרוני לפע
על המבקר לשקול שינויים בסביבה העסקית . על סיכון הביקורת
 וסיכונים , הניתנים לייחוס לסחר אלקטרוני- של הגוף המבוקר

 שזוהו כמשפיעים על הדוחות -עסקיים של סחר אלקטרוני 
למרות שהמבקר משיג מידע זה מבירורים עם . הכספיים
מועיל גם לערוך בירורים עם הגורמים , אים לדיווח כספיהאחר

המעורבים באופן ישיר בפעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף 
כגון מנהל מערכות המידע הראשי או נושא תפקיד , המבוקר
על , בהשגה או עדכון של ידע על עסקי הגוף המבוקר. מקביל לו

חות בהקשר של ההשפעה על הדו, בין היתר, המבקר לשקול
 : את,הכספיים

 
 סעיפים(פעילויותיו העסקיות של הגוף המבוקר והענף   8.1 

  9-11(; 
 

 אסטרטגיית הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר   8.2 
 ;)12סעיף (

 
היקף פעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר   8.3 

  –וכן ) 13-15סעיפים (
 

וף המבוקר של הג) Outsourcing(הסדרי המיקור חוץ   8.4 
 ;)16-17סעיפים (

 
 .כל אחד מאלה יידון להלן  

 
 הפעילויות העסקיות של הגוף המבוקר והענף

 
פעילויות סחר אלקטרוני עשויות להתבצע כהשלמה לפעילות   .9

הגוף המבוקר , לדוגמה.  המבוקרהעסקית המסורתית של הגוף
ים ספר, כגון(עשוי להשתמש באינטרנט כדי למכור מוצרים רגילים 

סמך עסקה - הנשלחים בשיטות מסורתיות על,)או תקליטורים
סחר אלקטרוני עשוי לייצג קו עסקים , להבדיל. שבוצעה באינטרנט

חדש והגוף המבוקר יכול להשתמש באתר האינטרנט שלו כדי 
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תמונות , תוכנות, כגון(למכור ולספק מוצרים דיגיטליים 
 .דרך האינטרנט) דיגיטליות

 
ן גבולות גיאוגרפיים ברורים וקבועים כגון אלה לאינטרנט אי  .10

. המאפיינים עד היום את המסחר הפיזי בסחורות ושירותים
במיוחד כאשר ניתן לספק את הסחורות או , במקרים רבים

הסחר האלקטרוני מצמצם או , השירותים באמצעות האינטרנט
 .מבטל לחלוטין רבות מהמגבלות שיוצרים הזמן והמרחק

 
 ולפיכך ,סויימים נוטים יותר להשתמש בסחר אלקטרוניענפים מ  .11

הסחר האלקטרוני בענפים אלה נמצא בשלב התפתחות מתקדם 
כאשר הענף של הגוף המבוקר מושפע במידה רבה מסחר . יותר

הסיכונים העסקיים העשויים להשפיע על , אלקטרוני באינטרנט
 .הדוחות הכספיים עלולים להחמיר

 
 וני של הגוף המבוקראסטרטגיית הסחר האלקטר

 
לרבות הדרך ,  המבוקראסטרטגיית הסחר האלקטרוני של הגוף  .12

שבה הוא משתמש בטכנולוגיית מידע לצורך סחר אלקטרוני 
 עשויים להשפיע על אבטחת הרישומים ,ואמידתו את רמות הסיכון

. השלמות והאמינות של המידע הפיננסי המופק, הפיננסיים
 הבוחן את ,מבקרללוונטיים נושאים העשויים להיות ר

בהקשר של , אסטרטגיית הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר
 :בין היתר, כוללים, הבנת סביבת הבקרה

 

אשר מעורבות אלה המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר ב •
לבין , בין פעילויות הסחר האלקטרוני, בחינת ההתאמהל
 .אסטרטגיה העסקית הכוללת של הגוף המבוקרה

האלקטרוני תומך בפעילות חדשה של הגוף  סחרהאם ה •
או , או האם הוא מיועד לייעל פעילויות קיימות, המבוקר

 .לחדור לשווקים חדשים עבור פעילויות קיימות
מקורות הכנסה עבור הגוף המבוקר וכיצד הם משתנים  •

 האם הגוף המבוקר פועל כיצרן או סוכן של ,לדוגמה(
 ).הסחורות והשירותים הנמכרים

רכת ההנהלה את האופן שבו הסחר האלקטרוני ישפיע על הע •
 .רווחי הגוף המבוקר ועל דרישותיו הכספיות

גישת ההנהלה לסיכון וכיצד גישה זו משפיעה על פרופיל  •
 .הסיכון של הגוף המבוקר

סיכונים ואמצעי , המידה שבה ההנהלה זיהתה הזדמנויות •
ו א, כחלק מהאסטרטגיה, בקרה מתאימים לסחר אלקטרוני
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הוק בתגובה -האם הסחר האלקטרוני הוא התפתחות אד
 .להזדמנויות וסיכונים כאשר הם נוצרים

 
 היקף פעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר

 
שונים משתמשים בסחר אלקטרוני בדרכים גופים מבוקרים   .13

 :אפשר להשתמש בסחר אלקטרוני כדי, לדוגמה; שונות
 

ת מידע זה גבוקר ופעילויותיו והצלספק מידע על הגוף המ •    
ספקים , לקוחות, משקיעים: כגון; לרשות צדדים שלישיים

 .ועובדים

כאשר העסקאות מוזנות , לבצע עסקאות עם לקוחות קיימים •
 .באמצעות האינטרנט

ידי אספקת מידע -על, להשיג גישה לשווקים ולקוחות חדשים •
 .ויכולת עיבוד עסקאות באינטרנט

 ).ASPs(י יישומים לגשת לספקי שירות •
 .ליצור מודל עסקי חדש •

 
היקף השימוש בסחר אלקטרוני משפיע על אופי הסיכונים שיטופלו   .14

סוגיות אבטחה עשויות להתעורר כל אימת . ידי הגוף המבוקר-על
 כאשר אין גישה אף. שיש לגוף המבוקר אתר אינטרנט

ת גם דפי מידע בלבד עשויים להוו, אינטראקטיבית לצד שלישי
תשתית . נקודת גישה לרישומים הכספיים של הגוף המבוקר

 - האבטחה ואמצעי הבקרה הקשורים אמורים להיות נרחבים יותר
כאשר אתר האינטרנט משמש לביצוע עסקאות עם שותפים 

רציפות ראה (או כאשר המערכות משולבות באופן הדוק , עסקיים
 ).31-33תהליכים סעיפים 

 
גדיל את מעורבותו בסחר אלקטרוני כאשר הגוף המבוקר מ  .15

גדלה , ומערכותיו הפנימיות נעשות משולבות ומורכבות יותר
נה שונות יכי הדרכים החדשות לביצוע עסקאות תהי, הסבירות

ושייווצרו סוגי , מהצורה המסורתית של הפעילות העסקית
 .סיכונים חדשים

 
 הסדרי המיקור חוץ של הגוף המבוקר

 
בים חסרים את המומחיות הטכנית הדרושה גופים מבוקרים ר  .16

 הדרושות לביצוע סחר ,להקמה והפעלה של מערכות פנימיות
תלויים בספקי גופים מבוקרים אלה עשויים להיות . אלקטרוני
ספקי שירותי , )ISPs(ספקי שירותי גישה לאינטרנט : שירות כגון

או כל דרישות טכנולוגיית ,  את רוביםהמספק) ASPs (יישום
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הגוף המבוקר עשוי גם להשתמש בספקי .  לסחר אלקטרוניעהמיד
; שירות לפעילויות אחרות בנוגע לפעילויות הסחר האלקטרוני שלו

הפעלת מוקדי שיחות , משלוח סחורות, מילוי הזמנות: כגון
 . ופונקציות חשבונאיות מסויימות

 
נהלים ורישומים ,  מדיניות;כאשר הגוף המבוקר נעזר בספק שירות  .17

 המשמשים את ספק השירות עשויים להיות רלוונטיים ,וניםש
על המבקר לשקול . לביקורת הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר

  כדי לזהות, שבהם משתמש הגוף המבוקר,את הסדרי המיקור חוץ
 הנובעים מהפעילויות , כיצד הגוף המבוקר מגיב לסיכונים-

 . שהועברו למיקור חוץ
 

 זיהוי סיכונים
 

 הקשורים לפעילויות ,הנהלה ניצבת בפני סיכונים עסקיים רביםה  .18
 :לרבות, הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר

 

 אשר השפעתה עלולה ,העסקאות) integrity(פגיעה במהימנות  • 
גבי - המתועדים על,לגדול עקב היעדר נתיבי ביקורת נאותים

 .נייר או באמצעים אלקטרוניים

לרבות התקפות וירוסים , לקטרוניסיכוני אבטחה של סחר א • 
 באמצעות ,עובדים ואחרים, ופוטנציאל לתרמית מצד לקוחות

 .מורשית-גישה בלתי

 הקשורה למשל להיוון ,מדיניות חשבונאית בלתי הולמת • 
הבנה שגויה של , עלויות פיתוח אתר אינטרנט,  כגון;הוצאות

הפרשות , תרגום מטבעות זרים, הסדרים חוזיים מורכבים
 .כנסהה וסוגיות הכרה ב,חריות או החזרותלא

, עמידה בדרישות מיסוי ודרישות חוקיות ופיקוח אחרות-אי • 
אינטרנט מבוצעות בבמיוחד כאשר עסקאות הסחר האלקטרוני 

 .בין מדינות

כי חוזים שנחתמו באמצעים אלקטרוניים , להבטיח יכולת-אי • 
 .בלבד הינם מחייבים

י ככלי לניהול מערכות עסקיות סחר אלקטרונב שימוש נרחב • 
 .משמעותיות או ביצוע עסקאות אחרות באינטרנט

 .של מערכות ותשתית" נפילות"כשלים או  • 
 

הגוף המבוקר מתמודד עם סיכונים עסקיים מסויימים הנובעים   .19
מסחר אלקטרוני באמצעות יישום תשתית אבטחה מתאימה 

 :אמצעים שנועדו אשר בדרך כלל כוללים ,ואמצעי בקרה קשורים
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 .לאמת את זהות הלקוחות והספקים •  

 .העסקאות) integrity(ת מהימנולהבטיח את  •  

 לרבות הסכמה על תנאי, להשיג הסכמה על תנאי המסחר •  
 העשויים לעסוק, משלוח ואשראי ותהליכי יישוב מחלוקות 
  ונהלים שיבטיחו שמי מהצדדים,במעקב אחר עסקאות 
 מכן להכחיש את מתן הסכמתו-לאחרלעסקה לא יוכל  
 ).non-repudiationהכחשה - אינהלי(לתנאים שסוכמו  

 .השגת תשלום מלקוחות או כינון אמצעי אשראי מאובטחים •  

 .כינון פרוטוקולי הגנת פרטיות ומידע •  
 

 כדי לזהות את ,על המבקר להשתמש בידע שהושג על העסק  .20
 ,ורים לסיכונים עסקייםהקש, העסקאות והנהלים, האירועים

אשר , הנובעים מפעילויות סחר אלקטרוני של הגוף המבוקר
לשיקולו של המבקר עשויים להוביל להצגה מוטעית מהותית 

 הביקורת נהליאו שיש להם השפעה מהותית על , בדוחות הכספיים
 .או על דוח רואה החשבון המבקר

 
 סוגיות חוק ופיקוח

 
בינלאומית כוללת לסחר אלקטרוני לא קיימת מסגרת משפטית   .21

יחד עם זאת הן קיימות . ותשתית יעילה שתתמוך במסגרת זו
 .באופן חלקי והן שונות זו מזו בתחומי השיפוט השונים

הקשורות לפעילויות , על ההנהלה לשקול סוגיות חוק ופיקוח  
 גוף המבוקרהאם ל, למשל; גוף המבוקרהסחר האלקטרוני של ה

במיוחד מסי הכנסה או , ים להכרה בחבויות מסיש מנגנונים הולמ
גורמים העשויים ליצור מסים . בתחומי שיפוט שונים, ערך מוסף

 :אשר, את המקום, בין היתר, כוללים, על עסקאות סחר אלקטרוני
 

 ; באופן חוקים רשוהגוף המבוקרבו  •  

 ; הפיזיותוא מבצע את פעולותיובו ה •  

 ;ובו ממוקם שרת האינטרנט של •  

 ;ממנו מסופקים הסחורות והשירותים •  

  או שבו מסופקים הסחורותובו ממוקמים לקוחותי •  
 .והשירותים 

 
עובדה זו יוצרת . כל אחד מאלה עשוי להיות בתחום שיפוט שונה 

 .החלים על עסקאות בין מדינות, הכרה נאותה במסים-סיכון לאי
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נטיות במיוחד לסביבת העשויות להיות רלוו, סוגיות חוק או פיקוח .22
 :בין היתר, כוללות, סחר אלקטרוני

 

 ;ציות לדרישות ארציות ובינלאומיות להגנת הפרטיות • 

 ;ציות לדרישות ארציות ובינלאומיות של ענפים בפיקוח • 

 ;יכולת אכיפת חוזים • 

 ;למשל הימורים באינטרנט, החוקיות של פעילויות מסויימות • 

 ;הסיכון להלבנת הון • 

 ;הפרת זכויות קניין רוחני • 
 

הערכה ודיווח על תוצאות ,  ביקורתנהליבעת תכנון וביצוע  .23
 לחוקים גוף המבוקרציות מצד ה-המבקר יכיר בכך שאי, הביקורת

, כן-כמו. ותקנות עשוי להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים
על המבקר להשיג הבנה כללית של , מנת לתכנן את הביקורת-על

,  ועל הענףגוף המבוקרהחלה על ה, גרת המשפטית והפיקוחיתהמס
בנסיבות המסויימות של .  מציית למסגרת זוגוף המבוקרוכיצד ה

עשויה מסגרת זו לכלול סוגיות משפט ופיקוח , הגוף המבוקר
למרות שלא ניתן . מסויימות הקשורות לפעילויות סחר אלקטרוני

המבקר ,  והתקנותציות לכל החוקים-לצפות שהביקורת תאתר אי
, ציות לאותם חוקים ותקנות-נדרש לפעול לזיהוי מקרים של אי

ציות להם חייב להיות מובא בחשבון בהכנת דוחות -אשר אי
אשר לדעת , כאשר מתעוררת סוגיה חוקית או פיקוחית. כספיים

, המבקר עשויה להוביל להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים
רואה החשבון  או דוח ביקורתה נהליאו להשפיע מהותית על 

במקרים . על המבקר לשקול את תגובת ההנהלה לסוגיה, המבקר
הנובעות , כאשר שוקלים סוגיות משפטיות ופיקוחיות, מסויימים

עשוי להידרש יועץ ,  המבוקרגוףמפעילות הסחר האלקטרוני של ה
 .משפטי בעל מומחיות בנושאי סחר אלקטרוני

 
 שיקולי בקרה פנימית

 
, אמצעי הבקרה הפנימית יכולים להקטין את מרבית הסיכונים .24

על המבקר לבחון את סביבת . הכרוכים בפעילויות סחר אלקטרוני
 על פעילויות הסחר ם יישגוף המבוקרשה,  הבקרהנהליהבקרה ו

לפי מידת הרלונטיות שלהם למצגים בדוחות , והאלקטרוני של
 כות הסחר למשל כאשר מער, בנסיבות מסויימות. הכספיים

כאשר נפחי , האלקטרוני מייצרות תנועות רבות באופן אוטומטי
או כאשר ראיות אלקטרוניות הקשורות לנתיבי , העסקאות גדולים

המבקר עשוי לקבוע שלא ניתן להפחית , הביקורת אינן מספקות
את סיכון הביקורת לרמה נאותה באמצעות בדיקות מבססות 

ת להשתמש בטכניקות מקובל לא אח, בנסיבות כאלו. בלבד
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 (CAATs ( )Computer Assisted Audit(ביקורת ממוחשבות 

(Techniques ) 66ראה גילוי דעת .( 
 

 העסקאות )integrity (מהימנות, בנוסף לטיפול בסוגיית האבטחה .25
ההיבטים הבאים של הבקרה , ורציפות התהליכים הנדונים להלן
 עוסק וף המבוקרגכאשר ה, הפנימית הינם רלוונטיים במיוחד

 :בסחר אלקטרוני
 

 הבקרה בסביבת סחר נהלי )integrity (שמירה על מהימנות  • 
 .המשתנה במהירות, אלקטרוני

 גוף המבוקר לצורכי ה-הבטחת גישה לרשומות רלוונטיות   • 
 .ולמטרות הביקורת

 
 אבטחה

 
ואמצעי הבקרה הקשורים , גוף המבוקרתשתית האבטחה של ה  .26

, ים מרכיב חשוב במיוחד של מערך הבקרה הפנימיתמהוו, ואלי
גוף כאשר צדדים חיצוניים יכולים לגשת למערכת המידע של ה

המידע נחשב . כגון האינטרנט,  באמצעות רשת ציבוריתהמבוקר
אימות , )authorization( כאשר דרישות ההרשאה ,למאובטח

 נותמהימה, )Confidentiality(החיסיון , )authenticity(הזהות 
)integrity( ,הכחשה -האי)non-repudiation ( והזמינות 
)availability (מתמלאות. 

 
הקשורים ,  מטפל בסיכוני אבטחהגוף המבוקרה, באופן רגיל  .27

לרישום ועיבוד עסקאות סחר אלקטרוני באמצעות תשתית 
תשתית האבטחה . ו ואמצעי הבקרה הקשורים אליוהאבטחה של

הערכת , לכלול מדיניות אבטחת מידעואמצעי הבקרה יכולים 
אמצעים , אומדנים ונהלים, תקנים, סיכונים לאבטחת המידע

סיסמאות וחומות אש , זיהוי משתמשים, כגון(פיזיים ולוגיים 
)Firewall .((בהתאם , על המבקר לשקול את הנושאים הבאים

 : שבדוחות הכספייםמצגיםלמידת הרלוונטיות שלהם ל
 

 -חומות אש ובתוכנת הגנה מפני וירוסים שימוש אפקטיבי ב • 
נתונים או חומר , מכניסת תוכנהגוף המבוקר להגנת מערכות ה

 .מורשים או מזיקים-אחר בפורמט אלקטרוני שהינם בלתי

לרבות שמירת הפרטיות והאבטחה , שימוש אפקטיבי בהצפנה • 
בקרה ושמירה על מפתחות , למשל, של תשדורות באמצעות

 .פענוח והצפנה
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פיקוח על פיתוחן ויישומן של המערכות התומכות בפעילויות  • 
 .סחר אלקטרוני

האם אמצעי הבקרה הקיימים ממשיכים להיות אפקטיביים  • 
לנוכח שימוש בטכנולוגיות חדשות לתקיפת מערך אבטחת 

 .הרשת הציבורית

 הבקרה נהליהאם מערכת הבקרה הפנימית תומכת ב • 
 ,כגון(בקרה מסויימים  נהלילמרות ש, למשל. המיושמים

 הם )מערכות הצפנה המבוססות על תעודות דיגיטליות
כאשר הם , הם אינם אפקטיביים, מתקדמים מבחינה טכנית

 .מיושמים בסביבת בקרה שאינה הולמת
 

  העסקאות)integrity (מהימנות
 

 הדיוק, )completeness (על המבקר לשקול את השלמות  .28
)accuracy( ,הזמינות) timeliness( וההרשאה )authorization ( של

גוף המידע הנוצר לצורך תיעוד ועיבוד ברשומות הכספיות של ה
האופי ורמת התחכום . ] העסקאות)integrity (מהימנות[ המבוקר

 משפיעים על ף המבוקרהגושל פעילויות הסחר האלקטרוני של 
אופי והיקף הסיכונים הקשורים לתיעוד ועיבוד עסקאות סחר 

 .רוניאלקט
 

 המידע במערכת )integrity ( ביקורת המתייחסים למהימנותנהלי  .29
עוסקים בעיקר , החשבונאית של עסקאות הסחר האלקטרוני

המשמשות לקליטה , של המערכות) reliability(בהערכת אמינותן 
כמו למשל , פעולת המקור, במערכת מתוחכמת. ועיבוד מידע זה

תפעיל אוטומטית את , טרנטקבלת הזמנה מלקוח באמצעות האינ
 ביקורת נהליבניגוד ל, לפיכך. כל השלבים האחרים בעיבוד העסקה

אשר באופן רגיל מתמקדות בנפרד (של פעילויות עסקיות אחרות 
, )בתהליכי בקרה הקשורים לכל שלב של קליטת העסקה ותיעודה

 נוהל ביקורת לסחר אלקטרוני מתוחכם יתמקד על פי 
) integrity(הקשורים למהימנות , ומטייםרוב באמצעי בקרה אוט
 .ועיבודן האוטומטי מיד לאחר מכן, העסקאות עם קליטתן

 
העסקאות ) integrity(אמצעי הבקרה הקשורים למהימנות   .30

 :לדוגמה, בסביבת סחר אלקטרוני מיועדים בדרך כלל לצורך
 

 ;אימות הקלט • 

 ;מניעת כפילות או השמטת עסקאות • 

לרבות , י המסחר סוכמו לפני עיבוד ההזמנההבטחה שתנא • 
העשויים לדרוש למשל את קבלת , תנאי אספקה ואשראי

 ;התשלום עם הגשת ההזמנה
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הבחנה בין לקוחות הסוקרים את ההיצע לבין לקוחות  • 
להבטיח שהצד השני לעסקה לא יוכל , שמגישים הזמנות

אי (ימים ילהכחיש לאחר מכן את מתן הסכמתו לתנאים מסו
להבטיח שהעסקאות נעשות עם , ובמקרה הצורך, )חשההכ

 ;צדדים מאושרים

ידי וידוא שכל השלבים הושלמו -מניעת עיבוד לא שלם על • 
, ההזמנה התקבלה: בעסקה בין עסק לצרכן, למשל(ותועדו 

שירותים סופקו והמערכת /הסחורות, התשלום התקבל
 כל  אם לא הושלמו-או דחיית ההזמנה , )החשבונאית עודכנה

 ;השלבים

הבטחת הפצה נאותה של פרטי העסקה לכל המערכות ברשת  • 
כאשר הנתונים נאספים באופן ריכוזי ומועברים , למשל(

 ;)למנהלי משאבים שונים לצורך ביצוע העסקה

 .גיבוי ואבטחה נאותים של הרשומות, הבטחת שמירה • 
 

 רציפות התהליכים
 

טכנולוגיות מידע רציפות התהליכים מתייחסת לדרך שבה   .31
 וכתוצאה משילוב זה פועלות למעשה כמערכת ,משתלבות זו בזו

שנוצרו באתר , חשוב שהעסקאות, בסביבת סחר אלקטרוני. אחת
ידי המערכות -יעובדו באופן נאות על, גוף המבוקרהאינטרנט של ה
המערכת החשבונאית ומערכת , כגון; גוף המבוקרהפנימיות של ה

" מערכות משרד אחורי"בדרך כלל בשם המוכרות (ניהול מלאי 
)Back Office Systems .( אתרי אינטרנט רבים אינם משולבים

 .אוטומטית במערכות פנימיות
 

אופן הקליטה וההעברה של עסקאות סחר אלקטרוני למערכת   .32
 :כגון,  עשוי להשפיע על נושאיםגוף המבוקרהחשבונאית של ה

 

 ;סון המידעשלמות ודיוק עיבוד העסקאות ואח • 

 ; רכישות ועסקאות אחרות, עיתוי ההכרה בהכנסה ממכירות • 

 .זיהוי ותיעוד עסקאות במחלוקת • 
 

: על המבקר לשקול, במקרה הרלוונטי למצגים בדוחות הכספיים .33
את אמצעי הבקרה המפקחים על שילוב עסקאות סחר אלקטרוני 

רכות ואת אמצעי הבקרה על שינויים במע, במערכות הפנימיות
 לצורך שמירה על רציפות התהליכים באופן -והמרות נתונים 

 .אוטומטי
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 השפעת רשומות אלקטרוניות על ראיות הביקורת

 
. עסקאות סחר אלקטרוני אינן מלוות תמיד ברשומות על גבי נייר .34

רשומות אלקטרוניות עלולות להיות קלות יותר להשמדה או 
על . מבלי להותיר עקבות ,מאשר רשומות על גבי נייר, לשינוי

 גוף המבוקר האם מדיניות אבטחת המידע של ה-המבקר לשקול 
-כדי למנוע שינויים בלתי, ואמצעי האבטחה המיושמים מספיקים

או במערכות המספקות , ברשומות חשבונאיות, במערכות: מורשים
 .נתונים למערכת החשבונאית

 
המבקר , קטרוניותשל הראיות האל) integrity (בבחינת מהימנותן .35

בקרות לבדיקת , כגון; עשוי לבחון אמצעי בקרה אוטומטיים
, חותמות תאריך אלקטרוניות, הרשומות) integrity(מהימנות 

בהתאם להערכת . ואמצעי בקרה על גרסאות, חתימות דיגיטליות
המבקר עשוי גם לשקול את , המבקר את אמצעי הבקרה האלה

ן אישור פרטי העסקה או יתרות כגו, הצורך בנקיטת נהלים נוספים
 .בחשבונות עם צדדים שלישיים
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 מבוא
 

 של הפדרציה 500'  מס)ISA(עת זה מבוסס על תקן גילוי ד .1
 ): ק"איפ(הבינלאומית של רואי החשבון 

 
"AUDIT EVIDENCE" 

 
ולספק הנחיות מה הן  לקבוע כלליםזה היא  גילוי דעתמטרת  

מהי , ראיות ביקורת בהקשר לביקורת של דוחות כספיים וכן
ן לגבי וכ, ואיכותן של ראיות ביקורת שיש להשיג, היקפן, כמותן

נהלי הביקורת שבהם משתמש המבקר כדי להשיג ראיות ביקורת 
 .כאלו

 
להסיק אשר תאפשרנה על המבקר להשיג ראיות ביקורת נאותות  .2

 .שעליהן תבוסס חוות דעתו, מסקנות סבירות
 

 התפישה המושגית של ראיות ביקורת
 

 את לגבשהן כל המידע שהמבקר משתמש בו כדי " ראיות ביקורת" .3
הן כוללות את המידע . חוות דעתו קנות אשר עליהן מתבססתמסה

הדוחות הכספיים וכן מידע  שביסודהכלול ברשומות החשבונאיות 
המבקר אינו צפוי להתייחס לכלל המידע שעשוי להיות . אחר
כוללות , שמטבען הן בעלות אופי מצטבר,  ראיות הביקורת1.קיים

 אשר יושמו במהלך ראיות ביקורת שהושגו באמצעות נהלי ביקורת
הביקורת ועשויות לכלול גם ראיות ביקורת שהושגו ממקורות 
אחרים כגון ביקורות קודמות ונהלי בקרת איכות במסגרת הליכי 

 .והמשך ההתקשרות עימםקבלת לקוחות 
 
את הרשומות של הפעולות , בדרך כלל, רשומות חשבונאיות כוללות .4

 כגון המחאות החשבונאיות הראשוניות ורשומות מסייעות
, חוזים, חשבוניות, ורשומות של העברות כספים אלקטרונית

פעולות יומן והתאמות אחרות לדוחות , ספרים ראשיים וספרי עזר
הכספיים שאינן משתקפות בפעולות היומן הפורמליות ורשומות 
, כגון ניירות עבודה וגיליונות נתונים המסייעים להקצאת עלויות

, לעיתים קרובות.  וגילוי נתוניםחשבון התאמות, חישובים
מעובדות , נרשמות, הפעולות ברשומות החשבונאיות נוצרות

עשויות הרשומות , בנוסף לכך. ומדווחות באמצעים אלקטרוניים
 אשר משתמשותהחשבונאיות לשמש חלק ממערכות משולבות 

                                                        
 . להלן14ראה סעיף  1
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בנתונים משותפים ומסייעות בכל היבטי הדיווח הכספי של הגוף 
 .לכללים וציותוו פעולותי, המבוקר

 
 
אחראית להכנת הדוחות הכספיים בהתבסס על היא הההנהלה  .5

חלק המבקר משיג . המבוקררשומותיו החשבונאיות של  הגוף 
, למשל, ראיות הביקורת באמצעות בחינת הרשומות החשבונאיותמ

ביצוע חוזר של נהלים שיושמו בתהליך , באמצעות ניתוח וסקירה
ת אחידות הטיפול בסוגים קשורים של הדיווח החשבונאי ובחינ

באמצעות יישום נהלי ביקורת .  מידע וביישומים של מידע זהה
אלה יכול המבקר לקבוע שהרשומות החשבונאיות שומרות בקירבן 

היות , אולם. על עקביות ותואמות את הדוחות הכספיים
והרשומות החשבונאיות כשלעצמן אינן מספקות ראיות ביקורת 

לשם ביסוס חוות דעת של מבקר על הדוחות שהן מספיקות 
 .המבקר משיג  ראיות ביקורת אחרות, הכספיים

 
מידע אחר בו יכול המבקר להשתמש כראיות ביקורת כולל  .6

דוחות של ; אישורים מאת צד שלישי; פרוטוקולים של דיונים
מדריכים לנהלי ; השוואה לגבי מתחרים-מידע בר; אנליסטים

בקר מיישום נהלי ביקורת כגון עריכת מידע שמשיג המ;  בקרה
ידי המבקר או -מידע אחר שפותח על, וכן; ובחינהתצפית , בירורים

 .שהיה זמין לו ואשר מאפשר לו להגיע למסקנות בדרך מושכלת
 

 מידה מספקת של ראיות ביקורת נאותות
 

. היא המדידה הכמותית של ראיות הביקורת" מידה מספקת" .7
, דהיינו; האיכותית של ראיות הביקורתהיא המדידה " נאותות"

הרלוונטיות שלהן ומהימנותן במתן סיוע לחשיפתן של הצגות 
ומצגים מתן גילויים , חשבוןיתרות , מוטעות בסוגי עסקאות

הכמות הנדרשת של ראיות ביקורת מושפעת . המתייחסים אליהן
כן סביר , ככל שהסיכון גדול יותר(הצגות מוטעות  מהסיכון של

ככל (ומאיכות הראיות ) צורך ביותר ראיות ביקורתשיהיה 
). כן יהיה צורך בפחות ראיות ביקורת, שהאיכות גבוהה יותר

בין מידה מספקת של ראיות הביקורת  יחסי גומליןקיימים , לפיכך
השגת ראיות ביקורת , יחד עם זאת. לבין נאותות ראיות הביקורת
 .נמוכהעל איכותן ה, בהכרח, נוספות כשלעצמה לא תפצה

 
מערכת נתונה של נהלי ביקורת עשויה לספק ראיות ביקורת  .8

 מסוימים אך )ASSERTIONS(העשויות להיות רלוונטיות למצגים 
 בדיקת רישומים ומסמכים לאחר תום, למשל. לא למצגים אחרים

עשויה לספק , התקופה הקשורים לגבייה של סכומים מחייבים
 אך לא בהכרח לנאותות ,ראיות ביקורת הן לקיום והן להערכה
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 לעיתים קרובות משיג המבקר, מאידך. חתכים סוף תקופתיים
 ראיות ביקורת ממקורות שונים או בעלי מאפיינים שונים הנוגעים

המבקר יכול לנתח את גיול החייבים ואת ,  לדוגמה. לאותו מצג
הגבייה בפועל כדי להשיג ראיות ביקורת המתייחסות לקביעת 

השגת ראיות ביקורת  , יתר על כן. ופקיםההפרשה לחובות מס
אינה מהווה , קיומו בפועל של מלאי, למשל, הנוגעות למצג מסוים

 .תחליף להשגת ראיות ביקורת באשר למצג אחר כגון ערך המלאי
 
מהימנותן של ראיות ביקורת מושפעת ממקורותיהן וממאפייניהן  .9

בוע הכללות ניתן אמנם לק. ותלויה בנסיבות המסוימות בהן הושגו
אולם הכללות , בנוגע למהימנות סוגים שונים של ראיות ביקורת

אפילו כאשר ראיות ביקורת . אלו כפופות לחריגים חשובים
ייתכנו נסיבות אשר עלולות , למבוקרמושגות ממקורות חיצוניים 

ייתכן שראיות , למשל. להשפיע על מהימנותו של המידע שהושג
אם , ני לא תהיינה מהימנותביקורת אשר הושגו ממקור חיצו

 . מיומן באותו תחוםהמקור אינו 
 

עשויות ההכללות הבאות בעניין , בהנחה שייתכנו חריגים 
 :מהימנותן של ראיות ביקורת להיות מועילות

 
ראיות ביקורת הן מהימנות יותר כאשר הן מושגות ממקורות   •

 .חיצוניים בלתי תלויים בגוף המבוקר
הן  ,קות במסגרת הגוף המבוקרראיות ביקורת אשר מופ  •

המופעלות -מהימנות יותר כאשר הבקרות המתייחסות אליהן
 . הן יעילות– המבוקרידי הגוף -על

: למשל(ידי המבקר -ראיות ביקורת המושגות במישרין על  •
מהימנות יותר מראיות ביקורת ) בקרה נוהלמעקב על יישום 

ריכת ע, למשל(ידי הסקת מסקנות -שהושגו בעקיפין או על
 ).בקרה בירור בנוגע ליישום נוהל

כמו  ראיות ביקורת מהימנות יותר כשהן מתועדות באמצעים  •
אמצעי אלקטרוני או אמצעי אחר , תיעוד בכתב, מסמכים

רישום סימולטני של הנאמר באסיפה מהימן יותר , למשל(
 ).פה בדיעבד על הנושאים שנדונו-מדיווח על

מהימנות , מקורייםבמסמכים  המתקבלותראיות ביקורת   •
או  העברות פקס, מצילומים המתקבלותיותר מראיות ביקורת 

 .מהעתקים
 

. מקוריותו של תיעודרק לעיתים נדירות ביקורת כוללת אימות  .10
ממנו להיות מומחה בהליך  המבקר לא הוכשר לכך ואין לצפות

המבקר את מהימנות המידע  ישקול, יחד עם זאת. אימות כזה
מסמכים בתבנית של , העתקים,  כמו צילומיםהמשמש לביקורת
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לרבות בחינת , תבנית דיגיטלית או אמצעי אלקטרוני אחר, פילם
 .הבקרה על הכנתם ושמירתם כאשר הדבר רלוונטי

 
 

משמש את המבקר  המבוקרידי הגוף -כאשר מידע שהופק על .11
על המבקר להשיג ראיות ביקורת בדבר דיוק , בביצוע נהלי ביקורת

כדי שהמבקר יוכל להשיג ראיות ביקורת . ושלמותוהמידע 
על המידע שעליו מתבססים נהלי הביקורת להיות שלם , מהימנות

באמצעות  הכנסות ממכירותבביקורת של , לדוגמה. ומדוייק דיו
מתייחס המבקר , בכמויות לפי רשומות המכרמחירי תקן   מכפלת

ות של וכן לשלמות ולמהימנ התקן מחיריהמידע של  למהימנות
ניתן להשיג ראיות ביקורת בנוגע לשלמותו . נתוני כמויות המכר

 המבוקרידי מערכת המידע של הגוף -ולדיוקו של המידע המופק על
זאת , המידע לבדיקת הביקורת הלונבד בבד עם יישום בפועל של 

כאשר השגת ראיות ביקורת כאלה מהווה חלק בלתי נפרד מנוהל 
יכול המבקר להשיג ראיות , במצבים אחרים. הביקורת עצמו

ידי בחינת בקרות -ביקורת לגבי הדיוק והשלמות של מידע כזה על
ייתכנו מקרים בהם יקבע , אולם. הפקת המידע ושמירתו על הליך

נהלי , למשל. המבקר שיש צורך ביישום נהלי ביקורת נוספים
ביקורת נוספים אלה עשויים לכלול יישום שיטות ביקורת בסיוע 

 (COMPUTER-ASSISTED AUDIT TECHNIQUESמחשב 
 )CAAT`S ( ( באופן בלתי תלוי הנתוניםכדי לחשב את. 

 
ביטחון רב יותר מראיות ביקורת , בדרך כלל, המבקר ישאב .12

עקביות המושגות ממקורות שונים או בעלות מאפיינים שונים 
. מאשר מפריטים של ראיות ביקורת שיישקלו כל אחד בפני עצמו

השגת ראיות ביקורת ממקורות שונים או בעלות , בנוסף לכך
מאפיינים שונים עשויה להצביע על כך שראיית ביקורת מסוימת 

אישוש מידע שהושג ממקור חיצוני לגוף , למשל. אינה מהימנה
יכול להגביר את הביטחון שהמבקר שואב מהצהרה של  מבוקרה

ן כאשר ראיות ביקורת שהושגו ממקור אחד אינ, ולהיפך. ההנהלה
יקבע המבקר אילו , עולות בקנה אחד עם אלה שהושגו ממקור אחר

 .נהלי ביקורת נוספים יידרשו כדי לפתור את העדר העקביות
 

המבקר ישקול את היחס שבין עלות השגתן של ראיות הביקורת  .13
הקושי או העלות הכרוכים בהשגת . לבין התועלת של המידע שיושג

להשמטת נוהל ביקורת  תקף המידע אינם מהווים כשלעצמם בסיס
 .שאין לו תחליף

 
המבקר לא יבחן את כל המידע הזמין ,  בבואו לגבש את חוות דעתו .14

משום שבדרך כלל ניתן להגיע למסקנות באמצעות יישום גישות 
, בנוסף לכך. של דגימה ואמצעים אחרים לבחירת פריטים לבדיקה
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 משכנעות להסתמך על ראיות ביקורת, בדרך כלל, המבקר נאלץ
כדי להגיע לרמת ביטחון ,  מכל מקום. ולאו דווקא מכריעות

. לא יסתפק המבקר בראיות ביקורת שהן פחות ממשכנעות, סבירה
המבקר יפעיל שיקול דעת מקצועי בצד ספקנות מקצועית בהערכתו 
את כמות ראיות הביקורת ואיכותן וכן את היותן במידה מספקת 

 .ונאותות לתמיכה בחוות דעתו
 

 בהשגת ראיות ביקורת) ASSERTIONS(השימוש במצגים 
 

ההנהלה אחראית להצגה הנאותה של דוחות כספיים אשר  .15
 כאשר ההנהלה. ופעולותיו המבוקרמשקפים את מהות הגוף 

מכל הבחינות  ,משקפים באופן נאותמצהירה שהדוחות הכספיים 
, בהתאם למסגרת הדיווח החשבונאי המתאימה, המהותיות
, ההכרה או מכללא את נאותות במפורש מאשרת ההנהלה
ההצגה והגילוי של מרכיבים שונים בדוחות הכספיים , המדידה

 .והגילויים המתייחסים אליהם
 

יתרות , לגבי סוגי עסקאות במצגי ההנהלהעל המבקר להשתמש  .16
הצגה ומתן גילוי בפירוט מספיק כדי ליצור בסיס להערכת , חשבון

עית מהותית ולעיצובם של נהלי ביקורת סיכונים של הצגה מוט
 המבקר משתמש במצגים כדי להעריך סיכונים .נוספים ויישומם

ידי בחינתם של סוגים שונים של הצגות מוטעות פוטנציאליות  -על
העלולות לקרות ובהתאם לכך לתכנן נהלי ביקורת שיהוו מענה 

ם אחרים דנים במצבים ספציפיי גילויי דעת. לסיכונים המוערכים
 .המצגבהם נדרש המבקר להשיג ראיות ביקורת ברמת 

 
 :בהם משתמש המבקר מתפלגים לקטגוריות הבאות המצגים .17
 

 :לגבי סוגי עסקאות ואירועים בתקופה המבוקרת מצגים )א(
 התרחשו,  עסקאות ואירועים שנרשמו-התרחשויות  )1(

 .למבוקרומשתייכים 
צריכים  כל העסקאות והאירועים שהיו -שלמות  )2(

 .אכן נרשמו, להירשם
 סכומים ונתונים אחרים הקשורים לעסקאות -דיוק  )3(

 .נרשמו כיאות, ולאירועים שנרשמו
 עסקאות ואירועים נרשמו בתקופה -חתכים  )4(

 .החשבונאית הנכונה
 עסקאות ואירועים נרשמו בחשבונות -מיון  )5(

 .המתאימים
 

 :מצגים לגבי יתרות בחשבון לתום התקופה )ב(
 .אכן קיימים, התחייבויות והון עצמי,  נכסים-קיום  )1(
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מחזיק או שולט בזכויות  המבוקר -זכויות ומחויבויות  )2(
 .וההתחייבויות הן המחויבויות של המבוקר, לנכסים

ההתחייבויות וההון העצמי שהיו ,  כל הנכסים-שלמות  )3(
 .אכן נרשמו, צריכים להירשם

 התחייבויות והון עצמי , נכסים-הערכה והקצאה  )4(
וכל נכללים בדוחות הכספיים בסכומים נאותים 

 .הערכה או סיווג נרשמו כיאותההתאמות הנובעות מ
 

 :לגבי הצגה וגילוי מצגים )ג(
עסקאות ,  אירועים-זכויות ומחויבויות , התרחשות )1(

התרחשו והם , ונושאים אחרים אשר ניתן להם גילוי
 .לגוף המבוקרמשתייכים 

 כל הגילויים שהיו צריכים להיכלל בדוחות -שלמות  )2(
 .אכן נכללו, הכספיים

 המידע הכספי מוצג -מיון לקבוצות והצגה מובנית  )3(
 .ברורמנוסחים בומתואר כיאות והגילויים 

 למידע כספי ולמידע האחר ניתן  גילוי -דיוק והערכה  )4(
 .נאות ובסכומים המתאימים

 
 במצגים כמתואר לעיל או להביאם בחשבון המבקר יכול להשתמש .18

, למשל. כל ההיבטים המתוארים לעילשייכוסו בדרך אחרת ובלבד 
 המצגיםהמבקר יכול לשלב את המצגים על עסקאות ואירועים עם 

אפשר שלא יהיה מצג נפרד בדבר , כדוגמה נוספת. על יתרות חשבון
כאשר המצגים בדבר אירועים , החתך של עסקאות ואירועים

ושלמות כוללים התייחסות נאותה לרישום העסקאות בתקופת 
 .הדיווח הנכונה

 
 נהלי ביקורת להשגת ראיות ביקורת

 
מסקנות סבירות  מהןלהסיק  על מנתהמבקר ישיג ראיות ביקורת  .19

 :כדי נועדיישום נהלי ביקורת . אשר עליהן  יבסס את חוות דעתו
 

 הבקרהלרבות , וסביבתו הגוף המבוקר להשיג הבנה על )א(
להעריך את הסיכונים להצגה , הפנימית בגוף המבוקר

נהלי (מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים והמצגים 
נהלים להערכת "ביקורת המיושמים למטרה זו מכונים 

 ;")הסיכון
 
כאשר הדבר נחוץ או כאשר החליט המבקר לבחון את  )ב(

ה או זיהויי, היעילות התפעולית של  בקרות במניעתה
נהלי (ותיקונה של הצגה מוטעית מהותית ברמת המצג 

 ;")בדיקות בקרהלמטרה זו מכונים  המיושמיםביקורת 
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נהלי ביקורת (לזהות הצגה מוטעית מהותית ברמת המצג  )ג(

וכוללים  "בדיקות מבססות"למטרה זו מכונים   המיושמים
מתן , יתרות חשבון, בדיקות של פרטי קבוצות של עסקאות

 ).מבססיםהלים אנליטיים גילוי ונ
 

המבקר יישם תמיד נהלי הערכת סיכון כדי לספק בסיס מספיק  .20
, אולם. להערכה של סיכונים ברמות הדוחות הכספיים והמצגים

נהלי הערכת סיכון כשלעצמם אינם יכולים להוות ראיות ביקורת 
ידי יישום -ויש להשלים אותם על, נאותות לצורך ביסוס חוות דעת

-ועל, כשהדבר דרוש, קורת נוספים בצורת בדיקות בקרהנהלי בי
 .בדיקות מבססותידי 

 
כאשר הערכת הסיכונים של . יש צורך בבדיקות בקרה בשני מקרים .21

על ,  התפעולית של בקרותהערכה של היעילותהמבקר כוללת 
, בנוסף. המבקר לבחון בקרות אלו כדי לתמוך בהערכת הסיכונים

כשלעצמם אינם מהווים מידה  ססותהבדיקות המבכאשר נהלי 
המבקר נדרש לבצע בדיקות , מספקת של ראיות ביקורת נאותות

 . התפעוליתןבקרה כדי להשיג ראיות ביקורת לגבי יעילות
 

שייתייחסו להערכת  בדיקות מבססותהמבקר מתכנן ומיישם  .22
לרבות הערכתן של תוצאות , הסיכונים להצגה מוטעית מהותית

הערכת הסיכונים של , אולם. ם היו כאלהבדיקות הבקרה א
ועלולה להיות לא מדוייקת , המבקר היא תוצאה של שיקול דעת

, יתר על כן. דיה כדי זיהוי כל הסיכונים להצגה מוטעית מהותית
לרבות הסיכון של , בבקרה הפנימית מובנותקיימות מגבלות 

האפשרות של טעות ,  ההנהלה מבקרותOVERRIDE)(התעלמות 
 ,בדרך כלל, נדרשות, לכן. ההשפעה של שינויים מערכתייםאנוש ו

ולמתן  חשבוןליתרות , לסוגי עסקאות מהותיים בדיקות מבססות
 .גילוי כדי להשיג מידה מספקת של ראיות ביקורת נאותות

 
המבקר מיישם סוג אחד או יותר של נהלי ביקורת המתוארים  .23

או שילוב , ורת אלהניתן ליישם נהלי ביק.  להלן38 עד 26בסעיפים 
 בדיקותאו  בדיקות בקרה, כנהלים להערכת סיכונים, שלהם

בנסיבות . ידי המבקר-בהתאם להקשר בו יושמו על הכל ,מבססות
יכולות ראיות ביקורת שהושגו מביקורות קודמות לספק , מסוימות

ראיות ביקורת כאשר המבקר  מיישם נהלי ביקורת כדי לברר אם 
 .איות עודה נמשכתהרלוונטיות של אותן ר

 
אופיים ועיתויים של נהלי הביקורת הנדרשים עשויים להיות  .24

מושפעים מהעובדה שחלק מן הנתונים החשבונאיים ומידע אחר 
עשויים להיות זמינים רק בצורה אלקטרונית או רק בנקודות זמן 
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כגון הוראות , מסמכי מקור. מסוימיםמסוימות או בפרקי זמן 
עשויים להיות מוחלפים ,  חשבוניות והמחאות,שטרי מטען, רכישה

עשויים להשתמש בסחר  מבוקרים, למשל. במסרים אלקטרוניים
בסחר אלקטרוני משתמשים . אלקטרוני או במערכת עיבוד תמונות

ולקוחותיו או ספקיו במחשבים המחוברים ברשתות  הגוף המבוקר
. כדי לבצע עסקים באופן אלקטרוני, כגון האינטרנט, ציבוריות

 קבלת מזומנים והעברת, חיובים, משלוחים, עסקאות של רכישות
אך ורק באמצעות מסרים , לעיתים קרובות, מזומנים מבוצעות

במערכות עיבוד תמונות . אלקטרוניים המועברים בין הצדדים
נסרקים מסמכים ומומרים לתמונות אלקטרוניות כדי להקל על 

נו נשמר לאחר וייתכן שהמסמך המקורי אי, איחסונם ואיתורם
מידע אלקטרוני מסוים עשוי להיות קיים בנקודת זמן . ההמרה
ייתכן שלא ניתן יהיה לשחזר מידע זה כעבור זמן , אולם. מסוימת

מדיניות . אם התיקייה משתנית ואם אין תיקיית גיבוי, נתון
עשויה להכתיב למבקר את  המבוקרשמירת הנתונים של הגוף 

ידי -מסוים לצורך סקירתו עלהצורך בדבר שמירתו של מידע 
המבקר או את הצורך ביישום נהלי ביקורת בזמן בו המידע הינו 

 .זמין
 

עשוי המבקר לבצע חלק , כאשר המידע נשמר בתבנית אלקטרונית .25
מנהלי הביקורת המתוארים להלן באמצעות יישום שיטות ביקורת 

 .(CAAT’S)בסיוע מחשב 
 

 בדיקה של רשומות או מסמכים
, פנימיים או חיצוניים, יקה הינה בחינה של רשומות או מסמכיםבד .26

בדיקת . תבנית אלקטרונית או באמצעי אחר, בתבנית של נייר
רשומות ומסמכים מייצרת ראיות ביקורת ברמות שונות של 

ובמקרה של רשומות ומסמכים , בהתאם לאופיין ומקורן, מהימנות
דוגמה לבדיקה . םבהתאם ליעילות של הבקרה על הנפקת, פנימיים

היא בדיקה של רשומות או של מסמכים  כבדיקות בקרההמשמשת 
 .המורשה לכךידי  -כדי להשיג ראיות לאישור על

 
, מסמכים מסוימים מהווים ראיות ביקורת ישירות לקיומו של נכס .27

. ח"מניה או אג תעודתכמו  מכשיר כספימסמך המהווה , למשל
 מספקת בהכרח ראיות בדיקה של מסמכים מעין אלה אינה

 ביצועעשויה בדיקה של , בנוסף. ביקורת באשר לבעלות או לערך
 חוזה לספק ראיות ביקורת הנוגעות לדרך בה יישם הגוף המבוקר

 .מדיניות חשבונאית כגון הכרה ברווחים
 

 בדיקה של נכסים מוחשיים
בדיקה . בדיקה של נכסים מוחשים הינה בחינה בפועל של הנכסים .28

סים מוחשיים עשוייה לספק ראיות ביקורת מהימנות בנוגע של נכ
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או  אך לא בהכרח באשר לזכויותיו של הגוף המבוקר, לקיומם
בדיקה של פריטי מלאי . או באשר לערכם של הנכסים, חובותיו

 .בתצפית על ספירת המלאי, בדרך כלל, בודדים מלווה
 תצפית

.  בידי אחריםתצפית הינה התבוננות בתהליך או נוהל המבוצע .29
ידי עובדי הגוף -דוגמאות כוללות תצפית על ספירת מלאי על

התצפית מספקת . ותצפית על ביצוע פעילויות בקרה המבוקר
אך היא מוגבלת , ראיות ביקורת לגבי ביצוע תהליך או נוהל

לנקודת הזמן בה נעשית התצפית ובשל העובדה שעצם התצפית 
ראה . הליך או הנוהלהדרך בה מבוצעים הת להשפיע עלעלולה 

 שיקולים נוספים לפריטים -ראיות ביקורת "  בדבר83גילוי דעת 
 .הנחיות נוספות באשר לתצפית על ספירת מלאי לעניין" מסוימים

 
 עריכת בירורים

הן , עריכת בירורים הינה השגת מידע מאת אנשים בעלי ידע .30
 במסגרת הגוף, בנושאים כספיים והן בנושאים שאינם כספיים

עריכת בירור היא נוהל ביקורת המיושם . המבוקר או מחוצה לו
בהרחבה במהלך הביקורת ולרוב הוא מהלך משלים של נהלי 

בירורים  עריכת בירורים יכולה לנוע בטווח שבין.  ביקורת אחרים
הערכת התשובות . רשמית בכתבבירורים פה לבין עריכת -על

 .לבירורים מהווה חלק בלתי נפרד מן התהליך
 

התשובות לבירורים עשויות לספק למבקר מידע שלא היה ברשותו  .31
עלולות התשובות , לחלופין. קודם לכן או ראיות ביקורת מסייעות

, לספק מידע שונה באופן משמעותי ממידע אחר שהשיג המבקר
. למשל מידע הקשור לאפשרות שההנהלה התעלמה מהבקרות

ם  בסיס למבקר מספקות התשובות לבירורי, במקרים מסוימים
 .או לתכנן ולייישם נהלים נוספים, לשנות נהלי ביקורת

 
המבקר מיישם נהלי ביקורת בנוסף לשימוש בבירורים כדי להשיג  .32

אין די , בדרך כלל. מידה מספקת של ראיות ביקורת נאותות
בעריכת בירורים בלבד כדי לספק מידה מספקת של ראיות ביקורת 

אין די , יתר על כן. ית  ברמת המצגלזיהוי הצגה מוטעית מהות
בעריכת בירורים  בלבד כדי לבחון את יעילותן התפעולית של 

 .בקרות
 

פי שאימות ראיות אשר הושגו בבירורים  הינו לעיתים -על-אף .33
במקרה של בירור בדבר כוונות ההנהלה עלול , חשוב במיוחד
 קריםבמ. להיות  מוגבל, שתומך בכוונות ההנהלה, המידע הקיים

הבנה של פעולות ההנהלה לביצוע כוונותיה אשר הוצהרו על , אלה
הסיבות המוצהרות של , ידה בעבר בקשר לנכסים או להתחייבויות

 ויכולתה של ההנהלה לבחור , ההנהלה לבחירת דרך פעולה מסוימת
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 כל אלה עשויים לספק מידע רלוונטי  באשר -בכיוון פעולה מסוים  
 .לכוונות ההנהלה

 
מקבל המבקר הצהרות בכתב מאת , בנוגע לעניינים מסוימים .34

בדרך , למשל. פה-ההנהלה לאישור תשובות לבירורים שנערכו על
כלל מקבל המבקר הצהרות בכתב מן ההנהלה בדבר עניינים 
מהותיים כאשר לא ניתן לצפות באופן סביר שתימצא מידה 

ורת מספקת של ראיות ביקורת נאותות אחרות או כשראיות הביק
הנחיות  לעניין. האחרות אשר הושגו הן באיכות נמוכה יותר

הצהרת "בדבר  21גילוי דעת נוספות לגבי הצהרות בכתב ראה 
 ".מנהלים

 
 קבלת אישורים 

הינה תהליך של , שהיא סוג מסוים של בירורים, קבלת אישורים .35
. השגת הצהרה ישירה מאת צד שלישי הן לגבי מידע או מצב קיים

במישרין   יתרות י  המבקר עשוי לבקש קבלת אישור,לדוגמה
לעיתים קרובות משמשת קבלת האישורים לאימות . מהחייבים

. אך אין היא מוגבלת לפריטים אלה, יתרות בחשבונות ומרכיביהן
או , המבקר יכול לבקש קבלת אישור לתנאי הסכם, למשל

בקשת האישור . מקיים עם צדדים שלישיים לעסקאות שהמבוקר
מה הם , ואם כן, כננת כך שתברר האם נעשו שינוים בהסכםמתו

בקבלת אישור משתמשים גם כדי להשיג . הפרטים הרלוונטיים
העדר , למשל, ראיות ביקורת בנוגע להעדרם של תנאים מסוימים

הנחיות  לעניין. שעשוי להשפיע על הכרה ברווחים" הסכם צדדי"
אישורים " בדבר 84 דעת נוספות בנוגע לקבלת אישורים ראה גילוי

 ".חיצוניים
 

 תלוי-חישוב בלתי
תלוי הינו בדיקת הדיוק המתימטי של מסמכים או -חישוב בלתי .36

ידי שימוש בטכנולוגיית -תלוי על-ניתן לבצע חישוב בלתי. רשומות
ושימוש  מהגוף המבוקרידי השגת קובץ אלקטרוני -מידע כגון על

ת הדיוק של סיכום לבדיק) S'CAAT(בשיטות ביקורת בסיוע מחשב 
 .הקובץ

 
 תלוי-ביצוע בלתי

ידי המבקר של נהלים או בקרות -תלוי הינו ביצוע על-ביצוע בלתי .37
, אשר בוצעו במקורם כחלק מהבקרה הפנימית של הגוף המבוקר

בין באופן ידני ובין בשימוש בשיטות ביקורת בסיוע מחשב 
)S'CAAT .(תלוי של גיול חייבים-ביצוע בלתי, לדוגמה. 
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 נהלים אנליטיים
ידי -נהלים אנליטיים הינם הערכות של מידע כספי שנעשות על .38

הן כספיים והן לא , בחינה של סבירות הקשרים  שבין נתונים
נהלים אנליטיים כוללים גם ניתוח של סטיות שזוהו . כספיים

או שהם , ויחסים שאינם עולים בקנה אחד עם מידע רלוונטי אחר
הנחיות נוספות בנוגע  לעניין. ת מסכומים שנחזוחורגים משמעותי

 ".נהלים אנליטיים" בדבר 79גילוי דעת ראה " נהלים אנליטיים"ל
 

 ביטולים
 

) 15-14סעיפים " (ראיות"עם פירסומו של גילוי דעת זה בטל פרק  .39
 ".10-ו, 9, 8הנחיות ליישום התקנים "שב

 
 להיתח

 

לתקופות וחות כספיים גילוי דעת זה יחול על ביקורת של ד . 40
 .או לאחר מכן 1.1.2005 ביום  המתחילות
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 (*) 93 גילוי דעת

 

 ,ווסביבת הגוף המבוקרהבנה של 
והערכת הסיכונים המתייחסים 

 להצגה מוטעית מהותית
 

 תוכן העניינים
 

 סעיפים 

 5-1 מבוא

  נהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע אודות

 19-6 והבקרה הפנימית של לרבות, ווסביבתהגוף המבוקר  

   לרבות הבקרה,הבנה של הגוף המבוקר וסביבתוהשגת 

 99-20  ושלהפנימית הבקרה  

 119-100 הערכת הסיכונים להצגה מוטעית מהותית

 121-120 תקשורת עם המופקדים על בקרת העל

 123-122 תיעוד

 124 תחילה

 125 ביטולים

- - - 

 :נספחים

 

  ל הגוף המבוקר וסביבתוש השגת הבנה - 1נספח 

   מרכיבי הבקרה הפנימית- 2נספח 

   תנאים ואירועים העשויים להצביע על - 3נספח 

  סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית   
 

                                                        
ידי -ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת ועל-גילוי דעת זה אושר על (*)

, 17.5.2006- ו14.5.2006המועצה המקצועית בהתאם להחלטותיהן מהימים  
ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום -בהתאמה ופרסומו אושר על

11.6.2006. 
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 מבוא
 
 של הפדרציה 315'  מס)ISA(גילוי דעת זה מבוסס על תקן  .1

 :)IFAC(הבינלאומית של רואי החשבון 
 

 “UNDERSTANDING THE ENTITY AND IT’S ENVIRONMENT AND 
ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT” 

 
שיאפשרו  למבקרהנחיות ו כללים לקבוע היאזה  מטרת גילוי דעת 

הבקרה  לרבות, ווסביבת הגוף המבוקר שלהבנה  להשיג לו
 מהותיתולהעריך את הסיכונים להצגה מוטעית , והפנימית של

 . המבוקרים כספייםהדוחות ב
 

 נהלי "ו יהיה הלשכה מתעתדת לפרסם גילוי דעת נוסף שעניינ
 ) ISA(המבוסס על תקן " שהוערכוסיכונים המבקר במענה ל

 ):IFAC(  של הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון 330' מס
 

"THE AUDITOR`S PROCEDURES IN RESPONSE TO ASSESSED 
RISKS"                 

 
 ם כניסתם לתוקף של גילוי דעת זה ושל גילוי הדעת הנוסף ע 

הנחיות ליישום " בדבר 66תבטל תוקפם של גילוי דעת  כאמור י
ושל גילוי דעת  " תקני ביקורת בסביבה של מערכת  מידע ממוחשבת

 ".הערכת סיכונים ובקרה פנימית" בדבר 80
 
 לרבות, ווסביבת הגוף המבוקרהבנה של  להשיגעל המבקר  .2

לזהות  על מנתבמידה מספקת וזאת , והבקרה הפנימית של
ת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית ולהעריך א

  תרמית בשל הנגרמ ההצגה המוטעיתבין אם , דוחות הכספייםב
 במידה מספקתוכן כדי לתכנן ולבצע , טעות ובין אם נגרמה עקב
 מחייב "ראיות ביקורת" בדבר דעתהגילוי  .נהלי ביקורת נוספים

  וגילגבי ס) assertions(  ההנהלהבמצגיאת המבקר להשתמש 
כדי מספיק פירוט ב הצגה ומתן גילוי, יתרות חשבון, עסקאות
 מהותית ולעיצובםהצגה מוטעית לבסיס להערכת סיכונים  ליצור

ראיות "בדבר  דעתהגילוי . ויישומם של נהלי ביקורת נוספים
 תסיכונים הן ברמלבצע הערכת מחייב את המבקר  "ביקורת

 על הבנה מתאימה בהתבסס ,המצגים תהדוחות הכספיים והן ברמ
 גילוי . והבקרה הפנימית של לרבות, וסביבתו הגוף המבוקרשל 

 עוסק 1"שהוערכוסיכונים נהלי המבקר במענה ל"הדעת בדבר 

                                                        
 . לעיל1ה סעיף רא, גילוי דעת זה טרם פורסם 1
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באחריותו של המבקר לקבוע מענה כולל ולתכנן ולבצע נהלי 
מספקים מענה  עיתויים והיקפם, ביקורת נוספים אשר אופיים

ות וההנחיות של גילוי הדעת הדריש. נאות להערכת הסיכונים
תיושמנה בשילוב עם הדרישות וההנחיות שנקבעו בגילויי  האמור

הנחיות נוספות בהקשר לאחריות המבקר , במיוחד. דעת אחרים
להעריך את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית כתוצאה מתרמית 

אחריות המבקר לשקול אפשרות "נדונות בגילוי הדעת בדבר 
 ".סגרת ביקורת של דוחות הכספייםקיומה של תרמית במ

 
 :זה גילוי דעתבדרישות הלהלן מובאת סקירה  כללית של  .3
 

הגוף  אודות-עלנהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע  •
זה כולל  חלק .והבקרה הפנימית של לרבות, ווסביבת המבוקר

 להשיגהמבקר לבצע בכדי  שעלהסברים לגבי נהלי הביקורת 
 והבקרה הפנימית של לרבות ,וסביבתו רהגוף המבוק לשהבנה 

 ). נהלים להערכת סיכונים(
צוות  חברי בין דיוןלקיים גם  את המבקרזה מחייב  נושא

הגוף הדוחות הכספיים של  של חשיפתםלמידת הביקורת באשר 
 .הצגה מוטעית מהותיתל המבוקר

 
הבקרה  לרבות ,ווסביבת הגוף המבוקר של ההבנ השגת •

היבטים  להביןזה מחייב את המבקר  נושא. והפנימית של
וכן מרכיבים של הבקרה , ווסביבת הגוף המבוקרשל  ספציפיים

הסיכונים להצגה  את ולהעריך לזהות במטרה, והפנימית של
 .מוטעית מהותית

 
זה מחייב  נושא.  הסיכונים להצגה מוטעית מהותיתתהערכ •

את המבקר לזהות ולהעריך את הסיכונים להצגה מוטעית 
באשר . המצגים ת הדוחות הכספיים והן ברמת הן ברממהותית

 :נקוט בפעולות הבאותיהמבקר  ,לכך
 

 לרבות ,ווסביבת הגוף המבוקר בחינתיזהה סיכונים על ידי  -  
, סוגי העסקאות בחינתוכן על ידי , הבקרות הרלבנטיות

 ;בדוחות הכספיים והגילוי ,יתרות חשבון
 להיותורמים שעשויים ייחס את הסיכונים שזוהו לאותם ג -  

 וכן; המצגים תברמ שגויים
 .םוסבירות יבחן את משמעות הסיכונים -  

 
אם סיכונים כלשהם  גםזה מחייב את המבקר לקבוע  נושא  

הינם סיכונים משמעותיים המחייבים שיקול דעת שהוערכו 
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 בלבד ותמבסס בדיקותביקורת או סיכונים שלגביהם במיוחד 
המבקר . קורת נאותות במידה מספקת ראיות ביות מספקןאינ

 לרבות, הגוף המבוקרבקרות של התכנון את נדרש להעריך 
 על סיכונים כאלה ולקבוע אם הן פעולות בקרה רלבנטיות

 .יושמו
 

זה  נושא . ועם ההנהלהבקרת העלתקשורת עם המופקדים על  •
מטפל בנושאים הקשורים לבקרה פנימית אשר לגביהם 

 .ההנהלהועם  בקרת העלים על המופקד עם  המבקרמתקשר
 
מתאים בהקשר תיעוד לדרישות ה אתזה קובע  נושא. תיעוד •

 .לאמור לעיל
 
חיוני  גורםמהווה  וסביבתו הגוף המבוקרהבנה אודות  השגת .4

 קובעת  ,במיוחד. מקובליםביצוע ביקורת בהתאם לתקני ביקורת ל
מתכנן המבקר את  התייחסויות שבתחומןהבנה זאת מסגרת של 

 שהוערכוסיכונים הביקורת ומפעיל שיקול דעת מקצועי לגבי 
 לאותם תולהצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים ולגבי תגוב

 : כאשרהלדוגמ, הביקורת במהלךסיכונים 
 רמה זו עדייןמהותיות ומעריכים אם האת רמת קובעים  •

 ;תהליך הביקורת מתקדםככל ש מתאימה
המדיניות של בוחנים את נאותות הבחירה והיישום  •

 ;גילוי בדוחות הכספייםהו החשבונאית
מזהים תחומים שבהם יתכן שיידרש שיקול דעת מיוחד  •

נאות  יישום,  עסקאות עם צדדים קשורים-לדוגמה , ביקורתב
 המטרה תעל ידי ההנהלה או בחינשל הנחת העסק החי 

 ;העסקית של עסקאות
 ;םמפתחים ציפיות לשימוש כאשר נוקטים בנהלים אנליטיי •
 אתמתכננים ומבצעים נהלי ביקורת נוספים בכדי להקטין  •

 וכן; ביקורת לרמה נמוכה מקובלתה ןסיכו
 מעריכים את המידה המספקת של ראיות ביקורת שהושגו •

ההנהלה  הצהרות של הנחות ושל ן כגון נאותות,ונאותותן
 .פה ובכתב-עלב ותהניתנ

 
 תהנדרש המידהפעיל שיקול דעת מקצועי בכדי לקבוע את יהמבקר  .5

. והבקרה הפנימית של לרבות, ווסביבת הגוף המבוקר תשל הבנ
 הגוףאודות  שהושגההמבקר הינו אם ההבנה  השיקול העיקרי של

 בכדי להעריך את הסיכונים להצגה מוטעית ת מספקהינה המבוקר
דוחות הכספיים ובכדי לתכנן ולבצע נהלי ביקורת במהותית 
הנדרש על ידי המבקר  אמורכהבנה הכוללת העומק . נוספים
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הגוף ניהול  לצורךלהנהלה  הנדרשלביצוע הביקורת הינו פחות מזה 
 .המבוקר

 
הגוף המבוקר נהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע אודות 

 והבקרה הפנימית של  לרבות ,ווסביבת
 
הבקרה הפנימית  לרבות, ווסביבת הגוף המבוקרהבנה של  השגת .6

עדכון וניתוח של , צבירהנמי של ישך ודמהווה תהליך מתמ, ושל
 "ראיות ביקורת"דעת בדבר הבגילוי . הביקורת במהלךמידע 

נהלים "כ כאמורהבנה  השגתמתייחסים לנהלי ביקורת לצורך 
וזאת עקב כך שהמבקר עשוי להשתמש בחלק " להערכת סיכונים

כדי בבעקבות ביצוע נהלים כאלה כראיות ביקורת  שהושגמהמידע 
, בנוסף לכך. ערכת הסיכונים להצגה מוטעית מהותיתלתמוך בה

 המבקר להשיג ראיות  עשויבביצוע נהלים להערכת סיכונים
 ומצגיםאו גילויים , יתרות חשבון, ביקורת אודות סוגי עסקאות

אפילו אם , התפעולית של בקרות האפקטיביותוכן אודות  קשורים
או  תכבדיקות מבססונהלי ביקורת אלה לא תוכננו במיוחד 

או  בדיקות מבססותהמבקר עשוי גם לבצע . הבקר ותכבדיק
 במקביל לביצוע נהלים להערכת סיכונים מאחר ה בקרותבדיק

 .שיעיל לנקוט בדרך זאת
 

 נהלים להערכת סיכונים
 
 הנהלים הבאים להערכת סיכונים בכדי אתעל המבקר לבצע  .7

הבקרה  לרבות, ווסביבת הגוף המבוקרהבנה אודות  להשיג
 :ופנימית שלה

 ;גוף המבוקרבבירורים עם ההנהלה ואחרים   )א( 
 וכן; נהלים אנליטיים  )ב( 
 .ובדיקההתבוננות   )ג( 

 
 נדרש לבצע את כל נהלי הערכת הסיכונים המתוארים אינוהמבקר  

יחד עם .  להלן20לכל אחד מההיבטים המפורטים בסעיף לעיל 
 השגתבמהלך ונים כל נהלי הערכת הסיכ על המבקר לבצע את ,זאת

  .ו וסביבתהגוף המבוקרההבנה הנדרשת של 
 
המבקר נהלי ביקורת אחרים כאשר המידע יבצע , בנוסף לכך .8

שהתקבל עשוי לסייע בזיהוי סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית 
בירורים  לערוך הצורך את לשקול המבקר עשוי -לדוגמה . מהותית

או בירורים עם  בוקרהגוף המעם היועץ המשפטי החיצוני של 
. השתמש בשירותיהם הגוף המבוקרמומחים לביצוע הערכות אשר 

כגון דיווחים על ידי (סקירה של מידע שהתקבל ממקורות חיצוניים 
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כתבי עת ; גופים מדרגיםאו , תאגידים בנקאיים, אנליסטים
עשויה ) או פרסומים תחוקתיים או כספיים; מסחריים וכלכליים
 .הגוף המבוקרגת מידע אודות גם להיות לעזר בהש

שחלק גדול מהמידע שהמבקר משיג בדרך של בירורים ניתן  אף-על .9
הרי , כספיהדיווח האלה האחראים על ומההנהלה מלקבלו 

כמו עובדי ייצור וצוות , בגוף המבוקרשבירורים עם אחרים 
, וכן עובדים אחרים ברמות שונות של סמכות, הביקורת הפנימית

 בכך שיספקו למבקר זווית ראייה שונה מועילים עשויים להיות
. לצורך זיהוי סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

שאליהם ניתן  בגוף המבוקראחרים  זהותם של אותםבקביעת 
 ישקול, וההיקף של אותם בירורים, לפנות בבקשה לבירורים

בזיהוי סיכונים  לוהמבקר איזה מידע ניתן להשיג שיסייע 
 : לדוגמה,ים להצגה מוטעית מהותיתהמתייחס

 
עשויים  בקרת העל בגוף המבוקרמופקדים על  לבירורים שיופנו •

 הסביבה בה נערכו הדוחות להיות לעזר למבקר בהבנת
 ;הכספיים

בירורים שיופנו לצוות הביקורת הפנימית עשויים להתייחס  •
בגוף לפעילויות של צוות זה בנוגע לתכנון הבקרה הפנימית 

ואם ההנהלה הגיבה באופן משביע רצון  יעילותהר והמבוק
 ;צאים כלשהם העולים מפעילויות אלהלממ

עיבוד או , בירורים  שיערכו אצל עובדים הקשורים לייזום •
רישום של עסקאות שהן מורכבות או בלתי רגילות עשויים 
להיות לעזר למבקר בהערכת נאותות הבחירה של מדיניות 

 ;ויישומה חשבונאית מסוימת
עשויים  הגוף המבוקרשל רורים שיופנו ליועץ המשפטי בי •

 בהוראותעמידה , להתייחס לעניינים כמו תביעות משפטיות
ואשר  אפשרית תרמיתאו תרמית ידיעה אודות , חוקים ותקנות

התחייבויות , כתבי אחריות, הגוף המבוקרנודעת לה השפעה על 
כמו אלה הנובעים מעסקאות (הסדרים , לאחר המכירה

 ; של תנאים חוזייםםעם שותפים לעסקים ומשמעות) פותמשות
בירורים שיופנו לעובדי שיווק או מכירה עשויים להתייחס  •

למגמות , הגוף המבוקרלשינויים באסטרטגיות השיווק של 
 . ואו להסדרים חוזיים עם לקוחותי, ובמכירותי

 
 של עסקאות או מםבזיהוי קיו לסייענהלים אנליטיים עשויים  .10

יחסים ומגמות אשר מצביעים , וכן סכומים, עים בלתי רגיליםאירו
. על עניינים שיש להם השלכות על הדוחות הכספיים ועל הביקורת
, בביצוע נהלים אנליטיים המשמשים כנהלים להערכת סיכונים

 על הדעת יםמתקבל יחסים שהםהמבקר ציפיות אודות  יפתח
ואה של ציפיות כאשר ההשו.  באופן סבירמותקייי שיםואשר צפוי

אלה עם סכומים שנרשמו או עם יחסים שפותחו מתוך סכומים 
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המבקר  ישקול,  צפויואו שאינ בלתי רגיל שהוא יחסשנרשמו מניב 
תוצאות אלה בבואו לזהות סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית 

כאשר בעריכת נהלים אנליטיים אלה נעשה , עם זאת. מהותית
דבר שקורה לעיתים (גבוהה שימוש בנתונים שקובצו ברמה 

רק  להצביע יכולותהתוצאות של נהלים אנליטיים אלה , )קרובות
וראשוני על כך אם יתכן שקיימת הצגה מוטעית  כוללניבאופן 
 נהלים שלתוצאות ההמבקר את  ישקול, בהתאם לכך. מהותית

במסגרת זיהוי  שנאסףאנליטיים אלה ביחד עם מידע אחר 
באשר  להנחיות .  גה מוטעית מהותיתהסיכונים המתייחסים להצ

 בדבר  דעתהגילוי  ראה -נוספות לגבי השימוש בנהלים אנליטיים 
 ."םינהלים אנליטי"

 
עשויים לתמוך בבירורים עם  )Inspection( ועיוןהתבוננות  .11

 .ווסביבת הגוף המבוקרולספק גם מידע אודות , ההנהלה ואחרים
 :דרך כללב ,נהלי ביקורת כאלה כוללים

 
 .הגוף המבוקרהתבוננות בפעילויות  •
רשומות , )כמו תכניות ואסטרטגיות עסקיות(מסמכים ב עיון •

 .של בקרה פנימית )Manual(וספר נהלים , חשבונאיות
 הנהלהכגון דוחות (קריאת דוחות שהוכנו על ידי ההנהלה  •

המופקדים ידי -ועל )ביניים לתקופותרבעוניים ודוחות כספיים 
 .)ון פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריוןכג(על בקרת העל 

 .וובמתקני הייצור של גוף המבוקרהביקורים במשרדי  •
אחר עסקאות דרך מערכת המידע המתייחסת לדיווח  התחקות •

 ).walk-throughs(כספי 
 

 הגוף המבוקרכאשר המבקר מתכוון להשתמש במידע אודות  .12
לו שינויים עליו לקבוע אם ח, בתקופות קודמות שהושג ווסביבת

שעשויים להשפיע על הרלבנטיות של מידע כזה בביקורת 
,  לביצוע ביקורתמתמשכותהתקשרויות לגבי  .לתקופה השוטפת

יש בו כדי לתרום להבנה  הגוף המבוקרניסיון העבר של המבקר עם 
 נהלי ביקורת שיושמו בביקורות -לדוגמה . הגוף המבוקרשל 

קורת אודות המבנה  ראיות בי,דרך כללב ,קודמות מספקים
כמו גם מידע , ו והבקרות שלועסקי, הגוף המבוקרהארגוני של 

הנכון או  בעיתוי תוקנה איהאודות הצגה מוטעית מן העבר והאם 
סיכונים דבר שיש בו כדי לסייע למבקר ב, תוקנהלא  אישה

 המתייחסים להצגה מוטעית מהותית בתקופת הביקורת שהוערכו
בלתי רלבנטי עקב לידע שכזה יהפוך יתכן שמ, עם זאת. השוטפת

המבקר יערוך בירורים . ובסביבתאו  בגוף המבוקרשינויים שחלו 
 בדרך של התחקות אחרויבצע נהלי ביקורת נאותים אחרים 
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בכדי לקבוע האם חלו , )walk-throughs (תהליכים של המערכות
 .עשויים להשפיע על הרלבנטיות של מידע כזההשינויים 

 
 

גם מידע אחר  בחשבון המבקר יביא,  בר רלבנטי לביקורתכאשר הד .13
המשך  או תו במסגרת תהליך קבלולקוחכגון זה שהתקבל מאת 
 )acceptance or continuance process(מתן השירותים ללקוח 

אחרות  במסגרת התקשרויות שהושגניסיון , אפשריאם הדבר , או
לסקור מידע שנועדו  התקשרויות -לדוגמה , הגוף המבוקרעבור 
            .ביניים לתקופתכספי 

 
 הביקורתלמשימת צוות ה חברידיונים בין 

 
 של  תםחשיפ למידת בדיוניהם על חברי צוות הביקורת להתייחס .14

 .הצגה מוטעית מהותיתל הגוף המבוקרהדוחות הכספיים של 
 

הבנה  להשיגחברי צוות הביקורת ל לאפשר היאדיונים אלה  מטרת .15
דוחות ב יותר של האפשרויות להצגה מוטעית מהותית טובה

 שיוחסו  המסוימיםמיםאו טעות בתחו מתרמיתהכספיים כתוצאה 
 יםיעשו עורכיםולהבין כיצד תוצאות נהלי הביקורת שהם , להם

ההחלטות בדבר  לרבות, להשפיע על היבטים אחרים של הביקורת
 . ביקורת נוספיםנהליהעיתוי וההיקף של , האופי

 
מנוסים ההדיונים מספקים הזדמנות לאותם חברי צוות הביקורת  .16

שלהם  בהבנותלהתחלק , צוות זה על האחראיהשותף  לרבות, יותר
להחליף ביניהם ו, הגוף המבוקרבהתבסס על הידע שרכשו אודות 
להם וכן  חשוף שהגוף המבוקר 2מידע אודות הסיכונים העסקיים

. צגה מוטעית מהותיתהלהדוחות הכספיים  תם שלחשיפבאשר ל
אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של "דעת בדבר הגילוי ב

ניתן דגש מיוחד  "תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים
הצגה מוטעית ל הגוף המבוקר של הדוחות הכספיים של תםחשיפל

היותה של  לעובדתהדיונים מתייחסים גם . תרמיתמהותית בשל 
מותאמת לעובדות ולנסיבות של  מתהמיושכספי הדיווח המסגרת 

 .הגוף המבוקר
 

כיצד ומתי , בדיונים שישתתפוחברי צוות הביקורת  קביעת הרכב .17
, בדרך כלל. נתונה לשיקול דעת מקצועי ,והיקפםהדיונים יתקיימו 

אין ,  עם זאת.יטלו חלק בדיונים המוביליםחברי צוות הביקורת 
יף באשר לכל היבטי זה הכרחי שלכל חברי הצוות יהיה ידע מק

                                                        
 . להלן30 ראה סעיף 2
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תפקידיהם  מגורמים שונים כגוןהיקף הדיונים מושפע . הביקורת
בביקורת  -לדוגמה . וצורכי המידע שלהם ניסיונם, של חברי הצוות

יתכן שיקוימו מספר רב של , המתבצעת במספר רב של אתרים
בכל אחד  חברי צוות הביקורת המוביליםדיונים בהם מעורבים 

גורם אחר שיש לבחון בהקשר לתכנון . מהאתרים המשמעותיים
. ועמדו לרשות צוות הביקורתיהדיונים הינו האם לכלול מומחים ש

 המבקר עשוי להחליט שנדרש לכלול בצוות הביקורת -לדוגמה 
 Information Technology(מומחה בתחום של טכנולוגיית המידע 

- IT(3 מומחה ישתתף או שיש לו כישורים אחרים ובהתאם לכך 
 .זה במסגרת הדיוניםכ

 
ים יללכמטרות הביקורת ועקרונות "בדבר  דעתהבהתאם לגילוי  .18

תוך  ולבצעהתכנן את הביקורת להמבקר  על  ,"לעריכת הביקורת
הדיונים בין חברי צוות הביקורת . גישה של ספקנות מקצועית

 לאורך תקופתמבליטים את הצורך לקיים ספקנות מקצועית 
מצבים אחרים ללמידע או  ער יהיה כדי שהצוות, הביקורת

 או תרמיתהמצביעים על כך שיתכן שהצגה מוטעית מהותית עקב 
 .מעקב אחר סימנים כאלה על ויקפיד, טעות התרחשה

 
יתכן שיקוימו דיונים נוספים בכדי , בהתחשב בנסיבות הביקורת .19

בין חברי צוות הביקורת באשר  שוטףמידע  החלפתלאפשר 
הצגה מוטעית ל הגוף המבוקרות הכספיים של של הדוח לרגישותם
המטרה היא שחברי צוות הביקורת יצרו קשר ביניהם . מהותית
הביקורת אשר עשוי להשפיע על  במהלך שהושגבמידע  ויחלקו

הערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית עקב 
ושמו כדי לטפל ינהלי הביקורת שיעל  או טעות או תרמית

 .בסיכונים
 

הבקרה  לרבות, ווסביבת הגוף המבוקרהבנה של גת הש
 והפנימית של

 
כוללת  ווסביבת  הגוף המבוקר אודותהבנה על ידי המבקר  השגת .20

 :הבנה של ההיבטים הבאים
 

גורמים  וכן ,)רגולטורים ( מפקחיםוגופים ענפייםגורמים   )א( 
החלה על  מסגרת הדיווח הכספי לרבות, חיצוניים אחרים

 .וקרהגוף המב

                                                        
אחסון ותקשור , עיבוד, טכנולוגיית המידע מקיפה אמצעים ממוכנים של ייזום  3

 מערכות מחשבים , מערכות תקשורת, וכוללת מכשירי הקלטה, של מידע
 .וכן מכשירים אלקטרוניים אחרים) כולל מרכיבים ונתונים של חומרה ותוכנה(
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מדיניות ה  אימוץלרבות, הגוף המבוקר של ואופי  )ב( 
 .בגוף המבוקר ויישומההחשבונאית 

 והסיכונים העסקיים הקשורים ,אסטרטגיותויעדים   )ג( 
דוחות בשעשויים להביא לידי הצגה מוטעית מהותית 

 .הכספיים
 .הגוף המבוקרמדידה וסקירה של הביצועים הכספיים של   )ד( 
 .נימיתבקרה פ  )ה( 

 
נושאים שהמבקר עשוי לדוגמאות  לגילוי הדעת מובאות 1נספח ב 

 הקשורים תווסביב הגוף המבוקרהבנה של  להשיגבבואו  לשקול
 .לעיל) ד(עד ) א(-להיבטים שפורטו ב

 
כולל הסברים מפורטים המתייחסים למרכיבי  לגילוי הדעת 2נספח  
 .פנימיתהבקרה ה

 
הלי הערכת סיכונים שבוצעו מותנים העיתוי וההיקף של נ, האופי .21

 הגוף המבוקר של ו ומורכבותוכמו גודל ההתקשרותבנסיבות 
זיהוי שינויים משמעותיים בכל ,  בנוסף לכך.עמווניסיון המבקר 

לעיל בהשוואה  20כמפורט בסעיף  הגוף המבוקראחד מהיבטי 
הבנה במידה מספקת  השגת לצורך הכרחי ,לתקופות קודמות

לזהות ולהעריך סיכונים המתייחסים  על מנת מבוקרהגוף ה אודות
 .להצגה מוטעית מהותית

 
, ורמים חיצוניים אחריםוכן ג,  מפקחיםוגופיםענפיים גורמים 

 החלה על הגוף המבוקרכספי הדיווח המסגרת  לרבות 
 

 והגופיםים יהענפהבנה אודות הגורמים  להשיגעל המבקר  .22
מסגרת  לרבות, סיםהחיצוניים האחרים המתייחהמפקחים ו

 גורמים אלה כוללים את . המבוקרהחלה על הגוףכספי הדיווח ה
וכן , לקוח -יחסי ספק ,  כמו הסביבה התחרותיתהענפייםהתנאים 

דיווח המסגרת  לרבות ,מפקחים גופים ,התפתחויות טכנולוגיות
והדרישות , הסביבה המשפטית והפוליטית, כספי המתאימהה

וכן גורמים ; והגוף המבוקר הענףהסביבתיות המשפיעות על 
באשר לדרישות . חיצוניים אחרים כמו תנאים כלכליים כלליים
  מפקחיםוגופיםנוספות הקשורות למסגרת המשפטית 

 בדבר דעתהגילוי  ראה - ולענף  לגוף המבוקרוהמתייחסות 
 .4"ביקורת דוחות כספייםבהתייחסות לחוקים ותקנות "

 

                                                        
 . פורסםגילוי דעת זה טרם 4
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 לגרום לסיכונים מיוחדים עלול קרהגוף המבופועל  הענף שבו .23
המתייחסים להצגה מוטעית מהותית והנובעים מאופיו של העסק 

 חוזים לטווח -לדוגמה .  מפקחים עליוגופים של מידת הפיקוחמאו 
ארוך עשויים להיות כרוכים באומדנים משמעותיים של הכנסות 
ועלויות אשר גורמים לסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית 

אם במסגרת צוות המבקר  ישקול,  במקרים אלה.מהותית
 .הביקורת נכללים חברים שיש להם מידה מספקת של ידע וניסיון

 
קובעות לעתים הגופים המפקחים  ודרישות התחיקתיותהדרישות  .24

ליישם בעריכת  שעל ההנהלהקרובות את מסגרת הדיווח הכספי 
גרת מס, במרבית המקרים. הגוף המבוקרהדוחות הכספיים של 

 פי מקום מושבו-החלה על הגוף המבוקר נקבעת עלכספי הדיווח ה
ולגוף למבקר ו , או במקום שבו עיקר פעילותושל הגוף המבוקר

דיווח ה הבנה באשר לאותה מסגרת צריכה להיות המבוקר
 . המתאימה

 
 הגוף המבוקר של ו אופי

 
 אופי .הגוף המבוקרשל  ואופיהבנה אודות  להשיגעל המבקר  .25

בעלות ל, הגוף המבוקר של ומתייחס לפעולותי מבוקרהוף גה
סוגי ההשקעות , ידי המופקדים על בקרת העל-על ופיקוח עלילו

. מונוימ ואופן הגוף המבוקרמבנה , כניות לביצועוהת שהוא מבצע
 למבקר להכיר את סוגי תמאפשר הגוף המבוקרהבנה של אופי 

 .ת הכספייםצפוי בדוחוה גילויהו  החשבוןיתרות, העסקאות
 

 היה מבנה מורכב הכולל חברות בנותי שלגוף המבוקריתכן  .26
בנוסף לבעיות . במספר רב של אתרים 'מפעלים וכד, סניפים

סוגיות , שתיווצרנה במקרים כאלה באיחוד הדוחות הכספיים
 עשויות - כגון אלה המפורטות להלן -אחרות בשל המבנה המורכב 

: כגון  להצגה מוטעית מהותיתלהביא לידי סיכונים המתייחסים
האם ההשקעות , והפחתתו הקצאה של מוניטין למגזרים עסקיים

או השקעות המטופלות תוך , חברות בנות, הן בעסקאות משותפות
 והאם ישויות למטרות מיוחדות ; יישום שיטת השווי המאזני

)SPE - special purpose entities (מטופלות כיאות. 
 

שר בין הבעלים ואחרים חשובים אף הם לצורכי  הבעלות והקתהבנ .27
הקביעה האם זוהו עסקאות עם צדדים קשורים והאם הן טופלו 

הלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים נ" בדברדעת הגילוי . כיאות
 בנוגעהמבקר  ילשיקולמספק הנחיות נוספות באשר  "קשורים

 .לצדדים קשורים
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והיישום של מדיניות הבנה אודות הבחירה  להשיגעל המבקר  .28
 היא מתאימהאם  ולשקול הגוף המבוקרעל ידי חשבונאית 

החלה כספי הדיווח ה ומיושמת באופן עקיב עם מסגרת ולעסקי
ועם המדיניות החשבונאית שנעשה בה שימוש  על הגוף המבוקר

:  ההבנה כלעיל מקיפה את הדברים הבאים.הרלבנטי בענף
רך הטיפול בעסקאות משתמש בהן לצו שהגוף המבוקרהשיטות 

ההשפעה של מדיניות חשבונאית ; משמעותיות שהן בלתי רגילות
משמעותית בתחומים שנויים במחלוקת או בתחומים העולים 
ומתפתחים ואשר לגביהם לא קיימות עדיין הנחיות מוסמכות או 

הגוף ושינויים במדיניות החשבונאית של ; הסכמות כלליות
שלגוף לדיווח כספי ותקנות המבקר יזהה גם תקנים . המבוקר
הגוף  יאמץמתי וכיצד  וישקולאין עוד ניסיון בהם  המבוקר
 שיטה שינה הגוף המבוקרכאשר . דרישות כאלה המבוקר

 על הדוחות הכספייםמשמעותית  שהיאמדיניות חשבונאית ב
 הסיבות לשינוי והאם הוא נאות ועקבי עם אתהמבקר  ישקול

 .קרוהחלה על הגוף המב כספיהדיווח ההדרישות של מסגרת 
 

החלה על כספי הדיווח ה הדוחות הכספיים בהתאם למסגרת תהצג .29
. גילוי במידה מספקת של נושאים מהותיים כוללת הגוף המבוקר

לסדר ולתוכן של הדוחות , נושאים אלה מתייחסים לצורה
המינוח , לדוגמה לרבות, הכספיים והביאורים המצורפים אליהם

סיווג הפריטים  ,פירוט הסכומים שניתנים, שנעשה בו שימוש
אם ניתן גילוי  ישקולהמבקר . בדוחות והבסיס לסכומים שנכללו

לאור הנסיבות והעובדות  ידי הגוף המבוקר-עללעניין מסוים  נאות
 .שלגביהן המבקר מודע באותה עת

 
 הנובעים מהם אסטרטגיות וסיכונים עסקיים ,יעדים

 
והאסטרטגיות  הגוף המבוקרת יעדי הבנה אודו להשיגעל המבקר  .30

שעשויים  הנובעים מהםוכן אודות הסיכונים העסקיים , ושל
הגוף  .להביא לידי הצגה מוטעית מהותית של הדוחות הכספיים

 גופים ,ענפייםלגורמים  תוך התייחסות ואת עסקי מנהל המבוקר
לגורמים  במענה. אחרים חיצונייםופנימיים  וגורמיםמפקחים 

 בקרת העל מגדיריםאו המופקדים על  הגוף המבוקרת הנהל, אלה
. לגוף המבוקרהמתייחסת  העל המהווים את תוכנית יעדים

אסטרטגיות הן הגישות התפעוליות שעל פיהן מתכוונת ההנהלה 
, סיכונים עסקיים נובעים בשל תנאים. להגשים את יעדיה

משמעותיים אשר , או העדר פעולות, פעולות, נסיבות, אירועים
להגשים את  הגוף המבוקרשויים להשפיע באופן שלילי על יכולת ע

או באמצעות קביעת יעדים , ו ולבצע את האסטרטגיות שלויעדי
כך , כפי שהסביבה החיצונית משתנית. ואסטרטגיות בלתי הולמים
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דינמי אף הוא והיעדים  הגוף המבוקרהניהול של עסקי 
 .ןמשתנים במשך הזמ הגוף המבוקרוהאסטרטגיות של 

 
 

הצגה מוטעית ליותר מאשר הסיכון  גדולהוא עסקי הסיכון ה .31
סיכון עסקי . הוא כולל את האחרוןודוחות הכספיים במהותית 

הכרה -למרות שאי, בשל שינוי או מורכבות בעיקרלנבוע  עלול
, שינוי עשוי לנבוע. בצורך לשינוי עשוי אף הוא להביא לידי סיכון

לא עקב שוק ; דשים שיתכן שייכשלבשל פיתוח מוצרים ח, לדוגמה
 או עקב ; בהצלחה ופותח המוצריםאפילו אם , מתאים

לפגיעה בשמו של ייבויות ולסיכון וחמפגמים שעשויים לגרום ל
ההבנה של סיכונים עסקיים מגדילה את הסיכוי  .הגוף המבוקר

, עם זאת. סיכונים המתייחסים  להצגה מוטעית מהותית לזהות
 לזהות או להעריך את כלל הסיכונים המבקר אינו מחוייב

 .העסקיים
 

 ,כספיותהשלכות יהיו בסופו של דבר מרבית הסיכונים העסקיים ל .32
לא כל , עם זאת. תהיה להם השפעה על הדוחות הכספיים, ולכן

הסיכונים העסקיים יביאו לידי סיכונים המתייחסים להצגה 
יידית בשל מ השפעהלסיכון עסקי עשויה להיות . מוטעית מהותית

  חשבוןיתרות , הצגה מוטעית לגבי סוגים של עסקאותלהסיכון 
. הדוחות הכספיים בכללותם והגילוי הן ברמת המצגים והן ברמת

כתוצאה  לקוחות מצמצום בסיסהנובע  הסיכון העסקי -לדוגמה 
עשוי להגדיל את הסיכון המתייחס להצגה  ,ממיזוגים בתוך הענף

לאותו , עם זאת. שבונות חייביםמוטעית הקשורה להערכה של ח
 עשויה ,צמצום בפעילות הכלכליתבמיוחד בשילוב עם , סיכון

אשר אותה יבחן המבקר , להיות גם תוצאה לטווח ארוך יותר
 .בבואו להעריך את נאותות הנחת העסק החי

 
אם סיכון עסקי עשוי  הבחינה של המבקר באשר לסוגיה ,לפיכך 

הגוף יעשה לאור נסיבות  ת,לגרום להצגה מוטעית מהותית
תנאים ואירועים העשויים להצביע על לדוגמאות . המבוקר

 .3סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית מובאות בנספח 
 

ההנהלה תזהה סיכונים עסקיים ותפתח גישות לטיפול , דרך כללב .33
תהליך כזה של הערכת סיכונים מהווה חלק מבקרה פנימית . בהם

 .להלן 79 עד 76ונדון בסעיפים 
 

את  קובעים אינםיותר  גופים מבוקרים קטנים, לעתים קרובות .34
 את הסיכונים יםאו מנהל, ם ואת האסטרטגיות שלהםיעדיה

. פורמלייםבאמצעות תכניות או תהליכים , העסקיים הקשורים
לגבי .  כל תיעוד של עניינים כאלויהאבמקרים רבים יתכן שלא 
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בדרך , בדך כלל ,מושגתנה של המבקר ההב, כאלה גופים מבוקרים
מגיב  הגוף המבוקרשל בירורים עם ההנהלה והתבוננות כיצד 

 .לעניינים כאלה
 

 הגוף המבוקרמדידה וסקירה של הביצועים הכספיים של 
    
 הביצועים תהבנה אודות מדידה וסקיר להשיגעל המבקר  .35

ידי -לע םת מדידה של ביצועים וסקיר.הגוף המבוקרהכספיים של 
 הגוף המבוקרעל היבטים של ביצועי  יש בהם כדי להצביע המבקר

,  של ביצועיםהמדיד. כחשובים אותםשההנהלה ואחרים רואים 
 גורמת, ים או פנימייםחיצוני ידי גורמים-היא נעשית עלבין אם 

 להניע את ההנהלה להגביר האשר עשוי הגוף המבוקרלחצים על ל
להביא להצגה , אחרתסקיים או את מאמציה לשיפור הביצועים הע

 של ביצועי ההבנה אודות מדיד השגת. דוחות הכספייםב מוטעית
 הביאואם לחצים כאמור  לשקול למבקר תמסייע הגוף המבוקר

שיתכן שהגבירו את הסיכונים  באופן את ההנהלה לפעול
 .המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

 
ועים הכספיים של המדידה והסקירה של הביצ בין ראוי להבדיל .36

 ראה(מעקב אחר בקרות ה לביןעל ידי ההנהלה  הגוף המבוקר
שהמטרות של המדידה והסקירה  על אף ,) להלן99-96סעיפים 

 מתייחסהמעקב אחר בקרות , עם זאת .זהותעשויות להיות 
של בקרה פנימית באמצעות בחינת  האפקטיביתבמיוחד להפעלה 

ת ומיועד של ביצוע המדידה והסקירה. בקרהההמידע אודות 
אם הביצוע העסקי עונה על היעדים שנקבעו על ידי ההנהלה  לבחון

אולם במקרים מסוימים מדדי הביצוע , )או צדדים שלישיים(
)performance indicators ( מספקים גם מידע  המאפשר להנהלה

 .פנימיתהבבקרה  חולשותלזהות 
 

ו למטרה זו  ושההנהלה משתמשת בבגוף המבוקרמידע שפותח  .37
, תקציבים, )כספיים ולא כספיים(עשוי לכלול מדדי ביצוע עיקריים 

, ודיווחי ביצוע לפי אגפים, מידע על מגזרים, ניתוחי סטייה
עם  הגוף המבוקרוהשוואה של ביצועי , מחלקות או רמות אחרות

גופים חיצוניים עשויים גם למדוד ולסקור את . אלה של מתחרים
 מידע חיצוני כמו -לדוגמה . הגוף המבוקר הביצועים הכספיים של

גופים מדרגים דיווחי אנליסטים ודוחות של דירוג אשראי על ידי 
 את המבקר תתועלת להבנ בעלעשויים לספק מידע שהוא  ואחרים

דוחות כאלה מתקבלים לעתים קרובות  .ווסביבת הגוף המבוקר
 .המבוקר הגוףמאת 

 
 להבליט תוצאות או העשוי קרידי הגוף המבו-ביצועים עלמדידת  .38

מגמות בלתי צפויות המחייבות בירורים של ההנהלה אצל אחרים 
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במקרים , לרבות(בכדי לקבוע את סיבתן ולנקוט בפעולה מתקנת 
מדידות ). הנכון בעיתויחשיפה ותיקון של הצגה מוטעית , מסוימים

מבקר על סיכון המתייחס בפני השל ביצוע עשויות גם להצביע 
 מדידת -לדוגמה . וטעית של מידע קשור בדוחות הכספייםלהצגה מ

 מהירה צמיחהב נמצא  המבוקרשהגוף להצביע על כך הביצוע עשוי
בהשוואה לצמיחה ולרווחיות  רגילהרווחיות בלתי  יש לו או
מובא בחשבון יחד אם הוא ,  מידע כזה.באותו ענף אחרים בגופיםש
 עשוי להצביע ,יםעהמבוסס על ביצו מענקגורמים אחרים כמו  עם

 .ידי ההנהלה-על הדוחות הכספיים להטייתעל הסיכון האפשרי 
 

המידע שנעשה בו שימוש במדידת הביצוע ניתן להפיק מחלק רב  .39
אם ההנהלה מניחה שהנתונים . הגוף המבוקרמערכת המידע של מ

הם  הגוף המבוקרשנעשה בהם שימוש בסקירת הביצוע של 
יתכן שתחולנה טעויות ,  להנחה כזו יסודלהמדויקים מבלי שיש 

 להוביל את ההנהלה למסקנות שגויות אודות שעלולדבר , במידע
כאשר המבקר מתכוון להשתמש במדידות של הביצוע . ביצועה

 ישקול, ) לצורכי נהלים אנליטיים-לדוגמה (לצורכי הביקורת 
הגוף ביצועי  אתהמבקר אם המידע הקשור לסקירת ההנהלה 

יק במידה מספקת לצרכים יסיס מהימן והוא מדומספק ב המבוקר
עליו , ביצוע במדדי משתמש במהלך בדיקותיואם המבקר . אלו

 במידה מספקת כדי לחשוף הצגה  מוטעית ים מדויקםאם ה לשקול
 .מהותית

 
בתהליכים  בדרך כלל ים נוקטםיותר אינ גופים מבוקרים קטנים .40

אף על פי . יםהכספי יהםבכדי למדוד ולסקור את ביצוע פורמליים
על מדדי מפתח מסוימים ההנהלה לעתים קרובות מסתמכת , כן

, בהתבסס על הידע והניסיון של העסק, אשר לגביהם ניתן להניח
 ולנקיטתכספי הביצוע להערכת השהם מהווים בסיס מהימן 

 .פעולה הולמת
 

 בקרה פנימית
 

 תרלבנטישהיא הבנה אודות בקרה פנימית  להשיגעל המבקר  .41
פנימית בכדי לזהות הבקרה ה עזר בהבנתו אתיי המבקר .לביקורת

לבחון גורמים המשפיעים על , סוגים של הצגה מוטעית אפשרית
ולתכנן את , הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

דיון על בקרה ה. העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת נוספים, האופי
.  להלן53-47עיפים סב נדון, לביקורת רלבנטית שהיאפנימית 

 .ההבנה למידת להלן מובא דיון באשר 56-54בסעיפים , בנוסף לכך
 

תהליך המתוכנן ומבוצע על ידי המופקדים על  הינהבקרה פנימית  .42
על ידי ההנהלה ועובדים אחרים בכדי לספק ביטחון ו בקרת העל
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, באשר למהימנות הדיווח הכספי הגוף המבוקרהשגת יעדי לסביר 
חוקים ותקנות  ות להוראותיולצליעילות התפעולית יות ולאפקטיב

מכך עולה שבקרה פנימית מתוכננת . החלים על הגוף המבוקר
ומבוצעת כדי לטפל בסיכונים עסקיים מזוהים המסכנים את 

 .לעילדהשגת כל אחד מהיעדים 
 

את  כוללת, זה בגילוי דעתכפי שהיא נדונה , בקרה פנימית .43
  :המרכיבים הבאים

 
  ;הבקרה תסביב  )א( 
 ;גוף המבוקרבתהליך הערכת הסיכונים   )ב( 
התהליכים העסקיים הקשורים  לרבות, מערכת המידע  )ג( 

 ;תקשורתולהמתייחסת לדיווח כספי 
 ;קיום בקרות  )ד( 
 .מעקב אחר בקרות  )ה( 

 
 .ל מרכיבי הבקרה הפנימיתע כולל דיון מפורט 2נספח  

 
 מספקת לחמישה מרכיבים כלעיל החלוקה של בקרה פנימית .44

למבקרים מסגרת שימושית על מנת לבחון כיצד היבטים שונים של 
. עשויים להשפיע על הביקורת גוף מבוקרבפנימית הבקרה ה

 שוקל הגוף המבוקרבהכרח כיצד משקפת החלוקה כלעיל אינה 
 ושל המבקר הינ העיקרי השיקול, כמו כן. בקרה פנימית ומיישם

הצגה , או מגלה ומתקנת, ה ספציפית מונעתהאם וכיצד בקר
וכן , יםאו גילוי, חשבוןיתרות , עסקאות בסוגימוטעית מהותית 

עם  .הסיווג למרכיב מסוים ולאו דווקא אליהם יםהקשור המצגים
 בכדי שוניםמסגרות מבקרים עשויים להשתמש במינוחים או  ,זאת

ם על לתאר את ההיבטים השונים של בקרה פנימית וההשלכה שלה
שכל  ובלבדזה  בגילוי דעת שפורטואלה  לעומת, הביקורת

 .זה הובאו בחשבון בגילוי דעתהמרכיבים המתוארים 
 

משתנה בהתאם ומיושמת האופן שבו בקרה פנימית מתוכננת  .45
יותר  קטנים גופים מבוקרים. וומורכבות הגוף המבוקרלגודל 
נהלים ובתהליכים ו פורמלייםלנקוט באמצעים פחות  עשויים

שגופים מבוקרים  יתכן -לדוגמה . םפשוטים יותר להשגת יעדיה
דיווח ה מעורבות פעילה בתהליך ןיהאשר להנהלותיותר  קטנים

תיאורים מקיפים של נהלים חשבונאיים או  יקפידו עלכספי לא ה
מסוימים שהם  גופים מבוקריםלגבי . מדיניות מפורטת בכתב

עשוי לבצע תפקידים אשר  5מנהל-יםהבעל,  קטנים ביותרדבמיוח

                                                        
כדי לציין ") owner-manager" ("מנהל-יםבעל"זה משתמש במונח  גילוי דעת  5

 .יומי-המעורבים בניהול הגוף המבוקר על בסיס יום גופים מבוקריםבעלים של 
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יותר היו נחשבים ככאלה המתייחסים לאחדים  גדול בגוף מבוקר
יתכן שהמרכיבים , בהתאם לכך. מבין המרכיבים של בקרה פנימית

גופים באופן ברור בתוך  מובדליםשל בקרה פנימית לא יהיו 
 תוקף ות בעלן הןאם כי המטרות שבבסיס ,יותר מבוקרים קטנים

  .מידהאותה הב
 

 את כל חמשת כוללת" בקרה פנימית", זה גילוי דעתלמטרת  .46
המושג  ,כמו כן. לעיל 43שפורטו בסעיף פנימית הבקרה המרכיבי 

או היבט כלשהו , תייחס לאחד או יותר מהמרכיביםי" בקרות"
 .מהם

 
  לביקורתהרלבנטיותבקרות 

 
 םמייש שהואלבין הבקרות  הגוף המבוקרקיים קשר ישיר בין יעדי  .47

ולכן , הגוף המבוקריעדי . כדי לספק ביטחון סביר בהקשר להשגתם
לא , עם זאת; ולציותפעולות ל, מתייחסים לדיווח כספי, הבקרות

כל היעדים והבקרות האמורים רלבנטיים להערכת הסיכונים של 
 .המבקר

 
של  יםבקרות שהן רלבנטיות לביקורת קשורות ליעד, בדרך כלל .48

עריכת דוחות כספיים לצרכים חיצוניים  )1(: שהם הגוף המבוקר
בהתאם , מכל הבחינות המהותיות, המשקפים באופן נאות

ניהול סיכונים העשויים  )2( המתאימה כספיהדיווח ה למסגרת
בכפוף . להביא לידי הצגה מוטעית מהותית באותם דוחות כספיים

אם  המבקר יפעיל שיקול דעת מקצועי ,זה גילוי דעתלדרישות 
הינה רלבנטית , אופן נפרד או בשילוב עם גורמים אחריםב, בקרה

של המבקר בבואו להעריך את הסיכונים המתייחסים  לשיקוליו
מענה להצגה מוטעית מהותית ולתכנן ולבצע נהלים נוספים ב

המבקר את  ישקול, בהפעלת שיקול דעת זה. שהוערכולסיכונים 
אלה כגון , ואת המרכיבים והגורמים המתייחסים, הנסיבות

 :המפורטים להלן
 

 ;מהותיותל בנוגעשיקול דעת המבקר  •

 ;הגוף המבוקרגודל  •

המאפיינים המתייחסים  לרבות ,הגוף המבוקרהאופי של עסקי  •
 ;בעלותה לצורת ההתאגדות ולמאפייני

 ;הגוף המבוקרהגיוון והמורכבות של פעולות  •

החלות על מפקחים  םודרישות של גופיהדרישות המשפטיות  •
 ;רהגוף המבוק
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האופי והמורכבות של המערכות המהוות חלק מהבקרה  •
 בלשכותהשימוש שנעשה  לרבות ,הגוף המבוקרהפנימית של 

 .שירות
 

הגוף הבקרות על השלמות והדיוק של המידע שהופק על ידי  .49
עשויות אף הן להיות רלבנטיות לביקורת אם המבקר  המבוקר

. לים נוספיםבבואו לתכנן ולבצע נה זהמתכוון להשתמש במידע 
בהבנת  שהושגוהמידע  הגוף המבוקרניסיון העבר של המבקר לגבי 

 מסייע ,הביקורת במהלךוכן המידע שהושג  תווסביב הגוף המבוקר
למרות  ,עם זאת. למבקר בזיהוי בקרות שהן רלבנטיות לביקורת

על או ) entire( ובכללות הגוף המבוקרעל שבקרה פנימית חלה 
הרי שהבנה , והליכים עסקיים כלשהם שליחידות תפעוליות או ת

 אחת מהיחידות התפעוליות של בקרה פנימית הקשורה לכל
עשויה שלא להיות  הגוף המבוקרומהתהליכים העסקיים של 

 .רלבנטית לביקורת
 

 עשויות ,לפעילויות וליעדי ציות בקרות המתייחסות ,עם זאת .50
המבקר להיות רלבנטיות לביקורת אם יש להן קשר לנתונים ש

 בקרות -לדוגמה . מעריך או משתמש בהם ביישום נהלי ביקורת
המתייחסות לנתונים שאינם כספיים אשר המבקר משתמש בהם 

כמו נתונים סטטיסטיים המתייחסים , בהקשר לנהלים אנליטיים
חוקים ותקנות ל ציות- אילחשיפתאו בקרות המתייחסות , לייצור

 , על הדוחות הכספיים השפעה ישירה ומהותיתןהיה להתשיתכן ש
 םחוקים ותקנות מס הכנסה שנעשה בהל ציותל בנוגעבקרות  :כגון

, הכנסהלמסים על ה ההפרשה הדרושה תשימוש לצורך קביע
 . להיות רלבנטיות לביקורתותעשוי

 
 בקרות המתייחסות ליעדים שאינם ,דרך כללב ,יש לגוף המבוקר .51

גוף  -לדוגמה . ותןולכן אין צורך לבחון א, רלבנטיים לביקורת
עשוי להסתמך על מערכת מתוחכמת של בקרות ממוכנות  מבוקר

כמו (יעילות אפקטיביות ובכדי להבטיח את ביצוען של פעולות 
מערכת של בקרות ממוכנות של קו אווירי מסחרי בכדי לקיים לוח 

 רלבנטיות ,דרך כללב ,אולם בקרות אלה לא תהיינה, )זמני טיסות
 .לביקורת

 
שימוש או , רכישה מפנירה פנימית שנועדה להגן על נכסים בק .52

עשויה לכלול בקרות הקשורות ליעדים של  יםמורשמימוש בלתי 
הבנה אודות כל אחד  בהשגת. ויעדים תפעולייםדיווח כספי 

 מונעותהמבקר לגבי בקרות  שיקול, ממרכיבי הבקרה הפנימית
)safeguarding( ות למהימנות רלבנטיהאלה ל ,דרך כללב , מוגבל

כגון ,  שימוש בבקרות לקבלת זכות גישה-לדוגמה . הדיווח הכספי
המגבילה את הגישה לנתונים ולתכניות בהקשר לתשלומי , סיסמה
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לעומת . עשוי להיות רלבנטי לביקורת של דוחות כספיים, מזומנים
 השימוש המופרז בחומרים לצורכי אתבקרות שנועדו למנוע , זאת

 . רלבנטיות לביקורת של דוחות כספיים,כללדרך ב ,ייצור אינן
 בכל אחדיתכן שבקרות שהן רלבנטיות לביקורת תתקיימנה  .53

 דיון נוסף בבקרות שהן רלבנטיות .מהמרכיבים של בקרה פנימית
לביקורת מובא תחת הכותרת של כל אחד ממרכיבי הבקרה 

 נדונים סיכונים 115- ו113בסעיפים , בנוסף לכך. הפנימית כלהלן
מסוימים שבגינם נדרש המבקר להעריך את תכנון הבקרות של 

 .סיכונים כאלה ולקבוע האם הן יושמו לגבי הגוף המבוקר
 

 פנימיתהבקרה הההבנה של ) depth(מידת 
 

 תכנוןהערכה של ב כרוכה בקרה פנימית אודות ההבנ השגת .54
כרוכה  מסוימתבקרה  תכנון תהערכ. ויישומה בפועלהבקרה 

, עם בקרות אחרות בשילובבאופן נפרד או ,  הבקרהבבחינה האם
הצגה מוטעית  אפקטיביאו לחשוף ולתקן באופן , מסוגלת למנוע

הסבר נוסף בעניין זה מובא להלן בדיון לגבי כל אחד . מהותית
של בקרה משמעותו  יישום בפועל. ממרכיבי הבקרה הפנימית

המבקר יבחן את . המשתמש ב והגוף המבוקרשקיימת בקרה 
יישומה בבואו לקבוע האם לבחון את  מסוימת בקרה של התכנון
חולשה  להצביע עלעשוי  מסוימתבקרה   שלתכנון מוטעה. בפועל

והמבקר ישקול האם  הגוף המבוקר בבקרה הפנימית של 6מהותית
בגוף המבוקר  בקרת העלליצור קשר בעניין זה עם המופקדים על 

 .) להלן120ראה סעיף (
 

 ביקורת אודות ראיות השגתסיכונים שנועדו לאפשר נהלי הערכת  .55
בירורים אצל : של בקרות רלבנטיות עשויים לכלולהתכנון והביצוע 

, התבוננות ביישום של בקרות מסוימות, הגוף המבוקרעובדי 
ומעקב אחר עסקאות באמצעות , בדיקה של מסמכים ודוחות

בד אינה עריכת בירורים בל. רלבנטית לדיווח כספיהמערכת המידע 
רלבנטית ה מסוימת  של בקרההתכנוןמספיקה לצורך הערכת 

 .בוצעהלביקורת ולצורך הקביעה האם היא 
 

על מעידה בהכרח אינה  גוף המבוקרב הבקרות של ההבנ השגת .56
מסוים  מיכוןאלא אם קיים , התפעולית של בקרות האפקטיביות

של להלן מובא תיאור  ( הבקרהתהמבטיח יישום עקיב של הפעל
מרכיבים ידניים וממוכנים של בקרה פנימית שהם רלבנטים 

של  הביצוע ראיות ביקורת אודות - השגת ,לדוגמה  .)לביקורת
ראיית  מהווהבקרה המופעלת באופן ידני בנקודת זמן כלשהי אינה 

                                                        
 מהותית בבקרה פנימית הינה כזו שיכולה להיות לה השפעה מהותית חולשה  6

 .על הדוחות הכספיים
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התפעולית של הבקרה  האפקטיביותאודות  מספיקהביקורת 
טכנולוגיית , זאתעם . בנקודת זמן אחרת במשך התקופה המבוקרת

גדול של נתונים  היקףלעבד  לגוף המבוקרמאפשרת ) IT(המידע 
לעקוב  הגוף המבוקר של ויכולתאת  בכך ומשפרת עקביבאופן 

של  אפקטיביתשל פעולות בקרה ולהגיע לידי הפרדה  הביצועאחר 
בדרך של הפעלת בקרות אבטחה לגבי  את ניתן להשיגז .תפקידים
בשל , לכך-אי.  ומערכות תפעוליותמאגרי נתונים, יישומים

ביצוע של נהלי , בעיבוד של טכנולוגיית המידע תיהמובנהעקביות 
לשמש ביקורת בכדי לקבוע האם יושמה בקרה ממוכנת עשוי 

 כפוף להערכת -זאת , תפעולית של בקרות כמבחן של אותה יעילות
דיון . תושינויי תוכנל בנוגע של בקרות כמו אלה  בחינהוההמבקר 

וסף בדבר בדיקת האפקטיביות התפעולית של בקרות מובא בגילוי נ
  .7"סיכונים שהוערכונהלי המבקר במענה ל"הדעת בדבר 

 
מאפיינים של מרכיבים ידניים וממוכנים של בקרה פנימית הקשורים 

 המבקרידי -עללהערכת הסיכונים 
 

במערכות של טכנולוגיית  מרבית הגופים המבוקרים משתמשים .57
כאשר גם , עם זאת. לצורכי דיווח כספי ולצרכים תפעולייםמידע 

עדיין יהיו מרכיבים ידניים , נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיית מידע
. בין מרכיבים ידניים וממוכנים משתנה היחס. במערכות אלו

יותר  גופים מבוקרים קטניםבמיוחד לגבי , במקרים מסוימים
במקרים . יקרן ידניותיתכן שהמערכות תהיינה בע, יםופחות מורכב

יש  .מיכון עשוי להשתנות לגבי מערכות מסוימותההיקף , אחרים
 ויש להן מרכיבים ידניים תניכר במידהשהן ממוכנות  כאלה

שהן במסגרת  פי-אף על,  ואילו אחרותהמועט במידהקשורים 
סביר שמערכת , כתוצאה מכך. הן ברובן ידניות, גוף מבוקר ואות

, תכלול מרכיבים ידניים וממוכנים  מבוקרגוףבשל בקרה פנימית 
 ידי-עלאשר המאפיינים שלהם רלבנטיים להערכת הסיכונים 

על הערכה  בהתבססנהלי ביקורת נוספים  יישוםבולצורך המבקר 
 .זו

 
השימוש במרכיבים ידניים או ממוכנים בהקשר לבקרה פנימית  .58

 .8 עסקאותהעיבוד והדיווח של, הרישום, משפיע גם על אופן הייזום
כמו אישור כאלה בקרות במערכת ידנית עשויות לכלול נהלים 

 הכלוליםפריטים  אחרוכן התאמה ומעקב , וסקירה של פעולות
נקוט בנהלים ממוכנים י שגוף מבוקריתכן , לחלופין. התאמהב

כאשר במקרה , עיבוד ודיווח של עסקאות, רישום, לצורך ייזום

                                                        
 . לעיל1ראה סעיף , רסםגילוי דעת זה טרם פו  7
8
עיבוד ודיווח כפי שנעשה בהם שימוש , רישום,  מגדיר ייזום2נספח ל 9סעיף   

 .זה בגילוי דעת
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באמצעים אלקטרוניים המנוהלות  ותיחשבונאשכזה רשומות 
, חשבוניות, בנייר כמו הזמנות לרכישת מוצרים תיעודתחלפנה 

בקרות במערכות . קשורות חשבונאיותתעודות משלוח וכן רשומות 
 -לדוגמה (של טכנולוגיית מידע כוללות שילוב של בקרות ממוכנות 

יתכן , בנוסף לכך. ובקרות ידניות) בתוכנות מחשב המובנותבקרות 
יתכן , דניות תהיינה בלתי תלויות בטכנולוגיית המידעשבקרות י

או יתכן שהן , שהן תשתמשנה במידע שהופק בטכנולוגיית המידע
של טכנולוגיית המידע  האפקטיביתוגבלנה למעקב אחר התיפקוד 

כאשר נעשה שימוש . ולטיפול בחריגים, ושל בקרות ממוכנות
, וח של עסקאותעיבוד או דיו, רישום, בטכנולוגיית המידע לייזום

אזי , או נתונים כספיים אחרים שנועדו להיכלל בדוחות הכספיים
 למצגיםהמערכות והתוכנות עשויות לכלול בקרות הקשורות 

השפעה  להןבגין חשבונות מהותיים או שעשויה להיות  המקבילים
של בקרות ידניות המסתמכות על  האפקטיביתפקוד ה עלמכריעה 

של בקרות ידניות ובקרות ממוכנות  התמהיל. טכנולוגיית המידע
הגוף   של השימושישתנה בהתאם לאופי ומורכבות  בגוף המבוקר

 .בטכנולוגיית המידע המבוקר
 

לגבי תועלת  לגוף המבוקר ספקלעשויה טכנולוגיית המידע , כללכ .59
 היות שהיא מאפשרת ויעילות הבקרה הפנימית שלהאפקטיביות ו

 :לו
 

שהוגדרו מחדש  להתנהגות עסקית ליישם באופן עקיב כללים •
ולבצע חישובים מורכבים בהקשר לעיבוד עסקאות או נתונים 

 ;בהיקפים גדולים

 ; הזמינות והנכונות של מידע,הדיוקלהגביר את  •

 ;מידעהניתוח לסייע ב •

 ,הגוף המבוקראחר ביצוע פעולות  המעקבלהגביר את יכולת  •
 ;ו והנהלים שלומדיניות

 וכן; יפת בקרותלהקטין את הסיכון של עק •

של תפקידים  אפקטיביתלהגביר את היכולת להשיג הפרדה  •
 נתונים ימאגר, בדרך של הפעלת בקרות אבטחה לגבי יישומים

 .ומערכות תפעוליות
 

גוף באת הבקרה הפנימית של גם טכנולוגיית המידע מעמידה  .60
 :אלה המפורטים להלן לרבות, בפני סיכונים מיוחדים המבוקר

 

בלתי ל מערכות או תוכנות המעבדות נתונים הסתמכות ע •
 ;או שניהם גם יחד, מדוייקת בלתיבצורה  נכונים או

שיבוש נתונים או ללנתונים שעשויה לגרום  מורשיתגישה לא  •
רישום של עסקאות  לרבות, שינויים בלתי נאותים בנתונים
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או רישום לא מדוייק של  פיקטיביותאו עסקאות  מורשותבלתי 
נים מיוחדים עשויים לחול כאשר למשתמשים סיכו. עסקאות

 ;ים ישנה גישה למאגר נתונים משותףרב
טכנולוגיית  העוסק בבגוף המבוקרשלכח האדם האפשרות  •

המידע תהיינה זכויות גישה מעבר לאלה הדרושות לביצוע 
עקרון הפרדת ש  לכךהמביאדבר  ותפקידים שהופקדו ביד

 ;לא נשמר תפקידים
 ;בקבצי מפתחמורשים שינויים בלתי  •

 ;מערכות או תוכנותב מורשיםשינויים בלתי  •
 ;מערכות או תוכנותבביצוע שינויים הכרחיים -אי •

 ;התערבות ידנית שהיא בלתי נאותה •

יכולת של גישה לנתונים כפי -אובדן אפשרי של נתונים או אי •
 .שנדרש

 
יותר כאשר נדרש  להתאים ידניים של מערכות עשויים אספקטים .61

ול דעת ולנקוט בזהירות בנסיבות כגון אלה כמפורט להפעיל שיק
 :להלן

 

 ;לתי רגילות ואינן חוזרות ונישנותב, עסקאות שהן גדולות •

לצפות או לחזות , דיר טעויותנסיבות שבהן קיים קושי להג •
 ;אותן

נסיבות משתנות המחייבות תגובה לבקרה שהיא מחוץ לתחום  •
 ; בקרה ממוכנת קיימתשל

 .של בקרות ממוכנות האפקטיביותמעקב אחר  •
 

ולכן הן מעמידות את , בקרות ידניות מבוצעות על ידי אנשים .62
יתכן . בפני סיכונים מיוחדים הגוף המבוקרהבקרה הפנימית של 

שבקרות ידניות תהיינה פחות מהימנות מאשר בקרות ממוכנות 
לא או , להתעלם מהן, וזאת מאחר שניתן בקלות יותר לעקוף אותן

לא , לכך-אי.  מועדות יותר לטעויות ושגיאות פשוטותוהן גם לבצען
. ניתן להניח שתקויים עקיבות ביישום מרכיב של בקרה ידנית

 :מערכות ידניות עשויות להיות פחות מתאימות במקרים להלן
 

או , עסקאות בהיקפים גדולים או עסקאות חוזרות ונישנות •
ת  קיימ,כאשר במצבים שבהם ניתן לצפות או לחזות טעויות

אפשרות למנוע או לחשוף אותן באמצעות פרמטרים של בקרה 
 ;תממוכנ

פעולות בקרה כאשר קיימת אפשרות לתכנון ומיכון במידה  •
 .מספקת של הדרכים המיוחדות לביצוע הבקרה
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משתנים אופי של הסיכונים המתייחסים לבקרה פנימית ההיקף וה .63

 . המבוקרהגוף מאפיינים של מערכת המידע של לאופי ול בכפוף
הגוף המבקר אם יבחן , פנימיתהבקרה ה תלצורך הבנ, לכך-אי

הגיב באופן הולם לסיכונים הנובעים מהשימוש  המבוקר
בטכנולוגיית המידע או במערכות ידניות על ידי קביעת בקרות 

 .תואפקטיבי
 

 של בקרה פנימית יהמגבלות
 

 את נאותות תיכנונה להביא בחשבוןמבלי , בקרה פנימית .64
רק בטחון סביר באשר  לגוף המבוקריכולה לספק , הפעלתהו

 הסבירות להשגת יעדים אלה .בהקשר לדיווח כספי ויעדילהשגת 
מגבלות אלה כוללות . בבקרה פנימית מובנותמגבלות ממושפעת 

ששיקול דעת אנושי בקשר לקבלת החלטות עשוי  ההנחהאת 
בשל כשל להיות לקוי וכי תקלות בבקרה פנימית יכולות להתרחש 

 אם צוות -לדוגמה . כמו טעויות או שגיאות פשוטות, אנושי
אינו מבין  הגוף המבוקרהעובדים המופקד על מערכת המידע של 

, הזמנות מעבדת עסקאות מכירההכיצד מערכת רישום  הצורך די
מכירות בגין קו ה רישוםשינויים במערכת לתכנן  בשוגגהם עשויים 

ששינויים כאלה יתוכננו אמנם יתכן , מאידך. חדש של מוצרים
 .המתכננים והמעצבים את התוכנהכראוי אך יובנו לא נכון על ידי 

 
טעויות עשויות גם להתרחש בהקשר לשימוש במידע שהופק על ידי  

 יתכן שבקרות ממוכנות תתוכננה -לדוגמה  .טכנולוגיית המידע
, לדווח על עסקאות מעל סכום מסוים לצורכי סקירה של ההנהלה

 תהאחראים על ביצוע הסקירה לא יבינו את מטרש יתכן אך
עשויים שלא לסקור אותם או , ובהתאם לכך, כאמורדיווחים ה

 .לחקור פריטים בלתי רגילים
 

ניתן לעקוף בקרות באמצעות קנוניה בין שני אנשים או , בנוסף לכך .65
ההנהלה  מבקרה  שליותר או באמצעות התעלמות בלתי נאותה 

 "הסכמים צדדיים" ההנהלה עשויה להתקשר ב-מה לדוג .פנימית
)Side Agreements (של םהיעם לקוחות אשר משנים את תנא 

דבר שעשוי לגרום , הגוף המבוקרחוזי המכירה הסטנדרטיים של 
לא יתכן שתבוטל או , כמו כן. להכרה בלתי נאותה בהכנסה

 שנועדה לזהות ולדווח על התוכנהבדיקות במסגרת  כנהתיער
 .ת שסכומן עולה על מגבלות אשראי מסוימותעסקאו

 
 עובדים במספר קטן ,דרך כללב ,יםיותר מעסיק עסקים קטנים .66

 תפקידים היא תדבר שעשוי להגביל את ההיקף שלגביו הפרד, יותר
 ים מבוקרפיםגואפילו לגבי , בתחומי מפתח, עם זאת. ביצוע-ברת
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גה מסוימת של ביצוע לנקוט בדר-יתכן שיהיה זה בר, ביותר קטנים
הפרדת תפקידים או צורה אחרת של בקרות שאינן אמנם 

האפשרות לביטול בקרות על ידי  .אפקטיביותמתוחכמות אך הן 
, מנהל מותנית במידה רבה בסביבת הבקרה ובמיוחד-יםהבעל

 .מנהל מייחס לבקרה פנימית-יםבחשיבות שהבעל
 

 בקרההסביבת 
 

 סביבת הבקרה .רההבנה של סביבת הבק להשיגעל המבקר  .67
ושל  בקרת העל המופקדים על) functions(תפקידי כוללת את 

 אותם גורמיםפעולות של להמודעות ו הגישההנהלה וכן את ה
 גוף המבוקרשהוהחשיבות  גוף המבוקרבבנוגע לבקרה הפנימית 
האוירה סביבת הבקרה קובעת את . מייחס לסביבת הבקרה

סביבת הבקרה הינה . בקרהומשפיעה על מודעות אנשיו ל, ארגוןב
 .ותוכןומספקת משמעת , אפקטיביתהיסוד לבקרה פנימית 

 
האחריות הראשונית למניעה וחשיפה של תרמית וטעות חלה הן על  .68

. גוף מבוקר כלוהן על ההנהלה של  בקרת העלהמופקדים על 
של סביבת הבקרה והקביעה אם הערכה  התכנוןבהקשר להערכת 

בהשגחתם של , בקר הבנה כיצד ההנהלההמ ישיג, כזאת נעשתה
יצרה וקיימה תרבות של הגינות , בקרת העלהמופקדים על 

וקבעה בקרות על מנת למנוע ולחשוף , האתי הקוד והתנהגות לפי 
 .הגוף המבוקרתרמית וטעות בתוך 

 
יבחן , הגוף המבוקרלצורכי הערכת התכנון של סביבת הבקרה של  .69

הגוף  בתהליכיכיצד הם שולבו המבקר את המרכיבים הבאים ו
 :המבוקר

 
 -וערכי אתיקה ) integrity (יושרה תקשורת ואכיפה של   )א( 

, של התכנון האפקטיביותמרכיבים חיוניים המשפיעים על 
 ;בקרות אחרהניהול והמעקב 

 
רמת  את הגוף המבוקר תהנהל בחינת -מחוייבות לכישורים   )ב( 

הן סוימות וכיצד מ מטלות לביצוע הנדרשיםהכישורים 
 ;מיושמות

 
, תלות בהנהלה- אי- בקרת העלהמופקדים על  מעורבות  )ג( 

היקף מעורבותם ובדיקה , הנסיון ושיעור הקומה שלהם
הדרגה , המידע שהם מקבלים, מדוקדקת של פעולותיהם

שעד אליה מועלות סוגיות קשות והמשך הטיפול עם 
ימיים ההנהלה ופעולות הגומלין שלהם עם מבקרים פנ

 ;וחיצוניים
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 ת גיש-שלה   הפעולהשל ההנהלה וסגנון  תפיסת עולמה  )ד( 
והגישות , עסקיים וניהולםסיכונים  לנטילתההנהלה בנוגע 
 תפקידים ,עיבוד מידע,  דיווח כספילגבי הוהפעולות של
 ;ומבצעיהם חשבונאיים

 
מנוהלים , מבוצעים,  המסגרת שבה מתוכננים-מבנה ארגוני   )ה( 

 ;ולהשגת יעד מבוקרהגוף ה של ונסקרים פעולותיו
 

 כיצד מוקצות סמכויות -הקצאה של סמכויות ואחריות   )ו( 
 קשרי דיווח פעולות תפעוליות וכיצד נקבעים שלואחריות 

 ;והיררכיה של סמכויות
 

 -הקשורים למשאבי אנוש ) practies(המדיניות והנוהגים   )ז( 
 תיגמול, קידום, ייעוץ, ההערכ, הכשרה, אוריינטציה, גיוס

 .ותיקון ליקויים
 

את המבקר גם  ישקול,  מרכיבי סביבת הבקרהתלצורך הבנ .70
המבקר ראיות ביקורת קשורות על ידי  ישיג, דרך כללב. יישומם

-לדוגמה , שילוב של בירורים ונהלי הערכת סיכונים אחרים
 - לדוגמה. או בדיקתם מסמכיםב עיוןבירורים מסייעים באמצעות 

 להשיגהמבקר עשוי , באמצעות בירורים עם ההנהלה והעובדים
ומעבירה  ההנהלה מתקשרת עם עובדיה לאופן שבו באשר הבנה

להם את השקפותיה על נוהגים עסקיים והתנהגות לפי כללי 
, שישקולהמבקר יקבע אם יושמו בקרות על ידי כך . האתיקה
ם היא והא פורמליאם ההנהלה קבעה קוד התנהגות , לדוגמה

 של ו בסלחנות להפרותתפועלת באופן התומך בקוד או מתייחס
 . ממנוחריגההקוד או שהיא מאשרת 

 
יתכן שראיות ביקורת המתייחסות למרכיבים של סביבת הבקרה  .71

גופים מבוקרים במיוחד לגבי , לא תהיינה זמינות בדרך של תיעוד
ים  התקשורת בין ההנהלה לבין עובדים אחרםשבה יותר קטנים

 מחוייבות -לדוגמה . אפקטיביתאך , פורמליתעשויה להיות בלתי 
 מיושמת לעתים קרובות וכישוריםההנהלה לערכי אתיקה 

 של ו בניהול עסקימפגינהבאמצעות ההתנהגות והגישות שהיא 
כתוצאה . באמצעות קוד התנהגות בכתבבמקום  הגוף המבוקר

עלות חשיבות המודעות והפעולות שלה הן ב, גישות ההנהלה, מכך
 קטן גוף מבוקרמיוחדת לצורך התכנון של סביבת הבקרה של 

מנהל מקבל על עצמו לעתים קרובות -יםהבעל, בנוסף לכך. יותר
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כאשר לא קיימים  בקרת העל המופקדים על אלהאת התפקיד של 
 .בעלים אחרים

 
קבלת ביטוי מ  בקרת העל הכוללת של המופקדים על םאחריות .72

 ובתקנות או הנחיות אחרות שהונהגו לתועלתם בקודים של נוהג
של , אם כי לא היחיד, זהו תפקידם. בקרת העלשל המופקדים על 

לחצים על ההנהלה ללהוות משקל נגד  בקרת העלהמופקדים על 
 המנהלים עשוי לתיגמול הבסיס -לדוגמה . בהקשר לדיווח כספי

 בילג מהאינטרסים הסותריםלהפעיל לחץ על ההנהלה אשר נובע 
בהקשר . תוצאות משופרותמ הצפויותההטבות מדיווח נאות ו

המבקר נושאים כאלה כמו  ישקול, להבנה של תכנון סביבת הבקרה
 של הדירקטורים ויכולתם להעריך את פעולותיה של םתלות-אי

 המבינה אתגם האם קיימת ועדת ביקורת  ישקולהמבקר . ההנהלה
ות הכספיים אם הדוח ויכולה להעריך הגוף המבוקר עסקי

בהתאם למסגרת , מכל הבחינות המהותיות, משקפים באופן נאות
 .כספי המתאימההדיווח ה

 
 השפעה ה שיש לו כזה הינגוף המבוקרבהבקרה סביבת של  טבעה .73

מבחינת ההערכה של הסיכונים המתייחסים להצגה  מחלחלת
מנהל עשויות למתן -ים בקרות של בעל-לדוגמה . מוטעית מהותית

או , שפעה של העדר הפרדה של תפקידים בעסק קטןאת הה
 תפיסת עולםדירקטוריון שהוא פעיל ובלתי תלוי עשוי להשפיע על 

.  יותריםגדול בגופים מבוקריםשל הנהלה בכירה  הפעולהוסגנון 
כוללת  הגוף המבוקרתכנון סביבת הבקרה של  את המבקר תהערכ

בסיס  צטברבמבחינה אם עוצמות מרכיבי סביבת הבקרה מספקות 
והן אינן , פנימיתהבקרה הנאות עבור המרכיבים האחרים של 

 -לדוגמה . בסביבת הבקרה נקודות תורפהעשויות להתערער עקב 
מדיניות ונוהגים הקשורים למשאבי אנוש והמכוונים לגיוס צוות 

 ובתחוםחשבונאיים , עובדים שיש לו כישורים בתחומים כספיים
של הנהלה בכירה לנפח  נטייהימתנו טכנולוגיית המידע יתכן שלא 

שינויים בסביבת הבקרה עשויים להשפיע על הרלבנטיות . רווחים
 -לדוגמה . של מידע שהתקבל במסגרת של ביקורות קודמות

החלטה של ההנהלה להתחייב להשקיע משאבים נוספים בגין 
פעולות הכשרה ומודעות לדיווח כספי עשויה להקטין את הסיכון 

יכולת ההנהלה -אי, לחלופין. וד של מידע כספילטעויות בעיב
משאבים במידה מספקת כדי לטפל בסיכוני אבטחה  להקצות

הנוצרים בשל טכנולוגיית המידע עשויה להשפיע באופן שלילי על 
בקרה פנימית על ידי כך שהיא תאפשר שיחולו שינויים בלתי 

או שהיא תאפשר עיבוד של , נאותים בתוכנות מחשב או בנתונים
 .מורשותעסקאות בלתי 
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של סביבת בקרה יכול להוות גורם חיובי כאשר משביע רצון  קיום .74
 -הצגה מוטעית מהותית וכן לסיכונים את ה מעריך המבקר

נהלי המבקר במענה " לגילוי הדעת בדבר 5כמוסבר בסעיף 
העיתוי וההיקף של , משפיע על האופי - 9"שהוערכוסיכונים ל

עשוי לסייע  הדבר, במיוחד. נוקט בהם רהמבקשהנהלים הנוספים 
למרות שקיום סביבת בקרה באופן , תרמיתלהסיכון  להקטנת

, לעומת זאת. משביע רצון אינו מהווה גורם מרתיע באופן מוחלט
 האפקטיביותבסביבת הבקרה עשויים לערער את  נקודות תורפה

סיכונים ה אתשל בקרות ולכן להיות גורם שלילי בהערכת המבקר 
 .במיוחד בקשר לתרמית, ייחסים להצגה מוטעית מהותיתהמת

 
הצגה , או חושפת ומתקנת, אינה מונעת, כשלעצמה, סביבת הבקרה .75

וכן  וגילויים חשבון יתרות, עסקאות בסוגימוטעית מהותית 
 את ,דרך כללב ,המבקר ישקול, לכך-אי. מצגים המתייחסיםב

 בבואו ההשפעה של מרכיבים אחרים יחד עם סביבת הבקרה
; להעריך את הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

 המעקב אחר בקרות וההפעלה של פעילויות בקרה -לדוגמה 
 .מיוחדות

 
 גוף המבוקרבתהליך הערכת סיכונים 

 
לזיהוי  הגוף המבוקר תהליכישל  הבנה להשיגעל המבקר  .76

עסקיים שהם רלבנטיים ליעדים של דיווח כספי  יםנסיכו
והתוצאות , ליט אודות הפעולות לטיפול באותם סיכוניםולהח

 הגוף המבוקרתהליכי " התהליך האמור מתואר כ.הנובעות מכך
ההנהלה קובעת  לאופן שבוומהווה את הבסיס " ולהערכת סיכוני

 .את הסיכונים שיש לנהל
 

גוף בלצורך הערכת התכנון והביצוע של התהליך להערכת סיכונים  .77
ההנהלה סיכונים עסקיים מזהה בקר כיצד המיקבע , המבוקר

,  של הסיכוניםםאת משמעות אומדת, שהם רלבנטיים לדיווח כספי
ומחליטה על הצעדים שיש , מעריכה את הסיכוי להתרחשותם

הגוף סיכונים של  התהליך להערכתאם . לנקוט לצורך ניהולם
סייע למבקר ל יש בו כדי, הינו נאות בנסיבות העניין המבוקר
 . סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותיתבזיהוי

 
המבקר יערוך בירורים אודות סיכונים עסקיים שזוהו על ידי  .78

לידי הצגה מוטעית  יש בהם כדי להביאאם  וישקולההנהלה 
לזהות סיכונים המבקר עשוי , במהלך הביקורת. מהותית

המתייחסים להצגה מוטעית מהותית שלא עלה בידי ההנהלה 

                                                        
 . לעיל1ראה סעיף , גילוי דעת זה טרם פורסם 9
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 סיכון בסיסי קייםהמבקר אם  ישקול, במקרים כאלה. לזהותם
 התהליך להערכת באמצעותמסוג כזה שהיה מקום לזהותו 

מדוע אותו תהליך , ואם כך היו פני הדברים, גוף המבוקרבסיכונים 
כתוצאה , אם. והאם התהליך אמנם נאות בנסיבות העניין כשל
ערכת מהותי בתהליך לה ליקויהמבקר למסקנה שקיים  מגיע, מכך

על בקרת המבקר קשר עם המופקדים יצור , גוף המבוקרבסיכונים 
 . להלן120 כאמור בסעיף העל

 
 יתכן שהמבקר לא ינקוט בתהליך להערכת ,יותר קטן בגוף מבוקר .79

 גופים מבוקריםלגבי . לעיל 76כמתואר בסעיף  פורמליסיכונים 
עסק לזהות סיכונים ל יהעלכיצד  ההנהלההמבקר ידון עם , כאלה

 . לטפל בהםהוכיצד עלי
 

הרלבנטית לדיווח , התהליכים העסקיים הקשורים לרבות, מערכת המידע
 כספי ותקשורת

 
הכוללת את , מערכת המידע הרלבנטית ליעדי הדיווח הכספי .80

מורכבת מנהלים ורשומות שנוצרו לצורך , המערכת החשבונאית
גם אירועים כמו ( הגוף המבוקררישום ועיבוד של עסקאות , ייזום

  דיווחו אחריותלקיים חובת ועל מנת  םודיווח עליה) ומצבים
)accountability( הון העצמי להתחייבויות ול ,נכסיםל בנוגע

 .המתייחסים
 

התהליכים  לרבות, מערכת המידעשל  הבנה להשיגעל המבקר  .81
התחומים  לרבות, הרלבנטית לדיווח כספי, הקשוריםהעסקיים 

 :הבאים
 

שהן  הגוף המבוקר של וסקאות בתחום פעילותהע סוגי •
 ;משמעותיות לדוחות הכספיים

, הן במסגרת טכנולוגיית המידע והן במסגרת ידנית, הנהלים •
העסקאות  עלעיבוד ודיווח , רישום, המיושמים בייזום

 ;האמורות בדוחות הכספיים

בין אם בעיבוד אלקטרוני או ,  קשורותחשבונאיותרשומות  •
הספציפיים בדוחות  והסעיפים, מכות במידעתוה, באופן ידני
העיבוד והדיווח של , רישוםה, הייזום לגבי, הכספיים
 ;עסקאות

 להבדיל מסוגי, ונסיבותכיצד מערכת המידע קולטת אירועים  •
 ;משמעותיים לדוחות הכספייםה, עסקאות
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התהליך של דיווח כספי שנעשה בו שימוש בעריכת הדוחות  •
קביעת אומדנים  לרבות, הגוף המבוקרהכספיים של 

 .וגילויים משמעותיים בחשבונאות
 

המבקר את הנהלים שנעשה בהם  ישקול, האמורה ההבנה השגתב .82
שימוש להעברת מידע מהמערכות לעיבוד עסקאות לכרטסת 

המבקר . כספיהדיווח האו למערכות ) general ledger(הראשית 
 שהוא לקלוט מידע הגוף המבוקראודות נהלי הבנה  גם ישיג

, עסקאות מלבד סוגי, ונסיבותרלבנטי לדיווח הכספי בגין אירועים 
 .חייביםההחזר של ה בכושרכגון פחת והפחתה של נכסים ושינויים 

 
 את השימוש ,רך כלל בד,תכולל גוף מבוקרמערכת מידע של  .83

באופן , דרושיםהסטנדרטיים ) journal entries(ברישומי יומן 
ותשלומים , רכישות, כמו מכירות, סקאותלרישום ע, חוזר ונשנה

 בחשבונאותאו לרישום אומדנים , במזומן בכרטסת הראשית
כמו שינויים באומדן של , שנעשים מדי פעם על ידי ההנהלה
 .חשבונות חייבים שאינם ניתנים לגבייה

 
כולל גם את השימוש ברישומי  גוף מבוקרתהליך דיווח כספי של  .84

רך הרישום של עסקאות או התאמות לצו סטנדרטייםלא יומן 
דוגמאות לרישומים כאלה . שאינן חוזרות ונשנות והן בלתי רגילות

כוללות התאמות בגין איחוד דוחות כספיים ורישומים בגין צירופי 
או מימוש או אומדנים שאינם ) business combination(עסקים 

 במערכות של כרטסת. חוזרים ונשנים כגון ירידת ערך של נכס
ניתן לזהות , )paper based(על גבי נייר , ראשית שהן ידניות

יומנים , באמצעות בדיקה של כרטסותסטנדרטיים רישומי יומן 
כאשר נעשה שימוש בנהלים ממוכנים כדי , עם זאת. ותיעוד תומך

יתכן , לנהל את הכרטסת הראשית ולערוך את הדוחות הכספיים
 אלקטרונית וניתן שרישומים כאלה יהיו קיימים רק במתכונת

יהיה לזהות אותם יותר בקלות באמצעות השימוש בטכניקות של 
 .ביקורת בסיוע מחשב

 
כוללת נהלים  הגוף המבוקרכספיים של הדוחות ה הכנת .85

פי המסגרת -המתוכננים להבטיח הכללת מידע שנדרש לגלותו על
מתומצת , מעובד, נרשם,  מידע זה נצבר.לדיווח כספי המתאימה

 .ח באופן נאות בדוחות הכספייםומדוו
 

המבקר סיכונים המתייחסים להצגה יבחן , כאמור הבנההשגת הב .86
מוטעית מהותית המתייחסת לביטול בלתי נאות של בקרות על 

. לא סטנדרטייםרישומי יומן והבקרות הקשורות לרישומי יומן 
 תהליכים ובקרות ממוכנים עשויים להקטין את הסיכון -לדוגמה 
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 על הסיכון שבעלי מתגבריםשל טעות הנעשית בשגגה אך הם אינם 
תפקידים עשויים לבטל באופן בלתי נאות תהליכים ממוכנים 

 באמצעות שינוי הסכומים אשר מועברים באופן - לדוגמה .כאלה
, בנוסף לכך. ווח כספיאוטומטי לכרטסת הראשית או למערכת לדי

מודע לכך שכאשר נעשה שימוש בטכנולוגיית  להיותהמבקר  על
שתהיינה מעט אז יתכן , המידע בכדי להעביר מידע באופן אוטומטי

הנראות לעין באשר להתערבות כזאת במערכות , אם בכלל ,ראיות
 .המידע

 
 טופל של עסקאותגם הבנה כיצד עיבוד מוטעה  ישיגהמבקר  .87

וכיצד נעשה בו ) suspense file(ארעי  קובץ האם קיים - לדוגמה
 כדי להבטיח שפריטים ארעיים הגוף המבוקרשימוש על ידי 

 מטופלים או עקיפתןבקרות  נטרולוכיצד , בעיתוי הראויהוסדרו 
 .ומוסברים

 
 הגוף המבוקרהבנה של מערכת המידע של  ישיגהמבקר  .88

דבר . הגוף המבוקר של נסיבותב בהתחשבהמתייחסת לדיווח כספי 
עסקאות נוצרות במסגרת  לאופן שבוהבנה באשר  השגתזה יכלול 

תהליכים כאלו מייצגים . הגוף המבוקרהתהליכים העסקיים של 
למכור ולהפיץ , לייצר, לרכוש, את הפעילויות שתוכננו כדי לפתח

ציות להבטיח ; הגוף המבוקר ם שלשירותיה וםמוצריהאת 
מידע המתייחס  לרבות, ולרשום מידע ת חוקים ותקנולהוראות

 .לנושאים חשבונאיים ודיווח כספי
 

וכן עניינים  ואחריות םתפקידי כיצדעל המבקר להבין  .89
. בגוף המבוקרמתוקשרים  משמעותיים הקשורים לדיווח כספי

 תפקידים ואחריות פרטניים הקשורים תהבנבתקשורת כרוכה 
התבטא בצורה של לבקרה פנימית על דיווח כספי ויכולה ל

כוללת את מידת  התקשורת. על מדיניות ועל דיווח כספי תדריכים
 ,קשורות פעולותיהם לאופן שבוההבנה של צוות העובדים באשר 

בתחום מערכת המידע המתייחסת לדיווח כספי לעבודתם של 
אמצעים ל תקשורת זו כוללת גם הבנה באשר, כמו כן. אחרים

הגוף  בתוך המתאימה ה יותרגבוה  לדיווח על חריגים לרמה
 מסייע לוודא שחריגיםשימוש באפיקי תקשורת פתוחים . המבוקר
תקשורת ה את המבקר תהבנ. ותינקט פעולה מתאימה בנדון ידווחו

הקשורה לנושאים של דיווח כספי כוללת גם תקשורת בין ההנהלה 
כמו גם , במיוחד ועדת הביקורת, על הבקרתלבין המופקדים על 

 .גופים מפקחיםעם צונית כגון זו תקשורת חי
 

 פעולות בקרה
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בקרה לצורך ההבנה מספקת של פעולות  להשיגעל המבקר  .90
ולצורך  המצגיםהצגה מוטעית מהותית ברמת להערכת הסיכונים 
 פעולות .שהוערכו לסיכונים במענהרת נוספים ותכנון נהלי ביק

נחיות בקרה מהוות את המדיניות והנהלים המסייעים להבטיח שה
 שננקטות הפעולות הדרושות לטיפול -לדוגמה ; ההנהלה תוגשמנה

, לפעולות בקרה. הגוף המבוקרהשגת יעדי  על המאיימיםבסיכונים 
, בין אם במסגרת טכנולוגיית המידע או במסגרת מערכות ידניות
. יש יעדים שונים והן מיושמות ברמות ארגוניות ותפקודיות שונות

ה מיוחדות כוללת את אלה הקשורות דוגמאות של פעולות בקר
 :לעניינים הבאים

 

 ;הרשאה •

 ;סקירות ביצוע •

 ;עיבוד מידע •

 ;בקרות פיזיות •

 . תפקידיםתהפרד •
 

העיקרי של  השיקול, הבנה של פעולות בקרה להשגתבהקשר  .91
באופן נפרד או , בקרה ספציפיתלת ופע, וכיצד, א האםוהמבקר ה

הצגה , ושפת ומתקנתאו ח, מונעת, פעולות אחרותבשילוב עם 
פעולות . הגילויאו , חשבוןיתרות , עסקאות בסוגימוטעית מהותית 

בקרה שהן רלבנטיות לביקורת הן אלה שלגביהן מוצא המבקר 
הבנה כדי להעריך סיכונים המתייחסים להצגה  להשיגלנחוץ 

ולתכנן ולבצע נהלי ביקורת  המצגיםמוטעית מהותית ברמה של 
ביקורת אינה מחייבת הבנה של . שהוערכו לסיכונים במענהנוספים 

, כל פעולות הבקרה הקשורות לכל סוג משמעותי של עסקאות
המצגים  בדוחות הכספיים או לכל יםוגילוי, חשבוןיתרות 

הדגש שניתן על ידי המבקר הוא על זיהוי . המתייחסים אליהם
שורות לטיפול בתחומים הבנה אודות פעולות בקרה הק והשגת

שהצגה מוטעית מהותית צפויה יותר המבקר מעריך שבהם 
, כאשר מספר רב של פעולות בקרה משיג את אותו יעד. להתרחש

הבנה לגבי כל אחת מפעולות הבקרה הקשורות  להשיגאין צורך 
 .ליעד כזה

 
של פעולות בקרה  עדרןיהאו  קיומןאת הידע אודות  ישקולהמבקר  .92

קרה פנימית ממרכיבים אחרים של ב הושגהשההבנה לגביהם 
 להשגתלצורך הקביעה האם יש צורך להקדיש תשומת לב נוספת 

 פעולות בקרה האם להתייחסותבהקשר . הבנה של פעולות בקרה
המבקר את הסיכונים שזוהו על ידו יעריך , הן רלבנטיות לביקורת

פעולות , כמו כן. ואשר עשויים להביא לידי הצגה מוטעית מהותית

116



 
 93' גילוי דעת מס  - לשכת רואי חשבון בישראל  ©



 448 2006 אוקטובר - ז"  התשס תשרימהדורת 
 

ת אם המבקר נדרש להעריך אותם בקרה הן רלבנטיות לביקור
 .להלן 115- ו113כמתואר בסעיפים 

 
לסיכונים  הגוף המבוקר לתגובתהבנה באשר  להשיגעל המבקר  .93

 השימוש בטכנולוגיית המידע .הנובעים מטכנולוגיית המידע
אם  ישקולהמבקר . פעולות הבקרה מיושמותמשפיע על הדרך שבה 

יכונים הנובעים  לס,הגיב במידה מספקת הגוף המבוקר
 ואפקטיביות על ידי קביעת בקרות כלליות ,מטכנולוגיית המידע

 application( יישוםבקרות על ידי  וכןשל טכנולוגיית המידע 
controls( .בקרות על מערכות של , מנקודת מבט המבקר

 מהימנות ןיד-נשמרת עלכאשר  אפקטיביותטכנולוגיית המידע הן 
)integrity( המעובדים באמצעותןהנתונים  תמידע ואבטחה. 

 
מדיניות ונהלים  הינןבקרות כלליות של טכנולוגיית המידע  .94

בקרות כלליות .  סביב מערכות המידעלמספר יישומיםהקשורים 
בקרות של תפקוד ה תומכות ביעילות ית המידעישל טכנולוג

הפעילות הנאותה של  המשךהבטחת סיוע ב היישומים על ידי
משמרות את רות כלליות של טכנולוגיית המידע בק. מערכות מידע

  :בקרות עלה את ,דרך כללב ,כוללותו תומידע ואבטחה מהימנות
 

 .ברשתפעולות וה המידעמרכז  •

  .שינויים ותחזוקה של תוכנות, רכישת תוכנות •
 .אבטחת גישה •

 application(של מערכת יישום  ותחזוקהפיתוח , רכישה •
system.( 

 
 שצויינוטיפול בסיכונים לצורך ה ,דרך כללב מיושמות ,בקרות אלה

 . לעיל60בסעיף 
 

דרך ב המופעלים ממוכניםידניים או  הינן תהליכיםבקרות יישום  .95
 בקרותלהיות  עשויותבקרות יישום . תהליך עסקיברמה של כלל 
 המיועדות לוודא את מהימנות חושפות בקרות או ותמונע

 קשורותות יישום בקר, בהתאם לכך .הרישומים החשבונאיים
 מידעשל עסקאות או  והדיווחעיבוד ה, רישוםה, ייזוםה לתהליכי
 הינן שבוצעועסקאות ה מסייעות להבטיח שובקרות אל. כספי אחר

דוגמאות לכך . יקימאושרות ונרשמו ועובדו באופן מלא ובמדו
אסמכתאות יחד כוללות בדיקות של נתוני קלט ובדיקות של רצף 

 .נתוניםהבמועד הזנת חריגים  או תיקון  חותדועל  עם מעקב ידני
 

 מעקב אחר בקרות
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העיקריים שנעשה הפעילויות הבנה של סוגי להשיג על המבקר  .96

לצורך מעקב אחר בקרה הגוף המבוקר בהם שימוש על ידי 
אלה הקשורות לאותן פעילויות לרבות , פנימית על דיווח כספי

פעולות הגוף המבוקר יזם וכיצד , בקרה שהן רלבנטיות לביקורת
 .שלומתקנות לבקרות 

 
 שלביצוע ה אפקטיביותתהליך להערכת  הינואחר בקרות  מעקב .97

 בהערכה של התכנון ךכרו תהליך זה. בקרה פנימית על פני זמן
הנכון ונקיטת פעולות מתקנות  בעיתויוההפעלה של בקרות 
אחר בקרות  עוקבתההנהלה . בנסיבותדרושות בגין שינויים 

פעולות . ןאו שילוב, הערכות נפרדות, מצעות פעולות מתמשכותבא
משולבות לעתים קרובות בפעולות הרגילות החוזרות  שוטףמעקב 

וכוללות פעולות סדירות של ניהול  הגוף המבוקרונשנות של 
 .ופיקוח

 
 או צוות עובדים המבצע ,מבקרים פנימיים ,בגופים מבוקרים רבים .98

 . הגוף המבוקר של ולמעקב אחר פעולותי תורמים ,תפקידים דומים
התחשבות "ראה גילוי הדעת בדבר , להנחיות נוספות בעניין זה 

 פעולות המעקב של ההנהלה עשויות". בעבודת הביקורת הפנימית
גם לכלול את השימוש במידע הנובע מתקשורת עם צדדים 

 מפקחים גופיםהערות של חיצוניים כגון תלונות של לקוחות וכן 
 .יות להצביע על בעיות או להבליט תחומים המחייבים שיפורהעשו

 
מעקב עשוי להיות ה לצורך חלק ניכר של המידע שנעשה בו שימוש .99

אם .  עצמוהגוף המבוקרמופק באמצעות מערכת המידע של 
מעקב הם ה לצורךההנהלה מניחה שהנתונים שנעשה בהם שימוש 

טעויות אז כנו הרי שית, נכונים מבלי שיש בסיס לאותה הנחה
דבר שעשוי להוביל את ההנהלה למסקנות שגויות מפעולות , במידע

הבנה אודות מקורות המידע הקשורים  ישיגהמבקר . המעקב שלה
על פיו שהבסיס  אודות וכן ,הגוף המבוקרלפעולות המעקב של 

. מעריכה ההנהלה שהמידע מהימן במידה מספקת לצרכים אלה
הגוף מוש במידע שסופק על ידי כאשר המבקר מתכוון לעשות שי

, כגון דיווחים של המבקר הפנימי, לצורכי פעולות המעקב המבוקר
המבקר אם המידע מספק בסיס מהימן והינו מפורט במידה  ישקול

 .מספקת לצרכיו
 

 הצגה מוטעית מהותיתל םסיכוניההערכת 
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הצגה מוטעית מהותית לעל המבקר לזהות ולהעריך את הסיכונים  .100
, עסקאות סוגיבגין  המצגים תוברמ,  הדוחות הכספייםתברמ

 :המבקר, מטרה זו  לביצוע.והגילוי חשבוןיתרות 
 

 הגוף המבוקרהבנה של ה  השגתתהליך  במהלךיזהה סיכונים  •
 ויבחן, בקרות רלבנטיות הקשורות לסיכונים לרבות, ווסביבת

 ; בדוחות הכספייםוגילויים חשבוןיתרות , עסקאות סוגי

 הסיכונים המזוהים לדברים שעשויים להשתבש ייחס את •
 ;המצגים תברמ

כזו שיכולה להביא לידי הצגה  ישקול אם דרגת הסיכונים היא •
 וכן; דוחות הכספייםבמוטעית מהותית 

את הסבירות לכך שהסיכונים יכולים להביא לידי הצגה  ישקול •
 .דוחות הכספייםבמוטעית מהותית 

 
עקבות ביצוע נהלים להערכת ב שנצברהמבקר ישתמש במידע  .101

ראיות הביקורת שהושגו במסגרת הערכת התכנון  לרבות, סיכונים
 לתמיכה, בתור ראיות ביקורת, של בקרות והקביעה אם הן יושמו

המבקר ישתמש בהערכת הסיכונים בכדי . בהערכת הסיכונים
העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת נוספים , לקבוע את האופי

 .שיבוצעו
 

הצגה מוטעית ל המתייחסים שזוהובקר יקבע אם הסיכונים המ .102
, חשבוןיתרות , של עסקאות מיוחדים לסוגים מתייחסיםמהותית 

מתייחסים במידה או האם הם ,  אליהםומצגים קשוריםגילויים ו
על מספר רב  ועלולים להשפיעדוחות הכספיים בכללותם ל נרחבת

ם ברמת הדוחות סיכוני(יתכן שהסיכונים האחרונים . מצגיםשל 
 .ינבעו במיוחד מסביבת בקרה חלשה) הכספיים

 
אופי הסיכונים הנובעים מסביבת בקרה חלשה הינו כזה שלא צפוי  .103

שהם יהיו מוגבלים לסיכונים פרטניים מיוחדים המתייחסים 
יתרות , ספציפיים עסקאות סוגיב, להצגה מוטעית מהותית

כמו היותה של   תורפהלנקודות , לעומת זאת. וגילויים מאזניות
על  נרחבתהשפעה  שתהאיתכן , מיומנת דייהההנהלה בלתי 

 .של המבקר מקיפה התייחסותויתכן שתחייב הדוחות הכספיים 
 

 שצפויותעשוי המבקר לזהות את הבקרות , סיכוניםה בהערכת .104
הצגה מוטעית מהותית המתייחסת , תקןל וחשוףלאו , למנוע

 המבקר הבנה של בקרות וייחס ישיג ,לדרך כלב. ספציפיים למצגים
  הבקרותןבהקשר לתהליכים ולמערכות שבה למצגים האות
מאחר  מועיליהיה  ידי המבקר-על ת סיכוניםהערכביצוע . ותקיימ

לעיתים קרובות מספיקות שפעולות בקרה פרטניות אינן כשלעצמן 
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יחד ,  רק מספר רב של פעולות בקרה,בדרך כלל. בסיכון כדי לטפל
יהיו מספיקים כדי לטפל , מרכיבים אחרים של בקרה פנימיתעם 

 .בסיכון
 

יתכן שלפעולות בקרה מסוימות תהיה השפעה ספציפית על , מנגד .105
יתרות של עסקאות או  בסוגים מסוימים הגלום פרטני מצג

קבע בכדי  שהגוף המבוקרפעולות הבקרה  -לדוגמה . מאזניות
ופן נאות ספירה ורישום של בצע באי ולהבטיח שצוות העובדים של

של  לקביעה מתייחסות ישירות ,המפקד הפיזי השנתי של המלאי
 .קיום ושלמות יתרת המלאי

 
למצג בקרות יכולות להיות קשורות באופן ישיר או בלתי ישיר  .106

כך אותה בקרה עשויה , עקיפה יותר הינהככל שהזיקה . מסוים
החשיפה והתיקון של או , מבחינת המניעה אפקטיביתלהיות פחות 

 מנהל מכירות של ה סקיר-לדוגמה . מצג אותוהצגה מוטעית בגין 
 לחנויותתמצית הפעילות של מכירות לפי אזורים המתייחסת  על

של שלמות  עקיף למצג רק באופן ,דרך כללב , קשורהותמסוימ
 אפקטיבייתכן שיהיה זה פחות  ,לכך-אי. הכנסות ממכירותה

מאשר בקרות שהן קשורות  מצג וגבי אותמבחינת הקטנת הסיכון ל
כגון התאמה של תעודות משלוח עם , מצג ולאותיותר באופן ישיר 

 .מסמכי החשבונות שהוגשו
 

פנימית עשויה לעורר ספקות באשר הבקרה ה את המבקר תהבנ .107
יתכן . ניתנים לביקורת הגוף המבוקרלהיות הדוחות הכספיים של 

יהיו כה  הגוף המבוקרלת שהחששות בנוגע ליושרה של הנה
חמורות עד כדי כך שיגרמו למבקר להגיע למסקנה שהסיכון 

של ההנהלה בדוחות הכספיים הוא כזה שאינו  מטעהלהצגה 
יתכן שהחששות בנוגע למצבן של , כמו כן. מאפשר עריכת ביקורת

ומהימנותן יגרמו למבקר  הגוף המבוקרשל  חשבונאיותרשומות 
ביר שראיות ביקורת נאותות ומספיקות להגיע למסקנה שאין זה ס

תהיינה זמינות בכדי לאפשר מתן חוות דעת בלתי מסוייגת על 
המבקר את הצורך  ישקול, בנסיבות כאלה. הדוחות הכספיים

, להימנע ממתן חוות דעתהמבקר או  רואה החשבוןבדוח  להסתייג
חובתו של המבקר היא להביע דיעה  בלתי תלויה  .לפי העניין

ואין הוא יכול להימנע מלמלא , לידי ביטוי את חוות דעתוולהביא 
לא תהא למבקר , במקרים מסוימים, יחד עם זאת .אחר חובה זו

  .אלא לשקול התפטרות מתפקידואחרת אפשרות 
 

  מיוחד של הביקורת שיקולסיכונים משמעותיים המחייבים 
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ר על המבק, לעיל 100כחלק מהערכת הסיכונים כמתואר בסעיף  .108
, לפי שיקול דעתו של המבקר, הסיכונים שזוהו הםמלקבוע איזה 

סיכונים כאלה (מיוחד של הביקורת  שיקולסיכונים המחייבים 
  44בסעיפים , בנוסף לכך ").סיכונים משמעותיים"מוגדרים כ

 לסיכונים נהלי המבקר במענה " לגילוי הדעת בדבר 51-ו
ן כמשמעותי על  מתוארות ההשלכות של זיהוי סיכו10"שהוערכו

    .הצורך בנהלי ביקורת נוספים
 , דבר שעולה ברוב הביקורות,הקביעה של סיכונים משמעותיים .109

בהפעלת שיקול דעת . המבקר שלהינה נושא לשיקול דעת מקצועי 
המבקר לא יביא בחשבון את ההשפעה של בקרות שזוהו , זה

הגודל , כון של הסיובכדי לקבוע האם אופיוזאת  ,הקשורות לסיכון
האפשרות שהסיכון עשוי להביא  לרבות היקף הטעות האפשריתו
 הם כאלה ,והסבירות שהסיכון יתרחש, הצגות מוטעותמספר ל

עסקאות שגרתיות  לגבי .מיוחד של הביקורת שיקולהמחייבים 
שיטתי קיימת סבירות נמוכה  נרשמות באופןשאינן מורכבות ואשר 

זאת מאחר שיש להן , שהן תגרומנה לסיכונים משמעותיים
סיכונים משמעותיים , מאידך. במידה קטנה יותר מובניםסיכונים 

נובעים לעתים קרובות מסיכונים עסקיים אשר עשויים להביא 
אופיים של  לשיקול אודותבהקשר . לידי הצגה מוטעית מהותית

 :הכוללים, המבקר מספר ענייניםיעריך , הסיכונים
 

 ;יתרמהאם הסיכון הוא סיכון של ת •

האם הסיכון קשור להתפתחויות משמעותיות שחלו לאחרונה  •
 נדרש להקדיש ולכן, בתחומים כלכליים וחשבונאיים או אחרים

 ;לו תשומת לב מיוחדת

 ; של העסקאותןמורכבות •

 ;סקאות משמעותיות עם צדדים קשוריםהאם הסיכון כרוך בע •

כספי הקשור המידע ה תדרגת הסובייקטיביות במדיד •
ודאות נרחבת של ו-יוחד אלה הכרוכים באיבמ, לסיכונים
 ;מדידה

האם הסיכון קשור לעסקאות משמעותיות שהן מחוץ למהלך  •
כבלתי  נחשבותהן ש או ,הגוף המבוקרהעסקים הרגיל של 

 .רגילות
 

סיכונים משמעותיים קשורים לעתים קרובות לעסקאות  .110
ת עסקאות בלתי שגרתיו. ולשקול דעתמשמעותיות שאינן שגרתיות 

לכן ו, יןאו אופי, בשל גודלן הינן עסקאות שהן בלתי רגילות
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עשויים  הנתונים לשיקול דעתנושאים . מתרחשות לעתים נדירות
ודאות ו-שלגביהם קיימת אי בחשבונאותאומדנים גיבוש של לכלול 

 .משמעותית של מדידה
 

יתכן שסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית יהיו גדולים  .111
גין סיכונים הקשורים לעסקאות משמעותיות בלתי יותר ב

 :שגרתיות הנובעים מנושאים כמו אלה המפורטים להלן
 

 ;נהלה בקביעת הטיפול החשבונאימעורבות גדולה יותר של הה •

 ;דולה יותר באיסוף נתונים ועיבודםגידנית מעורבות  •

 ;ובים או כללים חשבונאיים מורכביםחיש •

 לגוף המבוקרעשוי לגרום  שאופיין, עסקאות בלתי שגרתיות •
 .על סיכוניםבקרות  אפקטיבי שלבעיות ביישום 

 
יתכן שסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית יהיו גדולים  .112

המחייבים שיקול דעת נושאים ל בגין סיכונים הקשוריםיותר 
הנובעים ,  של אומדנים בחשבונאותםגיבוש לגבימשמעותי 

 : להלןמעניינים כמו אלה המפורטים
 

או  בחשבונאותאומדנים ל המתייחסיםכללים חשבונאיים  •
 ;לפרשנות שונה נתוניםעשויים להיות  אשרהכרה בהכנסה ל

מורכב או מחייב , נדרש עשוי להיות סובייקטיביה שיקול הדעת •
 -לדוגמה , קביעת הנחות לגבי ההשפעות של אירועים עתידיים

 .אודות שווי הוגן שיקול דעת
 

 במידה שהוא ,על המבקר להעריך, כונים משמעותייםלגבי סי .113
הגוף את התכנון של הבקרות הקשורות של  ,ין לא עשה זאתיעד

 .בוצעוולקבוע האם הן , פעולות בקרה רלבנטיות לרבות המבוקר
 ותהקשור הגוף המבוקר הבקרות של של ההבנ על המבקר להשיג

 לצורך  מידע במידה מספקתלוכדי לספק בלסיכונים משמעותיים 
להיות מודעת  אמורהההנהלה . אפקטיביתפיתוח גישת ביקורת 
סיכונים קרובות לעתים , עם זאת; לסיכונים משמעותיים

או נושאים משמעותיים הקשורים לנושאים בלתי שגרתיים 
. יהיו כפופים לבקרות שגרתיותפחות סביר ש הנתונים לשקול דעת

הגוף ידי -על שמוויו המבקר באשר לכך אם תוכננו תהבנ, לכך-אי
בקרות בגין  סיכונים משמעותיים כאלה כוללת האם  המבוקר

כמו סקירה , וכיצד מגיבה ההנהלה לסיכונים והאם פעולות בקרה
תהליכים , של הנחות על ידי ההנהלה הבכירה או מומחים

בקרת ידי אלה המופקדים על -בגין הערכה או אישור על פורמליים
 כאשר קיימים אירועים -לדוגמה . יםבוצעו בכדי לטפל בסיכונ העל
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,  הודעה על תביעה משפטית משמעותיתתכמו קבל, פעמיים-חד
אם הועברה  התייחסותתכלול  הגוף המבוקר תגובת תבחינ

, )כגון יועץ משפטי פנימי או חיצוני(ההודעה למומחים מתאימים 
וכיצד  ,של התביעהת ואפשרי של תוצאותהאם נעשתה הערכה 

  .גילוי בדוחות הכספיים לדברמוצע לתת 
 

בקרות על סיכונים  יישוםידי -אם ההנהלה לא הגיבה כיאות על .114
 ליקויהמבקר שקיים מעריך , כתוצאה מכך, משמעותיים ואם

המבקר יתקשר אזי , הגוף המבוקרמהותי בבקרה הפנימית של 
פי סעיף -כנדרש על בקרת העלעניין זה עם אלה המופקדים על ב

המבקר גם את ההשלכות  ישקול, יבות אלהבנס. לעיל 120
 .ידיו-עלשתחולנה על הערכת הסיכונים 

 
ראיות ביקורת  ותמספק ןאינבלבד  בדיקות מבססותסיכונים שלגביהם 

 נאותות במידה מספקת
 

על המבקר , לעיל 100כחלק מהערכת הסיכונים כמתואר בסעיף  .115
פעולות  בותלר ,גוף המבוקרב ויישומן הבקרותלהעריך את תכנון 
לפי , אותם סיכונים שלגביהםל בהתייחס, בקרה רלבנטיות

ביצוע -בר אין זהאין זה אפשרי או , שיקול דעתו של המבקר
להקטין את הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

ראיות   רק על ידי השגתלרמה נמוכה מקובלת  המצגיםברמת 
זיהוי סיכונים להשלכות של  .בדיקות מבססות באמצעותביקורת 

 לגילוי 25כאלה על הצורך בנהלי ביקורת נוספים ניתן ביטוי בסעיף 
    .11"שהוערכוסיכונים נהלי המבקר במענה ל"הדעת בדבר 

 
רלבנטית לדיווח ה גוף המבוקרבההבנה של מערכת המידע  השגת .116

 מאפשרת למבקר לזהות סיכונים המתייחסים להצגה ,כספיה
עסקאות  סוגיה באופן ישיר לרישום של מוטעית מהותית הקשור

;  דוחות כספיים אמיניםתולעריכ, שגרתיות חשבוןיתרות או 
בלתי  נתוניםסיכונים אלה כוללים סיכונים המתייחסים לעיבוד 

 לסוגי סיכונים כאלה קשורים ,בדרך כלל. מדוייק או לא שלם
רכישות ותקבולים או , עסקאות משמעותיות כמו הכנסות

 .הגוף המבוקרזומנים של תשלומים במ
 

מתבצעות מדי יום הבתחום העסקי  שגרתיותמאפייני עסקאות  .117
בעיבוד ממוכן במידה רבה מאפשרים לעתים קרובות להשתמש 

יתכן , בנסיבות כאלה.  בכללם א,תוך מעורבות ידנית מועטה
. ביחס לסיכון בבדיקות מבססותשיהיה זה בלתי אפשרי לנקוט רק 
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או דיווח באופן , עיבוד, רישום, ות של ייזום בנסיב-לדוגמה 
של כמות משמעותית של מידע , כמו במערכת משולבת, אלקטרוני

המבקר להחליט שאין זה אפשרי לתכנן עשוי , גוף מבוקרשל 
 יספקו ראיות ביקורת ןכשלעצמש אפקטיביותבדיקות מבססות 

יתרות של עסקאות או  רלבנטיים שסוגיםנאותות ומספיקות לכך 
ראיות , במקרים כאלה. תאינן  מוצגות באופן מוטעה מהותי שבוןח

והמידה , ביקורת עשויות להיות זמינות רק במתכונת אלקטרונית
 ,דרך כללב , תהיינה מותנותההמספקת של מתכונת זו ונאותות

, בנוסף לכך. שלמותלדיוק ול בנוגעהבקרות  באפקטיביות
ידע שיתרחש ולא ום ולשינוי בלתי הולמים של מזהאפשרות ליי

העיבוד או , הרישום,  עשויה להיות רבה יותר אם הייזוםףיחש
 רק במתכונת אלקטרונית ואם בקרות ההדיווח של המידע יהי

 .אפקטיבינאותות אינן מופעלות באופן 
 

המבקר להיווכח עשוי להלן מובאות דוגמאות של מצבים בהם  .118
 אשר ותיליע בדיקות מבססותלדעת שאין זה אפשרי לתכנן 

שמצגים  ראיות ביקורת נאותות ומספיקות לכך ות מספקןכשלעצמ
 :באופן מוטעה מהותית מוצגים םאינ מסוימים

 
 תוך שימוש בטכנולוגיית מידע ושמנהל את עסקי גוף מבוקר •

 בהתבסס על ,במטרה ליזום הזמנות לרכישה ומשלוח של טובין
ובאילו להזמין  שישטובין ה לסוגכללים שנקבעו מראש באשר 

לזכאים הקשורים  ההתחייבויותכמויות ובאשר לתשלום 
בגוף פי השיטה המיושמת -בהתבסס על החלטות שנקבעו על

לאחר שאומתה קבלת הטובין ) system-generated( המבוקר
מסמכים אחרים בגין הזמנות שנמסרו או . תנאי התשלוםו

למעט אלה , או שאינם קיימים אינם מופקיםטובין שנתקבלו 
 ;צעות המערכת של טכנולוגיית המידעמבא

המספק שירותים ללקוחות דרך אמצעי תקשורת  גוף מבוקר •
 ספק של שירותי אינטרנט או חברת -לדוגמה (אלקטרוניים 
ומשתמש בטכנולוגיית מידע בכדי לקיים יומן ) טלקומוניקציה

 ומעבד את םיוז, יובדבר השירותים המסופקים ללקוחות
 סכומים כאלה באופן ממוכן םתים ורוש בגין השירויוחשבונות

 המהוות חלק מהמערכת ותאלקטרוני חשבונאיותברשומות 
הגוף שנעשה בה שימוש בכדי לערוך את הדוחות הכספיים של 

 .המבוקר
 

 של סיכונים הערכה מחדש
 

הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית  אתהערכת המבקר  .119
ורת זמינות מתבססת על ראיות ביק המצגים תמהותית ברמ

ת ביקורת ות ראיוועשויה להשתנות במהלך הביקורת כאשר מושג
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יתכן שהערכת הסיכונים תתבסס על צפי , במיוחד. תונוספ
, או לחשוף ולתקן, בכדי למנוע אפקטיבישהבקרות פועלות באופן 

בקרה בכדי  בדיקותבביצוע . המצגיםהצגה מוטעית מהותית ברמת 
עשוי , לות התפעולית של הבקרותלהשיג ראיות ביקורת בדבר היעי

המבקר להשיג ראיות ביקורת לכך שהבקרות אינן פועלות באופן 
, באופן דומה. במועדים רלבנטיים במהלך הביקורת אפקטיבי
 הצגות מוטעותיתכן שהמבקר יחשוף , בדיקות מבססותבביצוע 

מאלו המקובלות לפי ותר י בתדירות גבוההשחלו בסכומים או 
בנסיבות בהן המבקר משיג ראיות .  של המבקרהערכת הסיכונים

ביקורת מביצוע נהלי ביקורת נוספים אשר נוטות לסתור את 
אזי , הראשונית ביסס המבקר את הערכתו ןראיות הביקורת עליה

יתקן המבקר את ההערכה ובהתאם לכך יערוך שינויים בנהלי 
  ראה סעיפים-באשר להנחיות נוספות . הביקורת הנוספים שתוכננו

לסיכונים נהלי המבקר במענה " לגילוי הדעת בדבר 70 - ו66
   .12" שהוערכו

 
 בקרת העלתקשורת עם המופקדים על 

 
וההנהלה יהיו  בקרת העלעל המבקר לוודא שאלה המופקדים על  .120

, וברמה המתאימה של אחריות מוקדם  ככל שניתן, מודעים
מית שהגיעו של בקרה פני ביישוםמהותיים בתכנון או  לליקויים

  .לתשומת לבו של המבקר
 

הגוף הצגה מוטעית מהותית אשר לאם המבקר מזהה סיכונים  .121
או  לא הפעיל לגביהם בקרות או שהבקרות אינן מספיקות המבוקר

 מהותיות בתהליך חולשותשלפי שיקול דעתו של המבקר קיימות 
 אלה חולשותיכלול המבקר , הגוף המבוקרהערכת הסיכונים של 

עם  נושאי ביקורתבבמסגרת התקשורת קרה הפנימית בב
דעת  הראה גם גילוי ( .המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר

 המופקדים על בקרת גורמיםתקשורת בנושאי ביקורת עם "בדבר 
 ").העל בגוף המבוקר

 
 תיעוד

 
 :על המבקר לתעד את .122

 
דוחות צוות הביקורת בנוגע להיותם של ה חבריהדיונים בין   )א( 

הצגה מוטעית ל חשופים הגוף המבוקרהכספיים של 

                                                        
 . לעיל1ראה סעיף ,  טרם פורסםגילוי דעת זה 12
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וההחלטות , מהותית כתוצאה מטעות או תרמית
 ;תקבלוההמשמעותיות ש

 
בנוגע לכל אחד מההיבטים של  שהושגהיסודות ההבנה   )ב( 

 לרבות  ,לעיל 20 כפי שזוהו בסעיף תווסביב הגוף המבוקר
 43יף בסע שפורטו אחד ממרכיבי הבקרה הפנימית כפי כל

כדי להעריך את הסיכונים המתייחסים  לרבות, לעיל
מקורות המידע ; דוחות הכספייםבלהצגה מוטעית מהותית 

 ;הערכת סיכוניםלוהנהלים ; ההבנה הושגהשמהם 
של הצגה מוטעית ואלה שהוערכו הסיכונים המזוהים   )ג( 

כפי  המצגים ת הדוחות הכספיים וברמתמהותית  ברמ
 וכן; לעיל 100שנדרש על ידי סעיף 

 
הסיכונים שזוהו והבקרות הקשורות שהוערכו כתוצאה   )ד( 

 .לעיל 115- ו113מהדרישות בסעיפים 
 

תוך , של המבקר לקביעתוהאופן שבו עניינים אלה מתועדים נתון  .123
את התוצאות של הערכת , במיוחד. הפעלת שיקול דעת מקצועי
אותן כחלק מתיעוד או שניתן לתעד , הסיכונים ניתן לתעד בנפרד 
  73באשר להנחיות נוספות ראה סעיף (המבקר של נהלים נוספים 
 סיכונים נהלי המבקר במענה ל"לגילוי הדעת בדבר 

שנעשה בהן שימוש , דוגמאות של טכניקות שכיחות. 13")שהוערכו
, מילולייםכוללות תיאורים ,  בשילוב עם אחריםבלעדי או
כאלה טכניקות . זרימהרשימות ביקורת ותרשימי , שאלונים
 אתלצורך תיעוד הערכת המבקר  מועילותלהיות גם  עשויות

דוחות ההסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית ברמת 
הצורה וההיקף של תיעוד זה מושפעים . מצגיםרמת הבוכספיים ה

והבקרה הפנימית  הגוף המבוקרהגודל והמורכבות של , מהאופי
והמתודולוגיה  הגוף המבוקרמזמינות מידע המתקבל , ושל

הספציפית של הביקורת והטכנולוגיה שנעשה בהן שימוש במהלך 
 תיעוד ההבנה של מערכת מידע מורכבת -לדוגמה . הביקורת

או הדיווח של נפח גדול של , העיבוד, הרישום, הכוללת את הייזום
או טבלאות של , שאלונים, עסקאות עשוי לכלול תרשימי זרימה

 ,אם בכלל ,מערכת מידע העושה שימוש מוגבללגבי . החלטות
עסקאות מעט בטכנולוגיית מידע או שלגביה מבוצע עיבוד של 

תיעוד בצורה של תזכיר עשוי להיות , ) חוב לזמן ארוך-לדוגמה (
א מורכב יותר וככל והשהגוף המבוקר ככל  ,בדרך כלל. מספיק

יהא  כך, שנהלי הביקורת שבוצעו על ידי המבקר הם מקיפים יותר

                                                        
 . לעיל1ראה סעיף , גילוי דעת זה טרם פורסם 13
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מספק " תיעוד"גילוי הדעת בדבר . מקיף יותר התיעוד של המבקר
 .הנחיות לגבי תיעוד במסגרת ביקורת של דוחות כספיים

 
 תחילה

 
ביקורות של דוחות כספיים לתקופות יחול על זה גילוי דעת  .124

 .או לאחר מכן , 2007 בינואר 1 המתחילות ביום  
 
 

 ביטולים
 

  עם כניסתם לתוקף של גילוי דעת זה ושל , לעיל1כאמור בסעיף  .125
 נהלי המבקר במענה לסיכונים "גילוי הדעת הנוסף בדבר 

הנחיות " בדבר 66יתבטל תוקפם של גילוי דעת ) 13("שהוערכו
ושל " ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת  מידע ממוחשבת

 ."הערכת סיכונים ובקרה פנימית" בדבר 80גילוי דעת  
 
 
 

                                                        
 . לעיל1ראה סעיף , גילוי דעת זה טרם פורסם )13(
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 נספחים
 

 הגוף המבוקר וסביבתוהבנה של השגת   -  1נספח 
 

לשקול מספק הנחיות נוספות לגבי נושאים שהמבקר עשוי זה נספח 
לגופים המפקחים , גורמים הקשורים לענףהבנה של להשיג בבואו 

, הגוף המבוקרחיצוניים אחרים המשפיעים על ולנושאים ) רגולטורים(
 יעדים ;הגוף המבוקרשל פיו או; ספיכלדיווח המתאימה המסגרת לרבות 

 מדידה וסקירה של הביצוע ,וכן; ואסטרטגיות וסיכונים עסקיים קשורים
מכסות טווח נרחב להלן הדוגמאות המובאות . הגוף המבוקרהכספי של 

לא כל הנושאים , עם זאת; רבותלהתקשרויות של נושאים המתייחסים 
ת אינה ביקורת ורשימת הדוגמאוהתקשרות לרלבנטיים לכל הינם 

 .2הנחיות נוספות לגבי בקרה פנימית נכללות בנספח . בהכרח שלמה
 

 ולנושאים) רגולטורים(לגופים המפקחים , הקשורים לענףגורמים 
  לדיווח כספיהמתאימה מסגרת לרבות , חיצוניים אחרים

 
 :לשקולדוגמאות של נושאים שמבקר עשוי להלן 

 

 :ענפייםמצבים  •
 .קיבולת ותחרות מחירים, ושיםביקלרבות , השוק והתחרות - 
 .פעילות מחזורית או עונתית - 
 .הגוף המבוקרטכנולוגיה הקשורה למוצרי  - 
 . אנרגיה ועלותהתאספק - 

 

 ):רגולטורים(הגופים המפקחים  תסביב •
 .מיוחדיםענפיים כללים חשבונאיים ונוהגים  - 
תחת פיקוח לענפים המתייחסת הפיקוח הרגולטורי מסגרת  - 

)regulated.( 
הגוף  של וחוקים ותקנות המשפיעים באופן משמעותי על פעולותי - 

 :המבוקר
 .הגופים המפקחיםדרישות  *  
 .פעולות פיקוח ישירות *  
 .מיסוי - 
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  המשך-הגוף המבוקר וסביבתו רכישת הבנה של   -  1נספח 

 
הגוף מדיניות ממשלתית המשפיעה על הניהול של עסקי  - 

 :המבוקר
 .בקרות על מטבע חוץלרבות , המדיניות המוניטרית *  
 .המדיניות הפיסקלית *  
 ). תכניות לסיוע ממשלתי-לדוגמה (תמריצים כספיים  *  
 .הגבלות סחר, תעריפים *  
 . הגוף המבוקר יועל עסקהענף רישות סביבתיות המשפיעות על ד - 

 :הגוף המבוקר יעסקגורמים חיצוניים אחרים המשפיעים על  •
 ).צמיחה,  מיתון-לדוגמה (רמה כללית של פעילות כלכלית  - 
 .שיעורי ריבית וזמינות של מימון - 
 .ייסוף של מטבע, אינפלציה - 

 
 הגוף המבוקרשל אופיו 

 
 :לשקולדוגמאות של נושאים שמבקר עשוי להלן 

 
 פעולות עסקיות

 
, בנקאות, ותסיטונא, ה תעשיי-לדוגמה (האופי של מקורות הכנסה  •

, יצוא/פעילות סחר של יבוא, יטוח או שירותים כספיים אחריםב
 ).מוצרים ושירותים טכנולוגיים, תחבורה, שירות ציבורי

,  לקוחות והסכמים עיקריים-לדוגמה (מוצרים או שירותים ושווקים  •
מדיניות של , ייצוא, מתחרים, פלח שוק, מרווחי רווח, תנאי תשלום

צבר ,  לטיב המוצראחריות, םמוניטין של מוצרי, קביעת מחירים
 ).תהליכי ייצור, אסטרטגיה ויעדי שיווק, מגמות, הזמנות

מגזרים ,  שלבים ושיטות של ייצור-לדוגמה (ניהול של פעולות  •
פרטים בדבר צמצום או , שירותיםאו משלוח מוצרים , עסקיים

 ).הרחבה של פעילות
חוץ קור מיופעולות של , עסקאות משותפות, קשרי פעולה בין צדדים •

)outsourcing.( 
באמצעות ופעולות שיווק מכירות לרבות , מעורבות בסחר אלקטרוני •

 .אינטרנט
 .ענפייםפיזור גיאוגרפי ומגזרים  •
 .מחסנים ומשרדים, מיקום של מתקני ייצור •
 .לקוחות עיקריים •
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  המשך-הגוף המבוקר וסביבתו רכישת הבנה של   -  1נספח 
 
 הסכמים לטווח -לדוגמה (ושירותים ספקים עיקריים של טובין  •

שיטות משלוח כמו , ייבוא, תנאי תשלום, יציבות באספקה, ארוך
 ).””just-in-time -" בדיוק בזמן"

הסכמים עם , רמות שכר, אספקה,  לפי מיקום-לדוגמה (תעסוקה  •
אופציות למניות , פנסיה והטבות אחרות לאחר פרישה, איגוד מקצועי

ח ממשלתי וופיק, ם בדרך של מענקיםאו הסדרים למתן תמריצי
 ).בענייני תעסוקה

 .פעולות מחקר ופיתוח והוצאות קשורות •
 .עסקאות עם צדדים קשורים •

 
 השקעות

מתוכננים או כאלה (מיזוגים או מימוש של פעולות עסקיות , רכישות •
 ).שהוצאו לפועל לאחרונה

 .ניירות ערך והלוואותמימוש השקעות או  •
ושינויים , הטכנולוגיבהשקעות ברכוש קבוע ו לרבות, השקעות הוניות •

 . לאחרונהתוכננושכלשהם שנעשו או 
עסקאות , שותפויותלרבות ,  מאוחדותןשאינבישויות השקעות  •

 .)SPE (למטרות מיוחדותוישויות משותפות 
 

 מימון
לרבות יחידות ,  חברות בנות ומסונפות עיקריות-מבנה הקבוצה  •

)structures (ותוחד ובלתי מאותמאוחד. 
 ,הגבלות, )covenants(ת ו פיננסילרבות אמות מידה, המימוןמבנה  •

 .מאזניחוץ רבויות ומימון ע
 . הגוף המבוקרחכירה של רכוש קבוע לשימוש בעסק •
 ).מוניטין וניסיון עסקיים, זרים, מקומיים(הבעלים שהם המוטבים  •
 .צדדים קשורים •
  . נגזריםפיננסייםשימוש במכשירים  •
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  המשך-הגוף המבוקר רכישת הבנה של   -  1ספח נ
 

 דיווח כספי
 .מיוחדיםענפיים כללים חשבונאיים ונוהגים  •

 .נוהגים הקשורים להכרה בהכנסה •

 .הטיפול החשבונאי בשווי הוגן •

 ).כמויות,  מיקום-לדוגמה (מלאי  •

 .התחייבויות ועסקאות במטבע חוץ, נכסים •

 הלוואות -לדוגמה (ספציפי בענף  ותמשמעותיקבוצות סעיפים  •
מחקר , ותיצרניחברות חובות ומלאי לגבי , והשקעות לגבי בנקים

 ).פרמצבטיקהחברות ופיתוח לגבי 
טיפול לרבות , טיפול חשבונאי בעסקאות בלתי רגילות או מורכבות •

 -לדוגמה (על הפרק בתחומים שנויים במחלוקת או כאלה העולים 
 stock - based :לתיגמול מבוסס הוןטיפול חשבונאי 

compensation ( 
 .הצגה וגילוי בדוחות הכספיים •

 
 יעדים ואסטרטגיות וסיכונים עסקיים קשורים

 
 :לשקולדוגמאות של נושאים שמבקר עשוי להלן 

 

הגוף המבוקר מתמודד עם נושאים  כיצד -דהיינו (ם של יעדים מקיו •
) חיצוניים אחריםאו נושאים , לגופים המפקחים, הקשורים לענף

 : לדברים הבאים, לדוגמה, ריםהקשו
 

, לדוגמה, עשוי להיותשאפשרות לסיכון עסקי (ענפיות  התפתחויות - 
לא יהיה צוות עובדים או מומחיות לטיפול שלגוף המבוקר 

 ).בענףבשינויים 
 

, אפשרות לסיכון עסקי עשויה להיות(מוצרים ושירותים חדשים  - 
 ).למוצראחריות גדולה יותר שתהיה , לדוגמה

 
, לדוגמה, אפשרות לסיכון עסקי עשויה להיות(הרחבה של העסק  - 

 .)שלא תהיה הערכה מדוייקת לביקוש
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  המשך-הגוף המבוקר וסביבתו רכישת הבנה של   -  1נספח 
 

, אפשרות לסיכון עסקי עשויה להיות(דרישות חשבונאיות חדשות  - 
גדולות ת או עלויו, שלא כיאותיישום או יישום חלקי , לדוגמה
 ).יותר

 
, אפשרות לסיכון עסקי עשויה להיות(גופים מפקחים דרישות  - 

 ).גדולה יותרשתהיה חשיפה משפטית , לדוגמה
 

אפשרות לסיכון עסקי עשויה (דרישות כספיות שוטפות ועתידיות  - 
 כתוצאה אובדן של אמצעי מימון שיווצר , לדוגמה, להיות
 ).בדרישותלעמוד הגוף המבוקר  של ויכולת-מאי

 
, אפשרות לסיכון עסקי עשויה להיות(שימוש בטכנולוגיית המידע  - 

 ).כשהמערכות והתהליכים אינם מתאימים, לדוגמה
 

במיוחד השפעות כלשהן שיובילו , ההשפעות של יישום אסטרטגיה •
, אפשרות לסיכון עסקי עשויה להיות(לדרישות חשבונאיות חדשות 

 ).או שלא כיאותפן מלא באושהיישום ייעשה שלא , לדוגמה
 

 הגוף המבוקרמדידה וסקירה של הביצוע הכספי של 
 

 :לשקולדוגמאות של נושאים שמבקר עשוי להלן 
 

 .יחסים עיקריים וסטטיסטיקה תפעולית •

 .מדדי ביצוע עיקריים •

 .ותיגמול עובדים ביצועי עובדים ומדיניות תמריצים תמדיד •

 .מגמות •

 . סטיותתקציבים וניתוח של, שימוש בתחזיות •

 .דיווחים של אנליסטים ודיווחים אודות דירוג אשראי •

 .ניתוח של מתחרים •

גידול ( ותדמו קותכספי בתקופה הנוכחית מול תקופהביצוע השוואת ה •
 .)מון להוןייחס מ, רווחיות, בהכנסה
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ת בקרה פנימי, לעיל 99-67 וכמתואר בסעיפים 43כמצוין בסעיף  .1

 :כוללת את המרכיבים הבאים
 ;הבקרהסביבת   )א( 
 ;גוף המבוקרבסיכונים התהליך הערכת   )ב( 
הקשורים התהליכים העסקיים לרבות , מערכת המידע  )ג( 

 ;תקשורתללדיווח כספי והמתייחסת 
 וכן; ות בקרקיום  )ד( 
 .מעקב אחר בקרות  )ה( 

 
לעיל ככל דנספח זה כולל הסברים נוספים בנוגע למרכיבים כ 

 .שמרכיבים אלה קשורים לביקורת של דוחות כספיים
 

 בקרה סביבת ה
 
והפעולות של , המודעות, הבקרה כוללת את הגישותסביבת  .2

בגוף בנוגע לבקרה הפנימית בקרת העל ושל ההנהלה המופקדים על 
. שהגוף המבוקר מייחס לסביבת הבקרהוהחשיבות המבוקר 

המופקדים על בקרת העל ידי הבקרה כוללת גם את תפקסביבת 
מודעות  על הארגון המשפיעהאוירה בוקובעת את ושל ההנהלה 

סביבת הבקרה הינה היסוד לבקרה פנימית .  לבקרהאנשיו
 .ותוכן המספקת משמעת אפקטיבית

 
 :את היסודות הבאיםכוללת סביבת הבקרה  .3
 

של האפקטיביות . תקשורת ואכיפה של יושרה וערכי אתיקה  )א( 
יושרה וערכי אתיקה למעל להתעלות ות  אינה יכולה בקר

של האנשים אשר קובעים ומפעילים אותם ומקיימים מעקב 
היושרה וערכי האתיקה מהווים יסודות חיוניים . אחריהם

, התכנוןאפקטיביות של סביבת הבקרה אשר משפיעים על 
. מרכיבים אחרים של בקרה פנימיתאחר ההפעלה והמעקב 

פי כללי האתיקה הינן התוצר של -עליושרה והתנהגות 
כיצד הן , של הגוף המבוקרההתנהגות והאתיקה נורמות 

הן כוללות את פעולות . בו מושרשותוכיצד הן , מתוקשרות
ההנהלה שנועדו לבטל או להקטין תמריצים ופיתויים 

בלתי , בפעולות מפוקפקותלעסוק שעשויים להניע עובדים 
 . אתיקהפי כללי ה-או שאינן על, חוקיות
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האתיקה ונורמות של ערכי ההטמעה הן כוללות גם את    
לעובדים בדרך של פרסום של הגוף המבוקר ההתנהגות 

על מדיניות וקודים של התנהגות ועל ידי מתן הצהרות 
 .דוגמה

 
והמיומנות הינה הידע כשירות . לכישוריםמחויבות   )ב( 

 המגדירות את משימות פרטניותלבצע  בכדי הדרושים
ההנהלה שיקולי כוללת את לכישורים מחויבות . התפקיד

עבודות מסוימות וכיצד הכשירות הנדרשות לרמות ל
 .וידע דרושיםלמיומנות מתורגמות רמות אלה 

 
הגוף מודעות . בקרת העלשל המופקדים על מעורבות   )ג( 

על ידי מושפעת באופן משמעותי המבוקר לבקרה 
המשמשות כקני מידה תכונות . בקרת העלהמופקדים על 

כוללות בקרת העל לעניין זה המופקדים על למדוד בהם את 
 ושיעור הקומה נםניסיו, את היותם בלתי תלויים בהנהלה

היקף מעורבותם והבדיקה המדוקדקת שהם עורכים , שלהם
, המידע שהם מקבלים, נאותות פעולותיהם, לגבי פעולות

שעד אליה מועלות סוגיות קשות והטיפול בהן נמשך  הרמה
המבקרים וקשר הגומלין ביניהם לבין , עם ההנהלה

לחשיבות האחריות של . הפנימיים והמבקרים החיצוניים
ההתנהגות ניתן ביטוי בקוד בקרת העל המופקדים על 

ותקנות או הנחיות אחרות המפורסמות לתועלתם של 
 אחרת של אלה אחריות. בקרת העלהמופקדים על 

התכנון וההפעלה פיקוח על כוללת בקרת העל המופקדים על 
לתת אפשרות לעובדים של נהלים שנועדו האפקטיבית 

 תוהתהליך לסקיר) whistle blower procedures(להתריע 
 .הגוף המבוקרשל הבקרה הפנימית של האפקטיביות 

 
למה השקפת עו.  וסגנון פעילותהשל ההנהלההשקפת עולמה   )ד( 

מקיפים טווח נרחב של וסגנון פעילותה של ההנהלה 
 תגיש: יתכן שמאפיינים אלה יכללו את הבאים. מאפיינים

; ההנהלה לגבי לקיחת סיכונים עסקיים ומעקב אחריהם
בחירה בעלת אופי (דיווח כספי לגישות ההנהלה ופעולותיה 

מתוך כללי חשבונאות חלופיים זמינים אגרסיבי שמרני או 
שבהן מפותחים אומדנים  והשמרנותת והרצינו

 תפקידים ל ,עיבוד מידעלוכן גישות ההנהלה ; )בחשבונאות
 .עובדים הקשורים לחשבונאותהצוות ולאיוש 
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מספק את הגוף המבוקר המבנה הארגוני של . מבנה ארגוני  )ה( 
, תוכננות מו להשגת כלל יעדיוהמסגרת שבה פעולותי

ההקמה של מבנה ארגוני . ונסקרותמפוקחות , מבוצעות
רלבנטי כוללת בחינה של תחומי מפתח של סמכות ואחריות 

פתח מבנה הגוף המבוקר י. דיווח מתאיםוכן של מערך 
גוף נאותות המבנה הארגוני של . וארגוני העונה על צרכי

 .ובהיקף והאופי של פעולותי, ובחלק, מבוקר מותנה
 

לאופן ביצוע זה מתייחס נושא . הקצאה של סמכות ואחריות  )ו( 
ולאופן ההקצאה של סמכות ואחריות לפעולות תפעוליות 

גורם זה כולל גם . דיווח והיררכיה של הרשאהקביעת כללי 
ידע וניסיון מתאימים , מדיניות הקשורה לנוהגים עסקיים

. ומשאבים שהועמדו לצורך ביצוע משימות, של עובדי מפתח
זה כולל מדיניות ותקשורת המיועדות נושא , וסף לכךבנ

הגוף  של ו את יעדיןלהבטיח שכל צוות העובדים יבי
 קשורות זה בזה וידע כיצד הפעולות הפרטניות של, המבוקר

צוות ויכיר כיצד ועבור מה , ומשפיעות על אותם יעדים
 .ואחראי למעשיהעובדים יהיה 

 
מדיניות ונוהגים . בי אנושמדיניות ונוהגים הקשורים למשא  )ז( 

, הקשורים למשאבי אנוש מתייחסים לפעולות גיוס
 -לדוגמה . פיצוי וסיוע, קידום, ייעוץ, הכשרה, אוריינטציה

 תוך דגש על -לגיוס עובדים הכשירים ביותר כללים והנחיות 
הישגים , הניסיון בעבודה שנרכש בעבר, הרקע של החינוך

 -לפי כללי האתיקה ליושרה והתנהגות וראיות , עברב
לאנשים בעלי הגוף המבוקר מצביעים על המחויבות של 

המכשירה את מדיניות הכשרה . כישורים וראויים לאמון
כמו אמצעים תפקידים ואחריות צפויים והכוללת העובדים ל

בתי ספר וסמינריונים להכשרה מדגימה רמות צפויות של 
ות ביצוע קידומים המונעים על ידי הערכ. ביצוע והתנהגות

שלגוף מבוקר ישנה  באופן ברורממחישים תקופתיות 
מחויבות לקדם עובדים בעלי כישורים לרמות אחריות 

 . גבוהות יותר
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 לגופים מבוקרים קטניםהתייחסות 
 
 ליישם את היסודות של סביבת יםעשויגופים מבוקרים קטנים  .4

 -לדוגמה . יותרגופים מבוקרים גדולים ן שונה מאשר באופהבקרה 
, לא יהיה קוד התנהגות בכתב אךשלגופים מבוקרים קטנים יתכן 

תרבות המדגישה את החשיבות של יושרה יפתחו הן , במקום זאת
פה -והתנהגות לפי כללי האתיקה באמצעות תקשורת בעל

 יתכן שאלה, באופן דומה. ובאמצעות דוגמה שההנהלה מציגה
לא יכללו בקרת העל בגופים מבוקרים קטנים המופקדים על 

 .במסגרתם חברים שהם בלתי תלויים או חיצוניים
 

 גוף מבוקרתהליך הערכת סיכונים של 
 
מהווה את התהליך לזיהוי גוף מבוקר תהליך הערכת סיכונים של  .5

. התוצאות הנובעות מכךאת סיכונים עסקיים ולתגובה עליהם וכן 
הגוף המבוקר תהליך הערכת הסיכונים של , וח כספילצורכי דיו

ההנהלה מזהה סיכונים שהם רלבנטיים את האופן שבו כולל 
מכל הבחינות , דוחות כספיים המשקפים באופן נאותלהכנת 

לגוף כספי המתאימה הדיווח הבהתאם למסגרת , המהותיות
מעריכה את וכן , משמעותם של הסיכונים מעריכה את, המבוקר
ומחליטה על הפעולות שיש לנקוט לצורך , להתרחשותם הסבירות
עשוי הגוף המבוקר  תהליך הערכת הסיכונים של -לדוגמה . ניהולם

-את האפשרות לאילאופן שבו הגוף המבוקר שוקל  להתייחס
רישום עסקאות או מזהה ומנתח אומדנים משמעותיים שניתן להם 

ווח כספי לדישהם רלבנטיים סיכונים . ביטוי בדוחות הכספיים
 .עסקאות מיוחדיםלמהימן מתייחסים גם לאירועים או 

 
סיכונים שהם רלבנטיים לדיווח כספי כוללים אירועים ונסיבות  .6

חיצוניים ופנימיים שעשויים להתרחש ולהשפיע באופן שלילי על 
ולדווח  לעבד נתונים כספיים, לרשום, ליזוםגוף מבוקר  של ויכולת
 ברגע . ההנהלה בדוחות הכספייםי מצגבאופן עקבי עם , עליהם

את , משמעותםאת תשקול היא , שההנהלה מזהה סיכונים
שההנהלה תיזום יתכן . והדרך לנהלם ,להתרחשותםהסבירות 

בסיכונים מיוחדים או שיתכן שהיא לטיפול תוכניות או פעולות 
תחליט לקבל על עצמה סיכון בשל העלות הכרוכה בכך או 

עקב נסיבות להשתנות  עשויים לנבוע או סיכונים. שיקולים אחרים
 :כגון אלה המפורטות להלן

 
 
 

136



 
 93' גילוי דעת מס  - לשכת רואי חשבון בישראל  ©



 468 2006 אוקטובר - ז"  התשס תשרימהדורת 
 

  המשך- רכיבי הבקרה הפנימית מ- 2נספח 
 

הפיקוח הרגולטורי  תשינויים בסביב. שינויים בסביבה תפעולית •
התפעולית יכולים לגרום לשינויים בלחצים בסביבה או 

 .תחרותיים ובסיכונים שהם שונים באופן משמעותי

לצוות עובדים חדש עשויה להיות נקודת . בדים חדשצוות עו •
 .זומבט שונה על בקרה פנימית או הבנה שונה של בקרה 

שינויים משמעותיים . מערכות מידע חדשות או משופרות •
ומהירים במערכות מידע עשויים לגרום לשינוי בסיכון הקשור 

 .לבקרה פנימית

שויה הרחבה משמעותית ומהירה של פעולות ע. ה מהירצמיחה •
 .לקריסתןלהכביד על הבקרות ולהגדיל את הסיכון 

שילוב טכנולוגיה חדשה בתהליכי הייצור או . טכנולוגיה חדשה •
במערכות מידע עשויה לגרום לשינוי של הסיכון הכרוך בבקרה 

 .פנימית

כניסה לתחומים . ת חדשיםיולויאו פע, מוצרים, דגמים עסקיים •
ניסיון גוף המבוקר ליש שבהן עסקיים או התקשרות בעסקאות 

מועט עשויות להביא לידי סיכונים חדשים הכרוכים בבקרה 
 .פנימית

שינויים מבניים עשויים להיות . שינויים מבניים בתאגיד •
מלווים בצמצומים בצוות העובדים ושינויים בפיקוח והפרדה 
של תפקידים שיכולים לגרום לשינוי בסיכון הכרוך בבקרה 

 .פנימית

חוץ לות יהרחבה או רכישה של פע. חוץלות יהרחבה של פע •
לסיכונים חדשים ולעתים קרובות לסיכונים יחידים גורמת 

 סיכונים -לדוגמה , במינם שעשויים להשפיע על בקרה פנימית
נוספים או כאלה שחל בהם שינוי הנובעים מעסקאות במטבע 

 .זר 

אימוץ כללי חשבונאות חדשים . פרסומים חשבונאיים חדשים •
 בכללי חשבונאות עשויים להשפיע על סיכונים או שינויים

 .בעריכת דוחות כספיים
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 לגופים מבוקרים קטניםהתייחסות 
 
הגוף המבוקר המושגים הבסיסיים של תהליך הערכת סיכונים של  .7

אולם סביר , ומבלי להתחשב בגודל, גוף מבוקרכל מתאימים ל
לגבי מובנה ופחות פורמלי יך להערכת סיכונים יהיה פחות שהתהל

. גופים מבוקרים גדולים יותרמאשר לגבי גופים מבוקרים קטנים 
אולם ,  יעדי דיווח כספיוקבעהגופים המבוקרים יראוי היה שכל 

יתכן שיעדים אלה יוכרו באופן גופים מבוקרים קטנים לגבי 
היה מודעת לסיכונים יתכן שההנהלה ת. משתמע ולא באופן מפורש

אלא בדרך פורמלי המתייחסים ליעדים אלה מבלי לנקוט בתהליך 
 .של מעורבות אישית ישירה עם עובדים ועם צדדים חיצוניים

 
 שהיא רלבנטית ,תהליכים עסקיים קשוריםלרבות , מערכת מידע
 ותקשורת , לדיווח כספי

 
 מרכיבים פיזיים ומרכיבי(מערכת מידע מורכבת מתשתית  .8

במערכות שהן באופן . נהלים ונתונים, אנשים, תוכנה, )חומרה
מרכיבי התשתית והתוכנה לא יהיו , בלעדי או עיקרי ידניות

במערכות מידע רבות . או שתהיה להם פחות משמעות, קיימים
 .נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיית מידע

 
הכוללת את , ליעדי הדיווח הכספיהרלבנטית מערכת המידע  .9

שנקבעו מורכבת מהנהלים והרשומות , הדיווח הכספימערכת 
הגוף המבוקר  של ווהעיבוד של עסקאותי, הרישום, לצורך הייזום

ולצורך קיום האחריות ) כמו גם אירועים ומצבים(והדיווח עליהן 
)accountibility (ההתחייבויות וההון העצמי , עבור הנכסים

אופן ממוכן ניתן ליזום עסקאות באופן ידני או ב. הקשורים
רישום כולל זיהוי וקליטה של המידע . תיםבאמצעות נהלים מתוכנ

כגון עיבוד כולל פונקציות . המתייחס לעסקאות או לאירועים
בין , והתאמות, תמצות, הערכה, מדידה, חישובים, עריכה ואימות

דיווח . אם בוצעו על ידי נהלים ממוכנים או על ידי נהלים ידניים
במתכונת , וחות כספיים כמו גם מידע אחרמתייחס להכנה של ד

לצורך מדידה שהגוף המבוקר משתמש בו , אלקטרונית או מודפסת
איכות .  ולצורך פונקציות אחרותים הכספייווסקירה של ביצוע

 של ה על יכולתהמשפיעגוף מבוקר מערכת מידע שיושמה על ידי 
לבצע החלטות נאותות לצורכי הניהול הנהלת הגוף המבוקר 

ועריכת דוחות כספיים הגוף המבוקר  של יוליטה בפעולותוהש
 .מהימנים

 
 

138



 
 93' גילוי דעת מס  - לשכת רואי חשבון בישראל  ©



 470 2006 אוקטובר - ז"  התשס תשרימהדורת 
 

  המשך- רכיבי הבקרה הפנימית מ- 2נספח 
 

 :מערכת מידע מקיפה שיטות ורשומות אשר, בהתאם לכך .10

 .מזהות ומבצעות רישומים של כל העסקאות התקפות •

הנכון את העסקאות במידת פירוט מספקת בעיתוי  מתארות  •
 .יווג נאות של עסקאות לצורכי דיווח כספיבכדי לאפשר ס

עסקאות באופן המאפשר לרשום את ערכן מודדות את ערך ה •
 .הכספי הנאות בדוחות הכספיים

קובעות את משך הזמן שבו התרחשו עסקאות בכדי לאפשר  •
 .רישום של עסקאות בתקופה החשבונאית המתאימה

יים מציגות באופן נאות בדוחות הכספיים את העסקאות והגילו •
 .הקשורים בכך

 
הבנה של תפקידים ואחריות פרטניים בהשגת תקשורת כרוכה  .11

המידה היא כוללת את . המתייחסים לבקרה פנימית על דיווח כספי
שעד אליה מבינים העובדים כיצד פעולותיהם במסגרת מערכת 
המידע המתייחסת לדיווח כספי קשורות לעבודתם של אחרים 

בגוף רמה נאותה גבוהה יותר ים לחריגוהאמצעים לדיווח על 
ערוצי תקשורת פתוחים מסייעים להבטיח שניתן דיווח . המבוקר

 .על חריגים וננקטו פעולות בנדון
 

דריכים העוסקים כגון תתקשורת מקבלת ביטוי בצורות שונות  .12
. ותזכירים, דריכים העוסקים בחשבונאות ודיווח כספית, במדיניות

ובאמצעות , פה-בעל, פן אלקטרוניבאוגם ניתן לבצע תקשורת 
 .פעולותיה של ההנהלה

 
 לגופים מבוקרים קטניםהתייחסות 

 
קיימת סבירות לכך שמערכות מידע ותהליכים עסקיים קשורים  .13

יהיו פחות בגופים מבוקרים קטנים שהם רלבנטיים לדיווח כספי 
 םאם כי תפקיד, יותרבגופים מבוקרים גדולים מאשר פורמלים 
ם שבהשגופים מבוקרים קטנים יתכן . עותי באותה מידההוא משמ

לתיאורים יהיו זקוקים מעורבות של הנהלה פעילה לא קיימת 
או , חשבונאיות מורכבותרשומות , מקיפים של נהלים חשבונאיים

וקלה פורמלית תהיה פחות  יתכן שהתקשורת. כתובהמדיניות 
יותר וזאת גדול בגוף מבוקר מאשר בגוף מבוקר קטן יותר להשגה 

 כמו גם , ומספר רמות קטן יותרןהקטהגוף המבוקר  של ועקב גודל
 .נוכחות ההנהלה וזמינותה במידה רבה יותרעקב 
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 פעולות בקרה
 

פעולות בקרה הן המדיניות והנהלים המסייעים להבטיח שהנחיות  .14
נדרשות ננקטות לצורך ת פעולוש -לדוגמה , ההנהלה מתבצעות

. הגוף המבוקרטיפול בסיכונים המהווים איום על הגשמת יעדי 
ובין אם בין אם במסגרת טכנולוגיית המידע , לפעולות בקרה

 יעדים שונים והן מיושמות ברמות םישנ, באמצעות מערכות ידניות
 .ארגוניות ותפקודיות שונות

 
נה רלבנטיות את פעולות הבקרה שיתכן שתהיי, בדרך כלל .15

לגורמים קשורים לביקורת ניתן יהיה לסווג כמדיניות ונהלים אשר 
 :הבאים

 

פעולות בקרה אלו כוללות סקירות וניתוחי . סקירותביצוע  •
וביצועים , תחזיות, בפועל לעומת תקציביםשל הפעולות ביצוע 

 -ייחוס של מערכות שונות של נתונים ; בתקופות קודמות
יחד עם ניתוח היחסים ,  אחד לשני-תפעוליים או כספיים 

השוואה של ; ביניהם וכן פעולות בעלות אופי חקירתי ומתקן
וכן סקירה של ; נתונים פנימיים עם מקורות מידע חיצוניים

דוחות על ידי  תכמו סקיר, ביצועים תפקודיים ושל פעולות
, אזור,  לפי סניף:למשקי ביתמנהל בתחום הלוואות בנקאיות 

 .לצורך אישורן של ההלוואות וגבייתןוסוג ההלוואה 
 

, מגוון של בקרות מבוצע בכדי לבדוק את הנכונות. עיבוד מידע •
של שני הסוגים העיקריים . והאישור של עסקאות, השלמות

 בקרות על יםפעולות בקרה המתייחסות למערכות מידע מייצג
בקרות על . יישומים ובקרות כלליות על טכנולוגיית המידע

בקרות אלה . יחסות לעיבוד של יישומים פרטנייםיישומים מתי
  נרשמו,שהן אושרו, מסייעות להבטיח שעסקאות התרחשו

בקרות על יישומים לדוגמאות . ועובדו באופן מלא ובמדויק
ניהול , כוללות בדיקה של הדיוק האריתמטי של הרישומים

בקרות ממוכנות כגון עריכת ,  בוחןניוסקירה של חשבונות ומאז
וכן מעקב , ל נתוני קלט ובדיקות של הרצף המספריבדיקה ש

בקרות כלליות על טכנולוגיית . דיווחים על חריגיםאחר ידני 
ליישומים רבים הקשורים מדיניות ונהלים ת וכוללהמידע 

של בקרות על יישומים בדרך של האפקטיבי ותומכות בתפקוד 
נאותה של מערכות וסיוע הנועד להבטיח הפעלה נמשכת 

 בקרות כלליות על טכנולוגיית המידע כוללות בדרך כלל . מידעה
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רכישה של מערכת ; רשתבבקרות על מרכז נתונים ופעולות  
פיתוח והחזקה , רכישה, וכן הרשאות; שינויים והחזקה, תוכנה

בקרות אלה מתייחסות למחשב מרכזי . של מערכת יישומים
)mainframe(,  תחנות עבודה)miniframe( , וסביבה של

דוגמאות לבקרות כלליות על ). end-user(משתמש סופי 
בקרות , טכנולוגיית המידע הן בקרות על שינויי תוכנית

בקרות על הביצוע , המגבילות את הגישה לתוכניות או נתונים
ובקרות על תוכנה המגבילה את הגישה , מדף ותשל יישומי תוכנ

 -ת או את המעקב אחר השימוש במערכת זו מערכליישומי ה
דבר שעשוי לגרום לשינוי בנתונים כספיים או ברישומים מבלי 

 .להשאיר נתיב ביקורת
 

פעולות אלה מקיפות את האבטחה הפיזית של . בקרות פיזיות •
אמצעי הגנה מספיקים כמו מתקנים מאובטחים לרבות , נכסים

גישה לתוכניות אישורים ל; המונעים גישה לנכסים ורישומים
 ספירה תקופתית והשוואה עם ,וכן; נתוניםוקבצי מחשב 

 השוואה של -לדוגמה (סכומים המוצגים ברשומות בקרה 
רשומות הניירות ערך ומלאי עם , תוצאות הספירה של מזומנים

המידה שבה בקרות פיזיות נועדו למנוע גניבה ). נאיותהחשבו
ולכן , חות כספייםדוהכנת של נכסים הן רלבנטיות למהימנות 

חשופים  היותם של נכסים -כגון , מותנית בנסיבות, הביקורת
 -לדוגמה . שימוש בלתי מורשהבמידה רבה לאפשרות של 

חוסרים רלבנטיות כאשר יתגלו בדרך כלל בקרות אלה לא יהיו 
תקופתי וינתן של מלאי בעקבות מפקד פיזי במלאי כלשהם 

 אם לצורכי דיווח כספי ,עם זאת. להם ביטוי בדוחות הכספיים
אזי , יההנהלה סומכת באופן בלעדי על רישומי מלאי תמיד

 .הבקרות לאבטחה פיזית של מלאי תהיינה רלבנטיות לביקורת
 
המטרה של ייחוס לאנשים שונים אחריות .  תפקידיםתהפרד •

על ) custody(ולקיום משמרת , מןלרישו, לאישור עסקאות
לאדם כלשהו להיות במצב  האפשרויותנכסים היא להפחית את 

טעויות או תרמית במהלך וגם להסתיר לבצע גם שבו הוא יוכל 
דוגמאות להפרדה של תפקידים כוללות . עבודתוהרגיל של 

על ואישור ובקרה , התאמותסקירה ואישור של , דיווח
 .מסמכים
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להיות מותנות בקיום רמה פעולות בקרה מסוימות עשויות  .16
גבוהה יותר של מדיניות שנקבעה על ידי ההנהלה או אלה מתאימה 

 ניתן להאציל סמכויות -לדוגמה . בקרת העלהמופקדים על 
 קריטריונים -כגון , לאישור בקרות בהתאם להנחיות שנקבעו
, לחלופין; בקרת העללהשקעה שנקבעו על ידי המופקדים על 

השקעות מימוש של כמו רכישות או עסקאות בלתי שגרתיות 
לרבות , גבוהשל דרג עשויות לחייב אישור מיוחד מהותיות 

 .במקרים מסוימים אישור של בעלי מניות
 

 לגופים מבוקרים קטניםהתייחסות 
 

בגופים מבוקרים שהמושגים שבבסיס פעולות בקרה הוא סביר  .17
לים גופים מבוקרים גדויהיו דומים לאלה החלים לגבי קטנים 
, לכךמעבר .  הינה שונהים פועלםאם כי הפורמליות שלפיה ה, יותר

 להיווכח שסוגים מסוימים של יםעשויגופים מבוקרים קטנים 
פעולות בקרה אינם רלבנטיים בשל בקרות המיושמות על ידי 

 הסמכות שבידי ההנהלה לאישור מכירות -לדוגמה . ההנהלה
וי אשראי עשויה קומומשיכות , רכישות משמעותיות, באשראי

ובכך להפחית או , להעניק להנהלה שליטה חזקה על אותן פעילויות
נראה שהפרדה . למנוע את הצורך בפעולות בקרה מפורטות יותר
בגופים מבוקרים נאותה של תפקידים יוצרת לעתים קרובות בעיות 

יתכן שאפילו חברות המעסיקות מספר קטן של , עם זאת. קטנים
אחריות שלהן בכדי להשיג הפרדה לחלק לות עובדים תהיינה מסוג

להשתמש בפיקוח של ההנהלה , אם הדבר אינו אפשרי, נאותה או
על אותם תחומים שריכוז התפקידים בהם הוא בלתי מתאים 

 .בקרההיעדי את בכדי להגשים , לחלוטין
 

 מעקב אחר בקרות
 

להנהלה ישנה אחריות חשובה שהיא לקבוע ולקיים בקרה פנימית  .18
המעקב של ההנהלה אחר בקרות כולל בחינה .  בסיס מתמשךעל

אם בקרות אלה פועלות כפי שנועדו לפעול וכי הן תוקנו בהתאם 
מעקב אחר בקרות עשוי לכלול פעולות כמו . בגין שינויים בתנאים

הערכה , סקירה של ההנהלה אם נערכות התאמות בנק בזמן הנכון
ות עובדי המכירה של המבקרים הפנימיים באשר לעמידה של צו

, כפי שנקבעה בתנאים של חוזי המכירההגוף המבוקר במדיניות 
וכן פיקוח של המחלקה המשפטית באשר לעמידה בכללי האתיקה 

או המדיניות המתייחסת לפרקטיקה העסקית הגוף המבוקר של 
 .ושל
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 איכות הביצוע של בקרה תהליך להערכתהינו מעקב אחר בקרות  .19
הוא כרוך בהערכת התכנון וההפעלה של בקרות . פנימית על פני זמן
המעקב נעשה .  של פעולות מתקנות נדרשותמןבזמן הנכון ויישו

לדוגמה . אפקטיביבכדי להבטיח שהבקרות ממשיכות לפעול באופן 
, עיתוי ביצוע התאמות בנק ודייקנותן אם לא נעשה מעקב אחר -

מעקב .  שצוות העובדים יפסיק לערוך התאמות כאלהאזי סביר
הערכות , אחר בקרות מבוצע באמצעות פעולות מעקב מתמשכות

 .שניהםאו שילוב של , נפרדות
 

פעולות מעקב מתמשכות משולבות בפעולות הרגילות החוזרות  .20
וכוללות פעולות סדירות של ניהול גופים מבוקרים ונשנות של 

וברמת קניות וייצור ברמות של מחלקות , מנהלי מכירות. ופיקוח
דיווחים לעורר שאלות לגבי לות ועשויים יפעמכירים את התאגיד ה
 .פעולותהשונים באופן משמעותי מהידע שלהם אודות ה

 
מבקרים פנימיים או עובדים המבצעים בגופים מבוקרים רבים  .21

, הגוף המבוקרתפקידים דומים תורמים למעקב אחר הבקרות של 
הם מספקים באופן סדיר מידע אודות . מצעות הערכות נפרדותבא

תוך שהם מרכזים תשומת לב רבה על , ההפעלה של בקרה פנימית
הם מעבירים מידע . הערכת התכנון וההפעלה של בקרה פנימית

אודות העוצמה של הבקרה הפנימית ונקודות תורפה שלה 
 .וממליצים על שיפורים בהקשר זה

 
תקשורת בעקבות כלול שימוש במידע עשוי לות מעקב אחר פעול .22

עם צדדים חיצוניים שעשוי להצביע על בעיות או להבליט תחומים 
מידע על חשבונות בעקיפין לקוחות מאשרים . המחייבים שיפור

בדרך של תשלום החשבוניות שלהם או תלונות על הסכומים 
ף הגועשויים לתקשר עם מפקחים  םגופי, בנוסף לכך. שחויבו בהם

, בנוגע לעניינים המשפיעים על ההפעלה של בקרה פנימיתהמבוקר 
כמו . בנקיםעל הפיקוח ה תקשורת בנוגע לבדיקות על ידי -לדוגמה 

ההנהלה עשויה לשקול ליצור קשר בנוגע לבקרה פנימית עם , כן
 .מבקרים חיצוניים בהקשר לביצוע פעולות מעקב
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  המשך- רכיבי הבקרה הפנימית מ- 2נספח 
 

 לגופים מבוקרים קטניםייחסות הת
 

גופים מבוקרים קטנים סביר יותר שפעולות מעקב מתמשכות של  .23
ותבוצענה בדרך כלל כחלק מהניהול הכולל לא פורמליות תהיינה 

המעורבות הצמודה של ההנהלה . הגוף המבוקרשל פעולות 
 בפעולות תזהה לעתים קרובות סטיות משמעותיות מהציפיות 

 .נתונים כספיים המובילים לפעולה מתקנת של בקרהדיוקים ב-ואי
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תנאים ואירועים העשויים להצביע על סיכונים   -  3נספח 
 להצגה מוטעית מהותית המתייחסים  

 
 מםלהלן מובאות דוגמאות של תנאים ואירועים העשויים להצביע על קיו

הדוגמאות שנכללו . של סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית
לא כל התנאים , עם זאת;  טווח נרחב של תנאים ואירועיםמכסות

 תביקורת ורשימהתקשרות לביצוע והאירועים הם רלבנטיים לכל 
 .דוגמאות אינה בהכרח מלאהה
 

  -לדוגמה , פעולות באזורים שהם בלתי יציבים מבחינה כלכלית •
או שהכלכלות שלהן של המטבע מדינות שקיים בהן פיחות משמעותי 

 .נפלציוניותאי-הן היפר

 סחר בעסקאות עתידיות -לדוגמה , פעולות בתנאי שוק בלתי יציבים •
)futures trading.( 

 .פיקוח רגולטורישל מידה רבה  •

 .של לקוחות עיקרייםלרבות אובדן , עסק חי ובעיות נזילות •

 .אילוצים מבחינת הזמינות של הון ואשראי •

 . הגוף המבוקר פועלושבבענף שינויים  •

 . האספקהשינויים ברשת •

או , שירותים חדשיםאספקת פיתוח או הצעה למכירה של מוצרים או  •
 .מעבר לקווים עסקיים חדשים

 .הרחבה ומעבר לאתרים חדשים •

ארגון או -כמו רכישות משמעותיות או רהבגוף המבוקר שינויים  •
 .אירועים בלתי רגילים אחרים

 .או מגזרים עסקיים שסביר שימכרוגופים מבוקרים  •

 .ולה מורכבים ועסקאות משותפותשיתופי פע •

, למטרות מיוחדותגופים מבוקרים , נישימוש במימון חוץ מאז •
 .והסדרי מימון מורכבים אחרים

 .עסקאות משמעותיות עם צדדים קשורים •

מחסור בצוות עובדים בעלי כישורים חשבונאיים ודיווח כספי  •
 .מתאימים

 .י מפתחכולל פרישה של מנהלים בתפקיד, שינויים בעובדי מפתח •
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תנאים ואירועים העשויים להצביע על סיכונים  -  3נספח 

  המשך- להצגה מוטעית מהותית המתייחסים 
 

במיוחד אלה שאינן מטופלות על ידי , נקודות תורפה בבקרה פנימית •
 . ההנהלה

הגוף המבוקר  טכנולוגיית המידע של יתחוסר עקביות בין אסטרטגי •
 .ולבין אסטרטגיות עסקיות של

 .ויים בסביבת טכנולוגיית המידעשינ •

התקנה של מערכות טכנולוגיית מידע משמעותיות חדשות הקשורות  •
 .לדיווח כספי

 על ידי ואו תוצאות כספיות שלהגוף המבוקר חקירה של פעולות  •
 .או ממשלתייםמפקחים גופים 

היסטוריה של טעויות או סכום משמעותי של , הצגה מוטעית מהעבר •
 .התיאומים בגמר התקופ

, סכום משמעותי של עסקאות בלתי שגרתיות או שאינן שיטתיות •
עסקאות הדדיות ועסקאות שהניבו הכנסות בסכום ניכר בגמר לרבות 
 .התקופה

 מימון מחדש -לדוגמה , על בסיס כוונת ההנהלהשנרשמו עסקאות  •
)refinancing (נכסים העומדים למכירה וסיווג של ניירות , של חוב

 .ערך סחירים

 .ם של פרסומים חשבונאיים חדשיםמיישו •

 .מדידות חשבונאיות הכרוכות בתהליכים מורכבים •

, ודאות משמעותית במדידהו-אירועים או עסקאות הכרוכים באי •
 .בחשבונאותאומדנים לרבות 

 -לדוגמה ,  אחרותתביעות משפטיות תלויות והתחייבויות תלויות •
 בגין נזקים וחשיפה כספיתערבויות כספיות , אחריות בגין מכירות

 .סביבתיים
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 (*) 94גילוי דעת 

 
לגופים שיקולי ביקורת הקשורים 

 שירותבלשכות  מבוקרים המשתמשים
 
 
 

 וכן הענייניםת
 
 

 סעיפים 
  

 3-1 מבוא
  

 10-4 המבקררואה החשבון שיקולי 
  

 18-11  דוחות רואה החשבון המבקר של לשכת השירות
  

 19 תחילה
 

                                                        
ידי -ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת ועל-גילוי דעת זה אושר על (*)

, 17.5.2006- ו14.5.2006החלטותיהן מהימים  המועצה המקצועית בהתאם ל
ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום -בהתאמה ופרסומו אושר על

11.6.2006. 
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 מבוא
 
 של הפדרציה 402  ' מס(ISA)ן גילוי דעת זה מבוסס על תק  .1

 ):IFAC(הבינלאומית של רואי החשבון 
 

"Audit considerations relating to entities using  
 Service  organizations" 
 

הנחיות למבקר כאשר ו כלליםזה היא לקבוע  גילוי דעת תמטר
מתאר גם את  גילוי הדעת. משתמש בלשכת שירות הגוף המבוקר

יכולים לקבל הגוף המבוקר שבון המבקרים של שרואי החדוחות ה
  .לשכת השירותשל מרואי החשבון המבקרים 

 
בלשכת שירות  גוף מבוקרכיצד השימוש של  לשקולעל המבקר   .2

יהיה מסוגל לזהות  שהמבקר כך ו שלמשפיע על הבקרה הפנימית
 נהליהצגה מוטעית מהותית ולתכנן ולבצע לולהעריך את הסיכון 

 .יםביקורת נוספ
 
לקוח עשוי להשתמש בלשכת שירות ככזאת המבצעת עסקאות   .3

או מנהלת רישומי , בגינן (Accountability)ועומדת באחריות 
 לשכת שירות -לדוגמא ( להןעסקאות ומעבדת נתונים קשורים 

משתמש בלשכת  הגוף המבוקר אם .)מיחשוב המספקת שירותי
ונאיים מסוימים נהלים ורישומים חשב, יתכן שמדיניות, שירות

אשר לשכת השירות מקיימת יהיו רלבנטיים לביקורת הדוחות 
 .לקוחהכספיים של ה

 
 המבקר רואה החשבוןשיקולי 

 
לשכת שירות יכולה לקיים ולבצע מדיניות ונהלים המשפיעים על   .4

 מדיניות ונהלים אלה הינם .הגוף המבוקרהבקרה הפנימית של 
כאשר השירותים . ף המבוקרמהגונפרדים באופן פיזי ותפעולי 
 עסקאות  מוגבלים לרישום ולעיבודהניתנים על ידי לשכת השירות

 את הסמכות ולוקח על ושומר לעצמ והגוף המבוקר הגוף המבוקר
וכל לבצע מדיניות י שהואיתכן  , (Accountability)  אחריותועצמ

כאשר לשכת השירות . וונהלים אפקטיביים במסגרת הארגון של
ומקבלת על עצמה  הגוף המבוקר של ו עסקאותימבצעת את

 ימצא לנכון הגוף המבוקרש יתכן, (Accountibility) אחריות
 .להסתמך על מדיניות ונהלים בלשכת השירות
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רואה החשבון על , תוסביבו הגוף המבוקרהבנה של  השגתבמהלך   .5
לקבוע את חשיבות )  המבקר-להלן (של הגוף המבוקר המבקר 

והרלבנטיות  הגוף המבוקרל לשכת השירות עבור פעולותיה ש
,  להלןהמפורט אודותהמבקר הבנה   משיג,בכך. לביקורת שלהן
 :שיראה לנכון כפי

 
 .אופי השירותים הניתנים על ידי לשכת השירות •
לבין לשכת  הגוף המבוקרבין  מערכת היחסיםותנאי ההסכם  •

 .רותיהש
גוף ההבקרה הפנימית של  פועלתשבה  ההדדיות תמיד •

 .עם המערכות שבלשכת השירות המבוקר
של  לפעילויותיהרלבנטית ההגוף המבוקר הבקרה הפנימית של  •

 :כגון, לשכת השירות
 לשכתבדות על ידי עוהמיושמות לעסקאות המ בקרות °

 .השירות
מזהה ומנהל סיכונים הקשורים  הגוף המבוקרכיצד  °

 .לשכת השירותבלשימוש 
ההשפעה  לרבות, כספיתה ואיתנותהלשכת השירות  מיומנות •

 .הגוף המבוקרעל של כשל לשכת השירות האפשרית 
מידע אודות לשכת השירות כמו זה המתפרסם במדריכים  •

  .מדריכים מקצועייםו למשתמש
על בקרות שהן רלבנטיות למערכות המידע של  השגה-ברמידע  •

 General(על מערכות מידע  כלליותכמו בקרות , לשכת השירות
IT Controls ( ובקרות על ישומים)Application Controls.( 

 
מרואי החשבון דוחות  שלמם ו קיתא בחשבון יביאהמבקר   .6

, ) מבקר לשכת השירות-להלן  (שירותה לשכת ים שלמבקרה
וזאת  )רגולטורים( מפקחים םאו מגופי, ממבקרים פנימיים

כאמצעי לקבלת מידע אודות הבקרה הפנימית של לשכת השירות 
המבקר כאשר מתכוון . שלה האפקטיביות פעילותה ומידתואודות 
 בדבר דעתהגילוי ,  בעבודתו של המבקר הפנימילהשתמש

הערכת למספק הנחיות  "התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית"
 .החיצוני עבודתו של המבקר הפנימי לצרכיו של המבקר נאותות

 
 קנהלמסעשויה להביא את המבקר  המושגת כאמור לעילההבנה  .א6

צריכה להיות לא הצגה מוטעית מהותית לשהערכת סיכון הבקרה 
אין צורך , אם כך הדבר; בקרות בלשכת השירותמה מושפעת

 .זה לפי גילוי דעת בביצוע נהלים נוספים
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המבקר למסקנה שהפעילויות של לשכת השירות הן גיע ה  .7
על המבקר , ורלבנטיות לביקורת לגוף המבוקרמשמעותיות 

 לרבות, התוסביב לשכת השירותנה מספקת אודות הב להשיג
 וזאת בכדי לזהות ולהעריך את הסיכונים, ההבקרה הפנימית של

 במענה ביקורת נוספים נהליהצגה מוטעית מהותית ולתכנן ל
הצגה מוטעית להמבקר מעריך את הסיכון  . לסיכון המוערך
  מצגי ההנהלה ת הדוח הכספי וברמתמהותית ברמ

(assertion level)יתרות חשבון וגילויים,  בגין סוגי עסקאות. 
 
המבקר את הצורך  ישקול, מספקת שהושגה אינהאם ההבנה   .8

שהמבקר שלה  ,באמצעות הגוף המבוקר ,לשכת השירותמלבקש 
 כאלה שיספקו את המידע הנדרש ,ניםערכת סיכוהליבצע נהלים 

לשכת השירות בכדי בביקור  לערוךאת הצורך  ישקולשמבקר ל
שירות הלשכת ב המעוניין לערוך ביקור רמבק. השיג את המידעל

לשכת מבקש יעל מנת שהאחרון  לגוף המבוקריפנה  כאמור
 .גישה למידע הנדרש לוהשירות לאפשר 

 
פנימית הבקרה ההבנה מספקת אודות  להשיגיתכן שהמבקר יוכל   .9

הדוח שהוכן על ידי מבקר  מקריאתלשכת השירות וזאת ב שיושמה
הצגה למעריך את הסיכונים  המבקרכאשר , כמו כן .לשכת השירות

 ים המושפע(assertions) מצגי הנהלה מוטעית מהותית בגין
 גםלהשתמש  המבקריוכל  ,הבקרה הפנימית של לשכת השירותמ

מבקר המבקר בדוח של  השתמש .מבקר לשכת השירות שלבדוח 
ריכת בירורים עבאת הצורך  לשקול ויעל יהיה, לשכת שירות

בהקשר  לשכת השירות המקצועיים של מבקר ושורייבנוגע לכ
משימה הספציפית שהמבקר של לשכת השירות קיבל על עצמו ל

 .לבצע
 

בקרות וזאת ה אפקטיביות אודות ראיות ביקורת המבקר ישיג  .10
  באשרהיפיצכאשר הערכת הסיכון של המבקר כוללת 

 הבדיקותרות לשכת השירות או כאשר של בק לאפקטיביות
 נאותות במידה  ראיות ביקורתות מספקן אינןכשלעצמ ותהמבסס

יתכן גם שהמבקר יגיע למסקנה . מצגי הנהלהמספקת ברמה של 
. בקרה בדיקותשיהיה זה יעיל להשיג ראיות ביקורת בהתבסס על 

 באמצעות ניתן להשיגבקרות ה תואפקטיביראיות ביקורת לגבי 
 :להאנהלים 

 
על פעילויות של לשכת  הגוף המבוקרהבקרות של  בדיקת •

 .השירות
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באשר עה ישירות המחווה דהמבקר לשכת של קבלת דוח  •
 יהפעילויותל בהתייחס ההבקרה הפנימית של לאפקטיביות

 .רלבנטיות לביקורתה
 .בקרה בדיקותלשכת השירות וביצוע בעריכת ביקור  •

 
 רותשיההמבקר של לשכת  רואה החשבוןדוחות 

 
עליו , מבקר לשכת השירות שלהמבקר בדוח משתמש כאשר   .11

 .ותוכנו דוחהאת אופי  לשקול
 

 שני סוגי ממבקר לשכת השירות יהיה בדרך כלל אחד  שלדוח   .12
 :כדלהלן, דוחותה

 
 : דוח על התכנון והביצוע של בקרה פנימית-' סוג א  

 
 נערך אשר, תיאור הבקרה הפנימית של לשכת השירות )א(  

 ,וכן;  לשכת השירותתעל ידי הנהל בדרך כלל
 

 :לפיה, מבקר לשכת השירות של וחוות דעת )ב(  
 ;נאותלעיל הוא  )א (-כמתואר בהתיאור  (1)   
 השגת הפנימית תוכננה כיאות לצורך הבקרה (2)    

 וכן; היעדים שנקבעו
 .יושמוהבקרות הפנימיות  )3(   

 
בקרה הת של והאפקטיביו ביצועה, וח על התכנון ד-' וג בס  

 :פנימיתה
 

 לשבתוספת , כדלעיל' יהיה זהה לדוח מסוג א' הדוח מסוג ב   
 :לפיה, רותיחוות דעתו של מבקר לשכת הש

 
בהתבסס על התוצאות  באפקטיביותהבקרות הפנימיות פועלות   

בנוסף לחוות הדעת על . הבקרה מבדיקותהנובעות 
 בדיקות יצביע עלשירות מבקר לשכת ה כאמור האפקטיביות

 .הקשורות בכך הבקרה שבוצעו והתוצאות
 

הגבלות על  בדרך כללהדוח של מבקר לשכת השירות יכלול   
, יהללשכת השירות ולקוחות, בדרך כלל להנהלה(השימוש 

 ).הגוף המבוקרמבקרים של לו
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את היקף העבודה שבוצעה על ידי  להביא בחשבוןעל המבקר   .13
ות ועליו גם להעריך את התועלת והנאותות של מבקר לשכת השיר

 .דוחות מבקר לשכת השירות
 

עשויים לסייע למבקר   לעיל12-ב כמפורט' מסוג אבעוד שדוחות   .14
הרי שהמבקר לא ישתמש , הבנה אודות הבקרה הפנימית בהשגת

 .בקרותלאפקטיביות הבדוחות אלה כראיית ביקורת באשר 
 

עשויים לספק   לעיל12-כמפורט ב 'במסוג דוחות , לעומת זאת  .15
נעשה כאשר . בקרה בדיקותראיית ביקורת כזו היות שבוצעו 

 לאפקטיביות בתור ראיית ביקורת בנוגע 'מסוג בבדוח  שימוש
על ידי מבקר לשכת  שנבדקוהמבקר אם הבקרות  ישקול, בקרותה

 , ליתרות החשבון,הגוף המבוקרהשירות הינן רלבנטיות לעסקאות 
הבקרה  בדיקותוהאם ,  בכךיםהקשור ולמצגי הנהלהם לגילויי
 באשר. ות מספקןה ,ןיהמבקר לשכת השירות ותוצאות שערך

 :עיקריים םשני שיקולי קיימים, כאמור לעיל הבקרה לבדיקות
מבקר לשכת השירות  תובדיקאורך התקופה המכוסה על ידי 

 .אלה בדיקות בוצעווהזמן שחלף מאז 
 

,  והתוצאות הקשורות בכךותבקרה ספציפי תבדיקו ןבנוגע לאות  .16
 בדיקות ןוההיקף של אות העיתוי, אם האופי לשקולעל המבקר 

קורת נאותות במידה מספקת באשר יב ראיות ותמספק
 בהערכתהבקרה הפנימית וזאת לצורך התמיכה  לאפקטיביות

 . מהותיתמוטעיתסיכונים של המבקר להצגה ה
 

 מבססות בדיקותבצע ל בקשיתשירות ה שמבקר לשכת יתכן  .17
כאלה עשויות להיות כרוכות  התקשרויות. מבקרה שישמשו את

על  )AGREED UPON PROCEDURES( מוסכמים מראשבביצוע נהלים 
 ועל ידי לשכת השירות והמבקר ווהמבקר של הגוף המבוקרידי 
 .שלה

 
מבקר לשכת מבדוח המתקבל  עושה שימושכאשר המבקר   .18

המבקר  החשבוןה רואבדוח  לכך התייחסות אין לכלול, שירותה
 .הגוף המבוקרשל 

 
 תחילה

 
ביקורות של דוחות כספיים לתקופות יחול על זה גילוי דעת  .19

 . או לאחר מכן,2007 בינואר 1 ביום   המתחילות
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 (*)95גילוי דעת 

 

הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה 
 )E-COMMERCE(של סחר אלקטרוני  

 
 

 ענייניםהתוכן 
 

    
 סעיפים  

 
 5  -  1 מבוא

 
 7  -  6 מיומנות מקצועית

 
 17  -  8 הכרת העסק

 
 23  -  18 זיהוי סיכונים

 
 33  -  24 שיקולי בקרה פנימית

 
 35  -  34 ות הביקורתהשפעת רשומות אלקטרוניות על ראי

 
37 - 36 שינויים בגילויי דעת אחרים

        
 38   תחילה

 

                                   
 18.7.06- בידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת-גילוי דעת זה אושר על  (*)

ד המרכזי ידי הווע-ופרסומו אושר על 27.6.06-בידי המועצה המקצועית -ועל
 23.7.2006בהתאם להחלטתו מיום 
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 בואמ
 
 של הפדרציה הבינלאומית 1013' מס IAPS  זה מבוסס עלגילוי דעת .1

 ):ק"איפ(של רואי החשבון 
 
"Electronic Commerce - Effect on the Audit of Financial 
Statements"      
    

להלן ( היא להנחות את רואה החשבון המבקר זה  דעתגילוימטרת  
 כאשר הגוף המבוקר עוסק ,ביישום תקני ביקורת") המבקר"

בפעילות מסחרית המתבצעת באמצעות מחשבים המקושרים 
 ).סחר אלקטרוני (1 כגון האינטרנט;ביניהם ברשת ציבורית

 
 שיסייעו למבקר בהערכת , זה מפרט נושאים ספציפייםגילוי דעת .2

החשיבות של הסחר האלקטרוני לפעולותיו העסקיות של הגוף 
 והשפעת הסחר האלקטרוני על אומדן המבקר את ,המבוקר
תפקיד . כדי לגבש חוות דעת על הדוחות הכספיים, הסיכונים

המבקר אינו לחוות דיעה או לספק ייעוץ לגבי המערכות או 
 .פעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר

 
ועסקאות ברשתות באמצעות מחשבים אינם מאפיינים תקשורת  .3

תהליכים עסקיים כרוכים , לדוגמה. חדשים של הסביבה העסקית
שימוש ברשתות , לא אחת באינטראקציה עם מחשב מרוחק

השימוש , ואולם. EDI(2(מחשבים או חילופי נתונים אלקטרוניים 
ים בין עסק, הגדל באינטרנט לסחר אלקטרוני בין עסקים לצרכנים

בין עסקים לרשויות ובין עסקים לעובדים יוצר מרכיבי , לעסקים
 חייב להתמודד עימם ואשר על  המבוקרסיכון חדשים שהגוף

 .המבקר לשקול בתכנון וביצוע ביקורת של הדוחות הכספיים
 
זוהי רשת . האינטרנט היא רשת עולמית של רשתות מחשבים .4

ת ופרטים אחרים  המאפשרת תקשורת עם ישויו,ציבורית משותפת
כל מחשב המחובר לאינטרנט יכול לתקשר עם כל . ברחבי העולם

, האינטרנט היא רשת ציבורית. מחשב אחר המחובר לאינטרנט
בניגוד לרשת פרטית המאפשרת גישה רק לאנשים או ישויות 

השימוש ברשת ציבורית יוצר סיכונים . שקיבלו הרשאה לשם כך
גידול הפעילות . ד עימםלהתמודהמבוקר מיוחדים שעל הגוף 

                                   
 .מרשתת 1
2  EDI =Electronic Data Interchange. 
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עלול , המבוקר לסיכונים אלה באינטרנט ללא תשומת לב מצד הגוף
 . המבקרידי-לעלהשפיע על אומדן הסיכונים 

 
  המבוקר שבהם הגוף,זה מתייחס למצבים גילוי דעתלמרות ש .5

חלק , )כגון האינטרנט(עוסק בפעילות מסחרית ברשת ציבורית 
מכיל ניתנות ליישום גם במצבים  זה גילוי דעתגדול מההנחיות ש

ההנחיות לא נועדו . משתמש ברשת פרטית שבהם הגוף המבוקר
לטפל בכל סוגיות הביקורת המתייחסות לגופים מבוקרים מסוג 

 .זה
 

 מיומנות מקצועית
 
 הדרושה להבנת השפעת הסחר ,רמת המיומנות המקצועית .6

ל משתנה בהתאם לרמת המורכבות ש, האלקטרוני על הביקורת
 -על המבקר לשקול . פעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר

האם צוות הביקורת מצוייד בכישורים וידע מתאימים בתחומי 
כאשר לסחר .  ועסקי אינטרנט כדי לבצע את הביקורת3מ"ממ

דרושה , האלקטרוני נודעת השפעה מהותית על עסקי הגוף המבוקר
 :ימ ועסקי האינטרנט כד"רמת ידע נאותה בממ

 

 :את, בהתאם להשפעתם על הדוחות הכספיים, להבין •
 

אסטרטגיית ופעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף  °
 .המבוקר 

 

 כדי לבצע את פעילויות הסחר - הטכנולוגיה המשמשת °
ואת הכישורים והידע , האלקטרוני של הגוף המבוקר

 .מ של עובדי הגוף המבוקר"בממ
 

 בסחר מבוקר ההסיכונים הכרוכים בשימושו של הגוף °
אלקטרוני ואת גישתו של הגוף המבוקר לניהול סיכונים 

לרבות , ובמיוחד את נאותות מערכת הבקרה הפנימית, אלה
תשתית האבטחה ואמצעי הבקרה הקשורים כפי שהם 

 .משפיעים על תהליך הדיווח הכספי
 

                                   
 .מוחשבתמידע מערכת מ= מ "ממ 3
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 הביקורת ולהעריך נהליהעיתוי וההיקף של , לקבוע את האופי •
 .את ראיות הביקורת

 

בפעילויות סחר המבוקר לשקול את השפעת תלותו של הגוף  •
 .אלקטרוני על יכולתו להמשיך לפעול כעסק חי

 
למשל כאשר , במומחה להסתייעהמבקר עשוי , בנסיבות מסויימות .7

ידי ניסיונות -המבקר מוצא לנכון לבחון את אמצעי הבקרה על
קת בדי(לפרוץ את רובדי האבטחה של המערכת של הגוף המבוקר 

כאשר המבקר . ))Penetration(  או חדירה)Vulnerability( פגיעות
עליו לנקוט נהלים והנחיות מתאימים , מסתייע בעבודת מומחה
בדבר דעת הבהתאם לאמור בגילוי , לצורך הסתייעותו זו

 ".מומחיםעל הסתמכות "
 

 הכרת העסק
 
הידע של המבקר על העסק הינו חיוני להערכת החשיבות של סחר  .8

 ועשוי להשפיע ,אלקטרוני לפעולותיו העסקיות של הגוף המבוקר
על המבקר לשקול שינויים בסביבה העסקית . על סיכון הביקורת
 וסיכונים , הניתנים לייחוס לסחר אלקטרוני- של הגוף המבוקר

 שזוהו כמשפיעים על הדוחות -עסקיים של סחר אלקטרוני 
ורים עם למרות שהמבקר משיג מידע זה מביר. הכספיים

מועיל גם לערוך בירורים עם הגורמים , האחראים לדיווח כספי
המעורבים באופן ישיר בפעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף 

כגון מנהל מערכות המידע הראשי או נושא תפקיד , המבוקר
על , בהשגה או עדכון של ידע על עסקי הגוף המבוקר. מקביל לו

השפעה על הדוחות בהקשר של ה, בין היתר, המבקר לשקול
 : את,הכספיים

 

 סעיפים(פעילויותיו העסקיות של הגוף המבוקר והענף   •
9-11(; 

 אסטרטגיית הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר   •
 ;)12סעיף (

סעיפים (היקף פעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר   •
  -וכן ) 13-15

 של הגוף המבוקר )Outsourcing(הסדרי המיקור חוץ   •
 ;)16-17יפים סע(

 
 .כל אחד מאלה יידון להלן  

156



 
 95' גילוי דעת מס  -רואי חשבון בישראל   לשכת ©

 

 489 2006 אוקטובר –ז "מהדורת תשרי התשס
 
 

 הפעילויות העסקיות של הגוף המבוקר והענף
 
פעילויות סחר אלקטרוני עשויות להתבצע כהשלמה לפעילות   .9

הגוף המבוקר , לדוגמה.  המבוקרהעסקית המסורתית של הגוף
ספרים , כגון(עשוי להשתמש באינטרנט כדי למכור מוצרים רגילים 

סמך עסקה - הנשלחים בשיטות מסורתיות על,)יםאו תקליטור
סחר אלקטרוני עשוי לייצג קו עסקים , להבדיל. שבוצעה באינטרנט

חדש והגוף המבוקר יכול להשתמש באתר האינטרנט שלו כדי 
תמונות , תוכנות, כגון(למכור ולספק מוצרים דיגיטליים 

 .דרך האינטרנט) דיגיטליות
 

גרפיים ברורים וקבועים כגון אלה לאינטרנט אין גבולות גיאו  .10
. המאפיינים עד היום את המסחר הפיזי בסחורות ושירותים

במיוחד כאשר ניתן לספק את הסחורות או , במקרים רבים
הסחר האלקטרוני מצמצם או , השירותים באמצעות האינטרנט

 .מבטל לחלוטין רבות מהמגבלות שיוצרים הזמן והמרחק
 

 ולפיכך , יותר להשתמש בסחר אלקטרוניענפים מסויימים נוטים  .11
הסחר האלקטרוני בענפים אלה נמצא בשלב התפתחות מתקדם 

כאשר הענף של הגוף המבוקר מושפע במידה רבה מסחר . יותר
הסיכונים העסקיים העשויים להשפיע על , אלקטרוני באינטרנט

 .הדוחות הכספיים עלולים להחמיר
 

 מבוקראסטרטגיית הסחר האלקטרוני של הגוף ה
 

לרבות הדרך ,  המבוקראסטרטגיית הסחר האלקטרוני של הגוף  .12
שבה הוא משתמש בטכנולוגיית מידע לצורך סחר אלקטרוני 

 עשויים להשפיע על אבטחת הרישומים ,ואמידתו את רמות הסיכון
. השלמות והאמינות של המידע הפיננסי המופק, הפיננסיים

 הבוחן את ,רמבקלנושאים העשויים להיות רלוונטיים 
בהקשר של , אסטרטגיית הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר

 :בין היתר, כוללים, הבנת סביבת הבקרה
 

אשר מעורבות המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר ב •
לבין , בין פעילויות הסחר האלקטרוני, בחינת ההתאמהל
 .אסטרטגיה העסקית הכוללת של הגוף המבוקרה

ך בפעילות חדשה של הגוף האלקטרוני תומ האם הסחר •
או , או האם הוא מיועד לייעל פעילויות קיימות, המבוקר

 .לחדור לשווקים חדשים עבור פעילויות קיימות
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מקורות הכנסה עבור הגוף המבוקר וכיצד הם משתנים  •
 האם הגוף המבוקר פועל כיצרן או סוכן של ,לדוגמה(

 ).הסחורות והשירותים הנמכרים
פן שבו הסחר האלקטרוני ישפיע על הערכת ההנהלה את האו •

 .רווחי הגוף המבוקר ועל דרישותיו הכספיות
גישת ההנהלה לסיכון וכיצד גישה זו משפיעה על פרופיל  •

 .הסיכון של הגוף המבוקר
סיכונים ואמצעי , המידה שבה ההנהלה זיהתה הזדמנויות •

או , כחלק מהאסטרטגיה, בקרה מתאימים לסחר אלקטרוני
הוק בתגובה -וני הוא התפתחות אדהאם הסחר האלקטר

 .להזדמנויות וסיכונים כאשר הם נוצרים
 

 היקף פעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר
 

גופים מבוקרים שונים משתמשים בסחר אלקטרוני בדרכים   .13
 :אפשר להשתמש בסחר אלקטרוני כדי, לדוגמה; שונות

 

ת מידע זה גוהצלספק מידע על הגוף המבוקר ופעילויותיו  •    
ספקים , לקוחות, משקיעים: כגון; לרשות צדדים שלישיים

 .ועובדים

כאשר העסקאות מוזנות , לבצע עסקאות עם לקוחות קיימים •
 .באמצעות האינטרנט

ידי אספקת מידע -על, להשיג גישה לשווקים ולקוחות חדשים •
 .ויכולת עיבוד עסקאות באינטרנט

 .ASPs(4(לגשת לספקי שירותי יישומים  •
 .ליצור מודל עסקי חדש •

 
היקף השימוש בסחר אלקטרוני משפיע על אופי הסיכונים שיטופלו   .14

סוגיות אבטחה עשויות להתעורר כל אימת . ידי הגוף המבוקר-על
 כאשר אין גישה אף. שיש לגוף המבוקר אתר אינטרנט

גם דפי מידע בלבד עשויים להוות , אינטראקטיבית לצד שלישי
תשתית . שומים הכספיים של הגוף המבוקרנקודת גישה לרי

 - האבטחה ואמצעי הבקרה הקשורים אמורים להיות נרחבים יותר
כאשר אתר האינטרנט משמש לביצוע עסקאות עם שותפים 

                                   
4 Application Service Providers = ASPs. 
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רציפות ראה (או כאשר המערכות משולבות באופן הדוק , עסקיים
 ).31-33תהליכים סעיפים 

 
 בסחר אלקטרוני כאשר הגוף המבוקר מגדיל את מעורבותו  .15

גדלה , ומערכותיו הפנימיות נעשות משולבות ומורכבות יותר
נה שונות יכי הדרכים החדשות לביצוע עסקאות תהי, הסבירות

ושייווצרו סוגי , מהצורה המסורתית של הפעילות העסקית
 .סיכונים חדשים

 
 הסדרי המיקור חוץ של הגוף המבוקר

 
מחיות הטכנית הדרושה גופים מבוקרים רבים חסרים את המו  .16

 הדרושות לביצוע סחר ,להקמה והפעלה של מערכות פנימיות
תלויים בספקי גופים מבוקרים אלה עשויים להיות . אלקטרוני

ספקי , ISPs(5(ספקי שירותי גישה לאינטרנט : שירות כגון
או כל דרישות ,  את רובים המספק)ASPs( שירותי יישום

הגוף המבוקר עשוי גם .  לסחר אלקטרוניהמידעטכנולוגיית 
להשתמש בספקי שירות לפעילויות אחרות בנוגע לפעילויות הסחר 

הפעלת , משלוח סחורות, מילוי הזמנות: כגון; האלקטרוני שלו
 . מוקדי שיחות ופונקציות חשבונאיות מסויימות

 
נהלים ורישומים ,  מדיניות;כאשר הגוף המבוקר נעזר בספק שירות  .17

ת ספק השירות עשויים להיות רלוונטיים  המשמשים א,שונים
על המבקר לשקול . לביקורת הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר

  כדי לזהות, שבהם משתמש הגוף המבוקר,את הסדרי המיקור חוץ
 הנובעים מהפעילויות , כיצד הגוף המבוקר מגיב לסיכונים-

 . שהועברו למיקור חוץ
 

 זיהוי סיכונים
 

 הקשורים לפעילויות ,י סיכונים עסקיים רביםההנהלה ניצבת בפנ  .18
 :לרבות, הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר

 

 אשר השפעתה עלולה , העסקאות)integrity(פגיעה במהימנות  • 
גבי - המתועדים על,לגדול עקב היעדר נתיבי ביקורת נאותים

 .נייר או באמצעים אלקטרוניים

                                   
5 Internet Service Providers = ISPs. 
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התקפות וירוסים לרבות , סיכוני אבטחה של סחר אלקטרוני • 
 באמצעות ,עובדים ואחרים, ופוטנציאל לתרמית מצד לקוחות

 .מורשית-גישה בלתי

 הקשורה למשל להיוון ,מדיניות חשבונאית בלתי הולמת • 
הבנה שגויה של , עלויות פיתוח אתר אינטרנט,  כגון;הוצאות

הפרשות , תרגום מטבעות זרים, הסדרים חוזיים מורכבים
 .כנסהה וסוגיות הכרה ב,לאחריות או החזרות

, עמידה בדרישות מיסוי ודרישות חוקיות ופיקוח אחרות-אי • 
אינטרנט מבוצעות בבמיוחד כאשר עסקאות הסחר האלקטרוני 

 .בין מדינות

כי חוזים שנחתמו באמצעים אלקטרוניים , להבטיח יכולת-אי • 
 .בלבד הינם מחייבים

ערכות עסקיות סחר אלקטרוני ככלי לניהול מב שימוש נרחב • 
 .משמעותיות או ביצוע עסקאות אחרות באינטרנט

 .של מערכות ותשתית" נפילות"כשלים או  • 
 

הגוף המבוקר מתמודד עם סיכונים עסקיים מסויימים הנובעים   .19
מסחר אלקטרוני באמצעות יישום תשתית אבטחה מתאימה 

 : אשר בדרך כלל כוללים אמצעים שנועדו,ואמצעי בקרה קשורים
 

 .לאמת את זהות הלקוחות והספקים •  

 . העסקאות)integrity(ת מהימנולהבטיח את  •  

 לרבות הסכמה על תנאי, להשיג הסכמה על תנאי המסחר •  
 העשויים לעסוק, משלוח ואשראי ותהליכי יישוב מחלוקות 
  ונהלים שיבטיחו שמי מהצדדים,במעקב אחר עסקאות 
 מכן להכחיש את מתן הסכמתו-לעסקה לא יוכל לאחר 
 .)non-repudiationהכחשה - אינהלי(לתנאים שסוכמו  

 .השגת תשלום מלקוחות או כינון אמצעי אשראי מאובטחים •  

 .כינון פרוטוקולי הגנת פרטיות ומידע •  
 

 כדי לזהות את ,על המבקר להשתמש בידע שהושג על העסק  .20
 ,הקשורים לסיכונים עסקיים, ת והנהליםהעסקאו, האירועים

אשר , הנובעים מפעילויות סחר אלקטרוני של הגוף המבוקר
לשיקולו של המבקר עשויים להוביל להצגה מוטעית מהותית 

 הביקורת נהליאו שיש להם השפעה מהותית על , בדוחות הכספיים
 .או על דוח רואה החשבון המבקר

 
 

160



 
 95' גילוי דעת מס  -רואי חשבון בישראל   לשכת ©

 

 493 2006 אוקטובר –ז "מהדורת תשרי התשס
 
 

 סוגיות חוק ופיקוח
 

ת מסגרת משפטית בינלאומית כוללת לסחר אלקטרוני לא קיימ  .21
 הן קיימות ,יחד עם זאת. ותשתית יעילה שתתמוך במסגרת זו

 .באופן חלקי והן שונות זו מזו בתחומי השיפוט השונים
הקשורות לפעילויות , על ההנהלה לשקול סוגיות חוק ופיקוח  

 גוף המבוקרהאם ל, למשל; גוף המבוקרהסחר האלקטרוני של ה
במיוחד מסי הכנסה או , יש מנגנונים הולמים להכרה בחבויות מס

גורמים העשויים ליצור מסים . בתחומי שיפוט שונים, ערך מוסף
 :אשר, את המקום, בין היתר, כוללים, על עסקאות סחר אלקטרוני

 ; באופן חוקים רשוהגוף המבוקרבו  •  

 ; הפיזיותוא מבצע את פעולותיובו ה •  

 ;ושרת האינטרנט שלבו ממוקם  •  

 ;ממנו מסופקים הסחורות והשירותים •  

  או שבו מסופקים הסחורותובו ממוקמים לקוחותי •  
 .והשירותים 

 
עובדה זו יוצרת . כל אחד מאלה עשוי להיות בתחום שיפוט שונה 

 .החלים על עסקאות בין מדינות, הכרה נאותה במסים-סיכון לאי
 

ויות להיות רלוונטיות במיוחד לסביבת העש, סוגיות חוק או פיקוח .22
 :בין היתר, כוללות, סחר אלקטרוני

 

 ;ציות לדרישות ארציות ובינלאומיות להגנת הפרטיות • 

 ;ציות לדרישות ארציות ובינלאומיות של ענפים בפיקוח • 

 ;יכולת אכיפת חוזים • 

 ;למשל הימורים באינטרנט, החוקיות של פעילויות מסויימות • 

 ;ן להלבנת הוןהסיכו • 

 ;הפרת זכויות קניין רוחני • 
 

הערכה ודיווח על תוצאות ,  ביקורתנהליבעת תכנון וביצוע  .23
 לחוקים גוף המבוקרציות מצד ה-המבקר יכיר בכך שאי, הביקורת

, כן-כמו. ותקנות עשוי להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים
נה כללית של על המבקר להשיג הב, מנת לתכנן את הביקורת-על

,  ועל הענףגוף המבוקרהחלה על ה, המסגרת המשפטית והפיקוחית
בנסיבות המסויימות של .  מציית למסגרת זוגוף המבוקרוכיצד ה

עשויה מסגרת זו לכלול סוגיות משפט ופיקוח , הגוף המבוקר
למרות שלא ניתן . מסויימות הקשורות לפעילויות סחר אלקטרוני
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המבקר , ציות לכל החוקים והתקנות-לצפות שהביקורת תאתר אי
, ציות לאותם חוקים ותקנות-נדרש לפעול לזיהוי מקרים של אי

ציות להם חייב להיות מובא בחשבון בהכנת דוחות -אשר אי
אשר לדעת , כאשר מתעוררת סוגיה חוקית או פיקוחית. כספיים

, המבקר עשויה להוביל להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים
רואה החשבון  או דוח ביקורת הנהלימהותית על או להשפיע 

במקרים . על המבקר לשקול את תגובת ההנהלה לסוגיה, המבקר
הנובעות , כאשר שוקלים סוגיות משפטיות ופיקוחיות, מסויימים

עשוי להידרש יועץ ,  המבוקרגוףמפעילות הסחר האלקטרוני של ה
 .משפטי בעל מומחיות בנושאי סחר אלקטרוני

 
 רה פנימיתשיקולי בק

 
, אמצעי הבקרה הפנימית יכולים להקטין את מרבית הסיכונים .24

על המבקר לבחון את סביבת . הכרוכים בפעילויות סחר אלקטרוני
 על פעילויות הסחר ם יישגוף המבוקרשה,  הבקרהנהליהבקרה ו

לפי מידת הרלונטיות שלהם למצגים בדוחות , והאלקטרוני של
למשל כאשר מערכות הסחר , בנסיבות מסויימות. הכספיים

כאשר נפחי , האלקטרוני מייצרות תנועות רבות באופן אוטומטי
או כאשר ראיות אלקטרוניות הקשורות לנתיבי , העסקאות גדולים

המבקר עשוי לקבוע שלא ניתן להפחית , הביקורת אינן מספקות
את סיכון הביקורת לרמה נאותה באמצעות בדיקות מבססות 

מקובל לא אחת להשתמש בטכניקות , ובנסיבות כאל. בלבד
 .CAATs(6(ביקורת ממוחשבות 

 
 העסקאות )integrity( מהימנות, בנוסף לטיפול בסוגיית האבטחה .25

ההיבטים הבאים של הבקרה , ורציפות התהליכים הנדונים להלן
 עוסק גוף המבוקרכאשר ה, הפנימית הינם רלוונטיים במיוחד

 :בסחר אלקטרוני
 

 הבקרה בסביבת סחר נהלי )integrity( מהימנותשמירה על   • 
 .המשתנה במהירות, אלקטרוני

 גוף המבוקר לצורכי ה-הבטחת גישה לרשומות רלוונטיות   • 
 .ולמטרות הביקורת

 
 

                                   
6 CAATs=Computer Assisted Audit Techniques. 
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 אבטחה
 

ואמצעי הבקרה הקשורים , גוף המבוקרתשתית האבטחה של ה  .26
 ,מהווים מרכיב חשוב במיוחד של מערך הבקרה הפנימית, ואלי

גוף כאשר צדדים חיצוניים יכולים לגשת למערכת המידע של ה
המידע נחשב . כגון האינטרנט,  באמצעות רשת ציבוריתהמבוקר
אימות , )authorization( כאשר דרישות ההרשאה ,למאובטח

 מהימנותה, )Confidentiality(החיסיון , )authenticity(הזהות 
)integrity( ,הכחשה -האי)non-repudiation( והזמינות  
)availability(מתמלאות . 

 
הקשורים ,  מטפל בסיכוני אבטחהגוף המבוקרה, באופן רגיל  .27

לרישום ועיבוד עסקאות סחר אלקטרוני באמצעות תשתית 
תשתית האבטחה . ו ואמצעי הבקרה הקשורים אליוהאבטחה של

הערכת , ואמצעי הבקרה יכולים לכלול מדיניות אבטחת מידע
אמצעים , אומדנים ונהלים, תקנים, טחת המידעסיכונים לאב

סיסמאות וחומות אש , זיהוי משתמשים, כגון[פיזיים ולוגיים 
)Firewall([ .בהתאם , על המבקר לשקול את הנושאים הבאים

 : שבדוחות הכספייםמצגיםלמידת הרלוונטיות שלהם ל
 

 -שימוש אפקטיבי בחומות אש ובתוכנת הגנה מפני וירוסים  • 
נתונים או חומר , מכניסת תוכנהגוף המבוקר מערכות הלהגנת 

 .מורשים או מזיקים-אחר בפורמט אלקטרוני שהינם בלתי

לרבות שמירת הפרטיות והאבטחה , שימוש אפקטיבי בהצפנה • 
בקרה ושמירה על מפתחות , למשל, של תשדורות באמצעות

 .פענוח והצפנה

ת בפעילויות פיקוח על פיתוחן ויישומן של המערכות התומכו • 
 .סחר אלקטרוני

האם אמצעי הבקרה הקיימים ממשיכים להיות אפקטיביים  • 
לנוכח שימוש בטכנולוגיות חדשות לתקיפת מערך אבטחת 

 .הרשת הציבורית

 הבקרה נהליהאם מערכת הבקרה הפנימית תומכת ב • 
 ,כגון( בקרה מסויימים נהלילמרות ש, למשל. המיושמים

 הם )על תעודות דיגיטליותמערכות הצפנה המבוססות 
כאשר הם , הם אינם אפקטיביים, מתקדמים מבחינה טכנית

 .מיושמים בסביבת בקרה שאינה הולמת
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  העסקאות)integrity (מהימנות
 

הדיוק , )completeness(על המבקר לשקול את השלמות   .28
)accuracy(, הזמינות )timeliness( וההרשאה )authorization( 

 הנוצר לצורך תיעוד ועיבוד ברשומות הכספיות של הגוף של המידע
האופי ורמת התחכום ].  העסקאות)integrity(מהימנות [המבוקר 

של פעילויות הסחר האלקטרוני של הגוף המבוקר משפיעים על 
אופי והיקף הסיכונים הקשורים לתיעוד ועיבוד עסקאות סחר 

 .אלקטרוני
 

 המידע במערכת )integrity( ות ביקורת המתייחסים למהימננהלי  .29
עוסקים בעיקר , החשבונאית של עסקאות הסחר האלקטרוני

המשמשות לקליטה , של המערכות )reliability(בהערכת אמינותן 
כמו למשל , פעולת המקור, במערכת מתוחכמת. ועיבוד מידע זה

תפעיל אוטומטית את , קבלת הזמנה מלקוח באמצעות האינטרנט
 ביקורת נהליבניגוד ל, לפיכך.  בעיבוד העסקהכל השלבים האחרים

אשר באופן רגיל מתמקדות בנפרד (של פעילויות עסקיות אחרות 
, )בתהליכי בקרה הקשורים לכל שלב של קליטת העסקה ותיעודה

נוהל ביקורת לסחר אלקטרוני מתוחכם יתמקד על פי רוב באמצעי 
אות העסק) integrity(הקשורים למהימנות , בקרה אוטומטיים

 .ועיבודן האוטומטי מיד לאחר מכן, עם קליטתן
 

העסקאות  )integrity(אמצעי הבקרה הקשורים למהימנות   .30
 :לדוגמה, בסביבת סחר אלקטרוני מיועדים בדרך כלל לצורך

 

 ;אימות הקלט • 

 ;מניעת כפילות או השמטת עסקאות • 

לרבות , הבטחה שתנאי המסחר סוכמו לפני עיבוד ההזמנה • 
העשויים לדרוש למשל את קבלת , אי אספקה ואשראיתנ

 ;התשלום עם הגשת ההזמנה

הבחנה בין לקוחות הסוקרים את ההיצע לבין לקוחות  • 
להבטיח שהצד השני לעסקה לא יוכל , שמגישים הזמנות

אי (ימים ילהכחיש לאחר מכן את מתן הסכמתו לתנאים מסו
 עם להבטיח שהעסקאות נעשות, ובמקרה הצורך, )הכחשה

 ;צדדים מאושרים

ידי וידוא שכל השלבים הושלמו -מניעת עיבוד לא שלם על • 
, ההזמנה התקבלה: בעסקה בין עסק לצרכן, למשל(ותועדו 

שירותים סופקו והמערכת /הסחורות, התשלום התקבל

164



 
 95' גילוי דעת מס  -רואי חשבון בישראל   לשכת ©

 

 497 2006 אוקטובר –ז "מהדורת תשרי התשס
 
 

 אם לא הושלמו כל -או דחיית ההזמנה , )החשבונאית עודכנה
 ;השלבים

עסקה לכל המערכות ברשת הבטחת הפצה נאותה של פרטי ה • 
כאשר הנתונים נאספים באופן ריכוזי ומועברים , למשל(

 ;)למנהלי משאבים שונים לצורך ביצוע העסקה

 .גיבוי ואבטחה נאותים של הרשומות, הבטחת שמירה • 
 

 רציפות התהליכים
 

רציפות התהליכים מתייחסת לדרך שבה טכנולוגיות מידע   .31
שילוב זה פועלות למעשה כמערכת  וכתוצאה מ,משתלבות זו בזו

שנוצרו באתר , חשוב שהעסקאות, בסביבת סחר אלקטרוני. אחת
ידי המערכות -יעובדו באופן נאות על, גוף המבוקרהאינטרנט של ה
המערכת החשבונאית ומערכת , כגון; גוף המבוקרהפנימיות של ה

" מערכות משרד אחורי"המוכרות בדרך כלל בשם (ניהול מלאי 
)Back Office Systems( . אתרי אינטרנט רבים אינם משולבים

 .אוטומטית במערכות פנימיות
 

אופן הקליטה וההעברה של עסקאות סחר אלקטרוני למערכת   .32
 :כגון,  עשוי להשפיע על נושאיםגוף המבוקרהחשבונאית של ה

 ;שלמות ודיוק עיבוד העסקאות ואחסון המידע • 

 ; רכישות ועסקאות אחרות, עיתוי ההכרה בהכנסה ממכירות • 

 .זיהוי ותיעוד עסקאות במחלוקת • 
 

: על המבקר לשקול, במקרה הרלוונטי למצגים בדוחות הכספיים .33
את אמצעי הבקרה המפקחים על שילוב עסקאות סחר אלקטרוני 

ואת אמצעי הבקרה על שינויים במערכות , במערכות הפנימיות
 התהליכים באופן  לצורך שמירה על רציפות-והמרות נתונים 

 .אוטומטי

 השפעת רשומות אלקטרוניות על ראיות הביקורת
 

. עסקאות סחר אלקטרוני אינן מלוות תמיד ברשומות על גבי נייר .34
רשומות אלקטרוניות עלולות להיות קלות יותר להשמדה או 

על .  מבלי להותיר עקבות,מאשר רשומות על גבי נייר, לשינוי
 גוף המבוקריות אבטחת המידע של ה האם מדינ-המבקר לשקול 

כדי למנוע שינויים , ואמצעי האבטחה המיושמים מספיקים
או במערכות , ברשומות חשבונאיות, במערכות: מורשים-בלתי

 .המספקות נתונים למערכת החשבונאית

165



 
 95' גילוי דעת מס  -רואי חשבון בישראל   לשכת ©

 

 498 2006 אוקטובר –ז "מהדורת תשרי התשס
 
 

המבקר , של הראיות האלקטרוניות )integrity( בבחינת מהימנותן .35
בקרות לבדיקת , כגון; יםעשוי לבחון אמצעי בקרה אוטומטי

, חותמות תאריך אלקטרוניות, הרשומות )integrity(מהימנות 
בהתאם להערכת . ואמצעי בקרה על גרסאות, חתימות דיגיטליות

המבקר עשוי גם לשקול את , המבקר את אמצעי הבקרה האלה
כגון אישור פרטי העסקה או יתרות , הצורך בנקיטת נהלים נוספים

 . שלישייםבחשבונות עם צדדים
 

 שינויים בגילויי דעת אחרים
 

  בדבר הנחיות ליישום66תיקון גילוי דעת " בדבר 89גילוי דעת  .36
 . בטל-" תקני ביקורת בסביבה של מערכת מידע ממוחשבת

 
יתוקן כך " הסתמכות על מומחים" בדבר 64 בגילוי דעת 1סעיף  .37

וי דעת או על מנתחי מערכות שלגביהם יתפרסם גיל, ":שהסייפא
 . תבוטל-" בעתיד

 
 תחילה

 
גילוי דעת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות  .38

 .או לאחר מכן, 1.1.2007המתחילות ביום 
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 לשכת רואי חשבון בישראל

 
 (*) 96 ביקורת תקן

 
 ב ד ב ר 

 
 שימוש בעבודת מומחה

 

 ענייניםהתוכן 

 

 סעיף 
  

 5-1 מבוא

 7-6  בעבודת מומחהלהשתמשקביעת הצורך 

 10-8 של המומחהאובייקטיביות ו םכישורי

 11 מומחההעבודת ) scope(היקף 

 15-12 מומחהה הערכת עבודת

 17-16 המבקר רואה החשבוןבדוח התייחסות למומחה 

 18 ביטולים

 19 תחילה

 והסברים נוספים בדבר   םהיבטי יישו  - נספח
 ערכת האובייקטיביות של המומחהה

 

 

                                                
  די הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורתי  זה אושר עלתקן ביקורת (*)

בהתאם ידי המועצה המקצועית   ועל2.12.2007בהתאם להחלטתה מיום 
ידי הוועד המרכזי בהתאם  ופרסומו אושר על 3.12.2007להחלטתה מיום 

 .16.12.2007להחלטתו מיום 
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 מבוא

 
של  620' מסISA) (תקן   על)1(מבוסס בעיקרוזה ביקורת  תקן .1

 :בדבר )IFAC(הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון 
 

"Using the work of an expert" )2(  
 

לשימוש  בקשרהנחיות וזה היא לקבוע כללים ביקורת  תקןמטרת  
 .בעבודת מומחה כראיית ביקורת

 
על המבקר ,  על ידי מומחההמבוצעתבעבודה כאשר נעשה שימוש  .2

את  תואמתעבודה זו ש  ומספיקותנאותותת ביקורת ולהשיג ראי
      .מטרות הביקורת

 
שהינם  פירמהמשמעו אדם או  זהביקורת  ןתקלעניין " מומחה" .3

 ידע וניסיון מיוחדים בתחום ספציפי שאינו ,מיומנות יבעל
 . ביקורת ואינוחשבונאות 

 
להיות בעל הבנה לגבי  מאפשרים לוהשכלתו של המבקר וניסיונו  .4

 שיהיה מהמבקראין לצפות  אולם, באופן כלליעניינים עסקיים 
בפרקטיקה ו שהוסמך לעסוק בעל מומחיות של אדם שהוכשר א

 .כגון אקטואר או מהנדס,  אחרעיסוקמקצוע או של 
 

                                                
כמוסבר בהערת (זה ביקורת  של תקן 10- ו9פרט להתאמת ההוראות בסעיפים  )1(

התקן הוא נוסח בשפה העברית של התקן הבינלאומי , )9לסעיף ) 3(ם שוליי
620 ISA. 
 

כשמקור הספק , יםילעיתים עלול להיווצר ספק לגבי משמעותו של דבר מסו
, במקרה של ספק כזה. הוא בתרגום הוראות התקן הבינלאומי לשפה העברית

רת זה עם ניתן ליישבו על ידי השוואת הנוסח העברי של ההוראות בתקן ביקו
 .הנוסח המקורי של ההוראות המקבילות בשפה האנגלית

 
 הצעה לתקן ביקורת בינלאומי חדש IFACידי   פורסמה על2007בחודש אוקטובר  )2(

)Revised and Redrafted (כתקן סופי 2008המיועד להתפרסם בשנת , בעניין זה 
 2009בר  בדצמ15- בתןשיחול על ביקורת של דוחות כספיים לתקופות שתחיל

 .או לאחר מכן
  

על אף פרסומו הצפוי של תקן הביקורת הבינלאומי החדש החליטה הלשכה 
המבוסס בעיקרו על תקן הביקורת הבינלאומי שבתוקף (לפרסם תקן ביקורת זה 

בשל החשיבות הרבה של השימוש בעבודת מומחה עם המעבר לדיווח , )כיום
ביקורת הבינלאומי החדש לאחר שיפורסם תקן ה. IFRSכספי בהתאם לתקני 

) 3(ראו גם הערת שוליים . תחזור הלשכה לדון בנושא על בסיס התקן החדש
 . בתקן זה9לסעיף 
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 :  יכול להיותמומחה  .5
 

  ;הגוף המבוקרשנשכר על ידי  יםנותן שירות ) א( 
  ;המבקרשנשכר על ידי נותן שירותים  ) ב(  
 או ;הגוף המבוקר של עובד  ) ג(  
 . המבקרשל עובד ) ד(  

 
 על ידי כעובדבודת מומחה המועסק עבמשתמש כאשר המבקר  

גיוס להפירמה  על מערכות יוכל לסמוך המבקר, פירמת הביקורת
והיכולות של אותו  םכישוריה  אתהקובעותעובדים ולהכשרה של 

 המומחה את כישורי ך להעריהצורךוזאת במקום  ,מומחה
 . כל התקשרות לביקורתלגבי  יוויכולות

 
 ה   בעבודת מומחלהשתמשקביעת הצורך 

 
נהלים נוספים  וביצוע ל הגוף המבוקרש השגת הבנה במסגרת .6

יחד עם , להשיג יצטרךהמבקר יתכן ש, במענה לסיכונים שהוערכו
, דוחות  שלבצורה ראיות ביקורת ,עצמאיאו באופן  הגוף המבוקר
דוגמאות לכך  .ה מומח שלמצגיםוהערכות שווי , חוות דעת

 :כוללות
 

קרקע  -לדוגמא , ימיםימסווגים מסשל נכסים הערכות שווי  •
 . אמנות ואבנים יקרות יצירות, ציוד ומכונות, ומבנים

 

מחצבים  -לדוגמא , קביעת כמויות או מצב פיזי של נכסים •
 שלקרקעיות -תתעתודות  , במאגרי מלאימאוחסניםה

 מכונותשל  אורך החיים השימושי יתרתו ונפטמחצבים 
 . וציוד

 

, כניקות או בשיטות מיוחדותשימוש בטתוך סכומים  קביעת •
 .    אקטואריתההערכ -לדוגמא 

 

על פי המדידה של עבודה שהושלמה או שנותרה להשלמה  •
 .ביצועחוזי 

 

חוקים , הסכמיםשל  לפרשנות בנוגעחוות דעת משפטיות  •
 .ותקנות
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   : אתישקול המבקר, בעבודת מומחה להשתמש הצורך קביעתב .7
 

 .בחןלגבי העניין הנ ביקורתהשל צוות הניסיון הקודם הידע ו ) א( 
 

, באופי מהותית בהתחשב הצגה מוטעיתשל הסיכון   )ב( 
 .בחןבמורכבות ובמהותיות של העניין הנ

 
 . שהשגתן צפויה אחרותראיות ביקורת והאיכות של כמות ה  )ג( 

 
  של המומחה ואובייקטיביות םכישורי

 
את  להעריךליו ע, בעבודת מומחהלהשתמש מתכנן  המבקרכאשר  .8

 :   אתשקול לצריך יהיהכך ל .מומחההכישוריו המקצועיים של 
 

על של המומחה רישוי המקצועי האו  תהמקצועיהסמכה ה ) א( 
 -וכן , או חברותו בגוף כזה, ידי גוף מקצועי מתאים

 
 מבקשבו המבקר שהמומחה בתחום של מוניטין הניסיון וה )  ב( 

 . ת ביקורתוראילהשיג 
 
הערכת  .ומחהמבקר להעריך את האובייקטיביות של המה על .9

וקשרים ) interests(עניינים לגבי האובייקטיביות תכלול תשאול 
)relationships ( אותו אובייקטיביות של על ההעלולים ליצור איום

 )3( .מומחה
 

דבר הערכת האובייקטיביות של הסברים נוספים ב וםהיבטי יישו
 . זהלתקןמובאים בנספח המומחה 

 
של אובייקטיביות ה או םכישוריה לגבי ספקמבקר ליש אם  .10

ת ביקורת וראיניתן להשיג לשקול אם המבקר צריך , מומחהה
המבקר יתכן ש .עבודתו של אותו מומחהמ ומספיקות נאותות

ת ונהלי ביקורת נוספים או לבקש ראייצטרך להחליט לבצע 
 יםהמצוינ בגורמים התחשבותלאחר (ביקורת ממומחה אחר 

 ). לעיל7בסעיף 

                                                
 וכן היבטי היישום וההסברים הנוספים המובאים בנספח 9המשפט השני בסעיף  )3(

ראה גם (בעניין זה הצעה לתקן ביקורת בינלאומי חדש לתקן זה מבוססים על ה
הלשכה מצאה לנכון להקדים ולכלול ).  בתקן זה1לסעיף ) 2(הערת שוליים 

המיוחסת להערכת בשל החשיבות הרבה הנחיות אלו כבר בתקן זה 
 .IFRSתקני דיווח כספי בהתאם למומחה עם המעבר להאובייקטיביות של ה
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 םשירותיהוא נותן מומחה של באשרלמבקר ספק כזה יש אם 
המבקר ,  הגוף המבוקר או עובד של הגוף המבוקרינשכר על ידש

 . המבוקרהגוףעם גם  כךבלדון צריך 
 

 עבודת המומחה) scope(היקף 
 

לכך  ומספיקות נאותותת ביקורת ועל המבקר להשיג ראי .11
מטרות  את תואםמומחה ה ודתעבשל ) scope(היקף הש

כאשר המומחה הוא נותן שירותים שנשכר על ידי הגוף . הביקורת
 להיות יכולותת ביקורת וראי ,המבוקר או עובד של הגוף המבוקר

נקבעות ש מומחהל הגוף המבוקרמ הנחיותה תעל ידי סקירמושגות 
 לכסותמומחה עשויות לאלו כ הנחיות. לעתים קרובות בכתב

 :ן אלה שלהלןעניינים כגו
 

 ;ת עבודת המומחה והיקפהומטר •
 

שהמבקר מצפה  שדוח הספציפיים  ענייניםה שלכללי ר ואית •
 ;המומחה יתייחס אליהם

 

לרבות , עבודת המומחה על ידי המבקרב השימוש המיועד •
המומחה ומידת זהות של  לצדדים שלישייםאפשרי  תקשור

 ;מעורבותו
 

  .רלבנטייםבצים ולקלרשומות  המומחהשל נגישות הידת מ •
 

 .בכלל אם ,עם הגוף המבוקרהבהרת קשריו של המומחה  •
 

 . הגוף המבוקרסודיות המידע של  •
 

להשתמש שיטות שהמומחה מתכנן הידע אודות ההנחות ומ •
תקופות לאלו שבהן נעשה שימוש ב ביחס ןעקביותובהן 

 .קודמות
 

שעניינים אלה אינם נקבעים בבירור באמצעות הנחיות במקרה 
אל המומחה ישירות לפנות יצטרך המבקר יתכן ש,  למומחהבכתב
לגבי  השגת הבנה במסגרת. לכך קשרת ביקורת בולהשיג ראיכדי 

את המומחה במהלך  לשתףאם שוקל גם  המבקר, הגוף המבוקר
דוחות ה )susceptibility(בנוגע לרגישות  ביקורתהדיוני צוות 
 .להצגה מוטעית מהותית הגוף המבוקרהכספיים של 
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 הערכת עבודת המומחה  

 
ביקורת  את נאותות עבודת המומחה כראיית על המבקר להעריך . 12

אם ממצאי המומחה להעריך  צריך יהיה כךל .לגבי המצג הנבחן
כן ו, במצגים יםאו תומכבדוחות הכספיים  באופן נאות יםמשתקפ

 :לשקול את
 

 ;נעשה שימושנתוני המקור שבהם  •
 

עקביותן ביחס לתקופות ו  שימוש נעשהשבהן הנחות ושיטות •
  - וכן ;קודמות

 

 על המבקר שלמומחה לאור הידע הכולל ה תוצאות עבודת •
   ;נהלי ביקורת אחריםשל תוצאות ה ועלהמבוקר  הגוף יעסק

 
בנתוני מקור  השתמש אם המומחה שוקלהמבקר כאשר  . 13

 :את הנהלים הבאיםהוא יביא בחשבון , לנסיבות מיםהמתאי
 

לקח על עצמו המומחה ש  לגבי נהלים כלשהםשאולתיכת ער  )א( 
 ;נים ומהימים רלבנטינתוני המקור הםש בססכדי ללבצע 

 
המומחה עשה  בהם הנתונים ש או בחינתם של םסקירת  )ב( 

 . שימוש
 

כן ושבהן נעשה שימוש שיטות הההנחות ו והסבירות שלהנאותות  .14
 מומחיות אותהין למבקר א. אופן יישומן הינם באחריות המומחה

.  המומחהשלשיטות והההנחות הוא לחלוק על כל ויתמיד לא  ולכן
 שבהןשיטות הוההנחות של להשיג הבנה יצטרך המבקר , עם זאת

בהתבסס על הידע , וסבירותנאותות אם הן  ולשקול נעשה שימוש
נהלי של תוצאות הועל  המבוקרהגוף  עסקי אודותהמבקר  של

 .ביקורת אחרים
 

 ותת ביקורת נאותואם תוצאות עבודת המומחה אינן מספקות ראי .15
,  או אם התוצאות אינן עקביות לראיות ביקורת אחרות,ומספיקות

הגוף  דיונים עם להצריךעשוי  הדבר. פתור את הבעיהלעל המבקר 
 לרבות ,ביקורת נוספים יישום נהלי, ועם המומחה המבוקר

מהנוסח האחיד  ישינו או ,עם מומחה אחרהאפשרות להתקשר 
 .    המבקר רואה החשבוןדוח  של) הבלתי מסוייג(
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 המבקר   רואה החשבוןהתייחסות למומחה בדוח 
 

 ,)בלתי מסוייג( בנוסח האחידמבקר  רואה חשבוןדוח  ניתןכאשר  .16
 עלול אזכור כזה.  מומחההעבודה שלאת  בדוחזכר אילא המבקר 

יגות בחוות דעת הסתיא מהווה וכאילו השלא כהלכה להתפרש 
כוונה ה איןאשר כ, אחריותשל  החלוקהמבקר או רואה החשבון 

 .     ממשמעויות אלו אחתלאף 
 

דוח  המבקר מחליט לתת, מומחהשל  כתוצאה מהעבודה ,אם .17
, )הבלתי מסוייג ( הכולל שינוי מהנוסח האחידמבקררואה חשבון 

 השינוי  בהסבר מהות-הולם זה יהיה יתכן שבנסיבות מסויימות 
לרבות (המומחה  תלאזכר או לתאר את עבוד - מהנוסח האחיד

קבל את יהמבקר בנסיבות כאלו ).  המומחה ומידת מעורבותוזהות
אינו מסכים אם המומחה . כאמורלפני אזכור הסכמת המומחה 

יצטרך המבקר יתכן ש, הכרחישהאזכור הוא והמבקר סבור  לכך
 .        ייעוץ משפטילבקש 

 
 ביטולים

 
בטל עם כניסתו " הסתמכות על מומחים" בדבר 64גילוי דעת  .18

 . זהתקן ביקורתלתוקף של 
 

 תחילה
 

 לתקופותזה יחול על ביקורת של דוחות כספיים ביקורת  תקן .19
 .או לאחר מכן 2007 בדצמבר 31 המסתיימות ביום
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  והסברים נוספים בדברם היבטי יישו-נספח 

 מחההערכת האובייקטיביות של המו
 
 

 טהעה מוידשל  אפשריותלהשלכות  מתייחסתאובייקטיביות  . א
)bias( , דעת הניגוד עניינים או השפעה של אחרים על שיקול

 רחב של נסיבות עלולות מגוון. עסקי של המומחההמקצועי או ה
עניין של  על רקע מים איו- א לדוגמ,לאיים על האובייקטיביות

 על רקע מיםאיו, )advocacy ( על רקע של תמיכהמיםאיו, אישי
-self ( עצמיתבדיקה על רקע של מיםאיו, קירבהיחסי של 

review(על רקע של הפחדהמים ואיו ) intimidation( . אמצעי
אמצעי הגנה  .היומים כאלא הקטין או לבטלהגנה יכולים ל

מקצוע כגון ה( על ידי מסגרות חיצוניות קבע להיעשויים כאמור
של  העבודהסביבת על ידי או  )קנותתאו חוקים , המומחהשל 

כאשר ).  בקרת איכותכגון מדיניות ונהלים של(המומחה 
 עשויים, שנשכר על ידי המבקרנותן שירותים  המומחה הוא

 . להתקשרות לביקורתספציפייםלהיות גם אמצעי הגנה 
  
הערכת משמעותיות האיומים על אובייקטיביות והאם יש צורך  .ב

המומחה  של חלקוהיות תלויה בבאמצעי הגנה עשויה ל
 ייתכנו. ביקורתה במסגרת הכוללת שלובמשמעותיות עבודתו 

מצבים מסויימים שבהם אמצעי הגנה אינם יכולים להקטין 
הוא מומחה האם  - דוגמא ל,איומים לרמה מתקבלת על הדעת

  משמעותיחלקלו היה ו שנשכר על ידי המבקרנותן שירותים 
יתכן שהמבקר לא יוכל להשתמש ,  לביקורתעומדבהכנת מידע ה

 .בעבודה של אותו מומחה
 
כאשר תיפגם גובר האובייקטיביות של מומחה סיכון שה .ג

 . עובד של הגוף המבוקרהואהמומחה 
 

 של הפחדה על רקעהמשמעותיות של איומים כגון איומים 
)intimidation ( שהוא נותן מומחה לגבי יכולה להיות פחותה

שהוא מומחה לגבי מאשר  די הגוף המבוקרשירותים שנשכר על י
 של אמצעי הגנה כגון והמשמעותיות,  הגוף המבוקרעובד של

.  יותרה להיות גדולהמדיניות ונהלים של בקרת איכות יכול
 הגוף כעובד שלהעסקה עקב שהאיום על האובייקטיביות מאחר 

 הגוף המבוקר שהוא עובד שלמומחה ,  תמידקייםהמבוקר יהיה 
 להיות יותרגדולה  ירותסבלהיחשב כבעל , בדרך כלל, ל יכואינו

 .  אחרים של הגוף המבוקרעובדיםאובייקטיבי מאשר 
 

174



 

 9   

  
 

  והסברים נוספים בדברם היבטי יישו-נספח 
 )המשך( הערכת האובייקטיביות של המומחה

 
 
זה שיהיה  יתכן ,אובייקטיביות של מומחההכאשר מעריכים את  .ד

 אם המומחה ,גם עם הגוף המבוקרו(מומחה  הרלבנטי לדון עם
הוא נותן שירותים שנשכר על ידי הגוף המבוקר או עובד של הגוף 

יכולות ליצור איומים על ש כלשהן נסיבות על) המבוקר
, ם כלשהאמצעי הגנה רלבנטיים אובייקטיביות המומחה ועל

ולהעריך , החלות על המומחהכלשהן לרבות דרישות מקצועיות 
 היוצרות איומים יכולות נסיבות. הולמים אם אמצעי ההגנה

 עם הגוף )relationships (או קשרים) interests(עניינים לכלול 
 :כגון, המבוקר

 

תלות כספית בגוף  - לדוגמא(כספיים ) interests(עניינים  •
 .)ב"יוצ וכבגוף המבוקראחזקה בהשקעה , המבוקר

 

 .עסקיים ואישיים )relationships(קשרים  •
 

פירמה על ידי לרבות , המומחהל ידי ים אחרים ע שירותמתן •
 .מומחההיא הכאשר 

  
לקבל גם  למבקר ראויזה יתכן שיהיה  ,מיםיבמקרים מסוי

 או קשרים) interests(עניינים הצהרה בכתב מהמומחה על 
)relationships(  וקר שהמומחה מודע להםבעם הגוף המכלשהם. 

  
, כר על ידי המבקרשנשנותן שירותים  המומחה הואאם גם  .ה

או  )interests(עניינים  לגבי המבקר ל ידיע הגוף המבוקר תשאול
, גוף המבוקרלידועים שעם המומחה  )relationships( יםקשר

בזיהוי נסיבות העלולות להשפיע על לסייע  וא האףיכול 
 .מומחהשל אותו אובייקטיביות ה

 
 
 
 
 

*     *     * 
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2

 מבוא
 
 של 330' מס) ISA(של תקן  )1(זה הוא נוסח בשפה העבריתביקורת תקן  .1

 :בדבר) IFAC(הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון 
 

"The Auditor's Procedures in Response to Assessed Risks"   )2(  
 

מענה כולל למתן הנחיות וזה היא לקבוע כללים רת ביקו תקןמטרת  
במענה לסיכונים , תכנון ויישום של נהלי ביקורת נוספים ל וכן

רמת בהצגה מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים ולשהוערכו 
הבנת המבקר . בביקורת של דוחות כספיים ,בדוחות הכספייםהמצגים 

והערכתו את , וית שללרבות הבקרה הפנימ, וסביבתהגוף המבוקר ואת 
  בדברבתקן הביקורת מפורטות ,הצגה מוטעית מהותיתלהסיכונים 

המתייחסים סיכונים ה והערכת ,ווסביבתהגוף המבוקר של  ההבנ"
 ."הצגה מוטעית מהותיתל

 
 :זהביקורת  תקןבהדרישות  כללית של הסקיר מובאתלהלן    .2

מבקר לקבוע ה נדרש )6-4סעיפים ( זה על פי פרק :מענה כולל  • 
הצגה מוטעית מהותית ברמת למענה כולל להתייחסות לסיכונים 

הנחיות בנוגע לאופי  מספק פרק זה, כמו כן .הדוחות הכספיים
 .מענה זה

הצגה מוטעית מהותית ברמת לנהלי ביקורת במענה לסיכונים   • 
 נדרש) 65-7סעיפים (זה פי פרק -על :בדוחות הכספיים המצגים

לרבות בחינת , שם נהלי ביקורת נוספיםהמבקר לתכנן וליי
דבר רלבנטי או הכאשר , האפקטיביות התפעולית של בקרות

 יהוו מענה ם והיקפםעיתויי, םשאופיי, ים מבססנהליםו, נדרש
 בדוחות הצגה מוטעית מהותית ברמת המצגיםללסיכונים 
זה נושאים אותם יביא המבקר  פרקכולל , בנוסף. הכספיים

עיתויים והיקפם של נהלי ביקורת , ייםבחשבון בקביעת אופ
 .אלה

                                                
כשמקור הספק הוא , עיתים עלול להיווצר ספק לגבי משמעותו של דבר מסוייםל  )1(

ניתן , במקרה של ספק כזה. בתרגום הוראות התקן הבינלאומי לשפה העברית
ליישבו על ידי השוואת הנוסח העברי של ההוראות בתקן ביקורת זה עם הנוסח 

 .המקורי של ההוראות המקבילות בשפה האנגלית
 
תקן  לש) Revised and Redrafted( נוסח מתוקן  IFACידי  פורסם על2006בר בחודש דצמ  )2(

 על ביקורת של דוחות התקן הבינלאומי החדש יחול .זההבינלאומי בעניין ביקורת ה
 . או לאחר מכן2008 בדצמבר 15 - בשתחילתןכספיים לתקופות 

ם תקן החליטה הלשכה לפרס החדשביקורת הבינלאומי העל אף פרסומו של תקן  
בשל החשיבות , )המבוסס על תקן הביקורת הבינלאומי שבתוקף כיום(ביקורת זה 

לאחר כניסתו . IFRSהרבה של עניין זה עם המעבר לדיווח כספי בהתאם לתקני 
לתוקף של תקן הביקורת הבינלאומי החדש תחזור הלשכה לדון בנושא על בסיס 

 . התקן החדש
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  :וכמותן המספקת ראיות הביקורת שהושגו נאותות תהערכ  • 
המבקר להעריך אם הערכת  נדרש )72-66סעיפים (זה פי פרק -על

הסיכון עודנה הולמת ולהגיע למסקנה אם הושגו ראיות ביקורת  
 .ומספיקות נאותות

דרישות התיעוד  נקבעו )73סעיף (זה פי פרק -על :תיעוד  • 
 .תוהרלבנטי

 
על המבקר , כדי לצמצם את סיכון הביקורת לרמה נמוכה מקובלת  .3

לקבוע מענה כולל לסיכונים שהוערכו ברמת הדוחות הכספיים ולתכנן 
וליישם נהלי ביקורת נוספים כדי לתת מענה לסיכונים שהוערכו 

עיתויים , המענה הכולל ואופיים. בדוחות הכספיים ברמת המצגים
והיקפם של נהלי הביקורת הנוספים הם נושאים הנתונים לשיקול 

 עלזה ביקורת  תקןבנוסף לדרישות . דעתו המקצועי של המבקר
  בדברתקן הביקורתהמבקר למלא גם אחר דרישותיו והנחיותיו של 

ביקורת  במסגרתאחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית "
הצגה ל שהוערכותת מענה לסיכונים ל בבואו" דוחות כספיים של

  .מוטעית מהותית שמקורה בתרמית
 
 

 מענה כולל
 
הצגה מוטעית לעל המבקר לקבוע מענה כולל להתייחסות לסיכונים   .4

שיכלול הדגשת  כזה אפשרמענה . מהותית ברמת הדוחות הכספיים
הצורך לשמור על ספקנות מקצועית באיסוף ראיות ביקורת ובהערכתן 

 שהם כאלהמינוי אנשי צוות מנוסים יותר או , וות הביקורתבפני צ
, הגברת הפיקוח, )3(מומחים שימוש בעבודתבעלי כישורים מיוחדים או 

 יםניתנ בלתינוספים   בחשבון אפשרות קיומם של גורמיםההבאאו 
יוכל המבקר , בנוסף. שיש לבצע נוספיםבחירת נהלי ביקורת בלחיזוי 

עיתויים או היקפם של נהלי הביקורת , פייםלבצע שינויים כלליים באו
בתום נהלים מבססים יוכל המבקר לבצע , אלדוגמכך , כמענה כולל

 .ביניים בתקופתתקופה במקום 
 
הצגה מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים להערכת הסיכונים   .5

סביבת בקרה אפקטיבית . תושפע מהבנת  המבקר את סביבת הבקרה
להסתמך יותר על הבקרה הפנימית ועל עשויה לאפשר למבקר 

וכך לאפשר  הגוף המבוקרמהימנותן של ראיות ביקורת שהופקו בתוך 
ביניים במקום בתום  במועדליישם נהלי ביקורת אחדים  ,דוגמאל, לו

, בדרך כלל, המבקר יישם,  חולשות בסביבת הבקרההתגלו. התקופה
ישיג ראיות , יםביני במועדנהלי ביקורת נוספים בתום התקופה במקום 

                                                
 מת משקף את הערכת הסיכון ישרות מסוימינוי אנשי צוות שיועסקו בהתק  )3(

 .הגוף המבוקרהמבוססת על הבנתו  את , המבקר ידי-על
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 יתאים את, נהלים מבססיםביקורת מקיפות יותר באמצעות יישום 
נהלי הביקורת במטרה להשיג ראיות ביקורת משכנעות  של יםאופי
שייכללו ) Locations(האתרים  של םאו יגדיל את  מספר, יותר

 .הביקורת במסגרת
 
לת משמעותית על גישתו הכולתהיה לפיכך השלכה  כאלה םשיקוליל  .6

הגישה (לנהלים מבססים בעניין מתן דגש  ,אלדוגמכמו , של המבקר
 בנוסף ותבקרשל ת ובבדיקבה נעשה שימוש גישה לאו ) המבססת

  .)הגישה המשולבת(לנהלים מבססים 
 
 

הצגה מוטעית מהותית ברמת לנהלי ביקורת במענה לסיכונים 
  המצגים

 
עיתויים , אופייםעל המבקר לתכנן וליישם נהלי ביקורת נוספים ש  .7

הצגה מוטעית מהותית ברמת לוהיקפם יתנו מענה לסיכונים 
עיתויים והיקפם , המטרה היא ליצור זיקה ברורה בין אופיים. המצגים

בתכננו . של נהלי הביקורת הנוספים שיישם המבקר להערכת הסיכונים
 :ישקול המבקר נושאים כגון, נהלי ביקורת נוספים

 

 .מהותיות הסיכון  • 

 .הסבירות שתתרחש הצגה מוטעית מהותית  • 

בהם  או הגילוי ןיתרות חשבו, סוגי העסקאותשל  םמאפייניה  • 
 .מדובר

ובעיקר המיושמות בגוף המבוקר הבקרות הספציפיות של  ןייאופ  • 
 .ממוכנותאם הן ידניות או 

האם מצפה המבקר להשיג ראיות ביקורת כדי לקבוע אם בקרות   • 
  או,ן אפקטיביות במניעת הצגה מוטעית מהותיתההגוף המבוקר 

 .בגילוייה ובתיקונה
 

במתן מענה  ביותרלאופי נהלי הביקורת מיוחסת חשיבות רבה   
 .לסיכונים שהוערכו

 
בסיס תהווה ברמת המצגים  שזוהוהערכת המבקר את הסיכונים   .8

תכנון ויישום נהלי ביקורת לצורך לבחינת גישת הביקורת ההולמת 
במקרים אחדים עשוי המבקר לקבוע כי רק באמצעות ביצוע . םנוספי
הצגה ל יוכל לגבש מענה אפקטיבי לסיכון שהוערך ותבקרשל ת ובדיק

עשוי , במקרים אחרים. מיםימוטעית מהותית לגבי מצגים מסוי
ביחס למצגים נהלים מבססים רק המבקר לקבוע שראוי לבצע 

רות בהערכת הסיכונים לא יכלול את השפעת הבק, ולפיכך, מיםימסוי
המבקר עשויה לנבוע מכך שנהלי הערכת  זו של הקביע. הרלבנטית

או מכך , הסיכונים לא זיהו בקרות אפקטיביות הנוגעות למצגים
יחד עם . הבקרות לא תהיה יעילה התפעולית שלאפקטיביות השבחינת 
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בלבד נהלים מבססים על המבקר להניח את דעתו כי עריכת , זאת
הצגה ל ןהסיכוהפחתת לצורך אפקטיבית בנטיים תהיה למצגים הרל

 יוכל המבקר , קרובותלעיתים. מוטעית מהותית לרמה נמוכה מקובלת
לקבוע כי גישה המשלבת את בדיקת האפקטיביות התפעולית של 

בהתעלם מהגישה . אפקטיביתתהיה גישה נהלים מבססים צד לבקרות 
של  מהותיסוג ל לכנהלים מבססים יתכנן המבקר ויערוך , שיבחר

 . להלן49נדרש בסעיף ש וגילוי כפי ןיתרות חשבו, עסקאות
 
ייתכן שלא תימצאנה פעילויות בקרה , במקרה של ישויות קטנות מאוד  .9

סביר שנהלי הביקורת , מסיבה זאת. רבות שהמבקר יוכל לזהות
במקרים . נהלים מבססיםהנוספים שיישם המבקר יהיו בעיקרם 

אם ,  לעיל8בסעיף בנוסף לנושאים שנידונו , ישקול המבקר, כאלה
 .ומספיקותנאותות להשיג ראיות ביקורת ניתן בהעדר בקרות 

 
 עיתויים והיקפם של נהלי ביקורת נוספים, בחינת אופיים

 נהלי הביקורת אופי
של ת ובדיק(הנוספים מתייחס למטרתם ביקורת הנהלי של  יםאופי  .10

, בירור, תצפית,  פיקוח,היינוד, וסוגם) נהלים מבססים או ותבקר
ייתכן שנהלי . או נהלים אנליטיים, ביצוע מחדש, חישוב מחדש, אימות

מים יהיו הולמים יותר מאחרים ביחס למצגים יביקורת מסוי
 להוות ותבקרשל ת ו בדיקתועשוי ,דוגמאל, ביחס להכנסות. מיםיימסו

 מותשללהצגה מוטעית ביחס למענה טוב ביותר לסיכונים שהוערכו 
 להוות מענה טוב ביותר יםעשוישנהלים מבססים בעוד , המצג

 . המצגהתרחשותביחס להצגה  מוטעית ללסיכונים שהוערכו 
 

ככל . מבוססת על הערכת סיכוניםידי המבקר -עלבחירת נהלי ביקורת   .11
תידרש  ךכ,  יותרהגבוהתהיה המבקר ידי -על המוערכת ןהסיכו שרמת

שתושגנה ות ורלבנטיות ראיות הביקורת מהימנ יותר של הרמה גבוה
הדבר יכול להשפיע הן על סוג נהלי . נהלים מבססיםבאמצעות 

עשוי המבקר לוודא , דוגמאלכך . הביקורת שייושמו והן על הרכבם
 .בנוסף לבחינת המסמך, שלמות תנאי חוזה עם צד שלישי

 
 ישקול המבקר את הסיבות, בקבעו את נהלי הביקורת שיש ליישם  .12

הצגה מוטעית מהותית ברמת המצגים לכל סוג של להסיכון להערכת 
תתייחס לבחינת כאמור קביעת הנהלים .  וגילויןיתרות חשבו, עסקאות

 או גילוי ןיתרות חשבו,  של כל סוג עסקאותמסויימיםהמאפיינים ה
ידי -עלולשאלה אם הערכת הסיכונים ) סיכונים המובניםלדהיינו (

 ןדהיינו את סיכו(הגוף המבוקר ת בקרות המבקר מביאה בחשבון א
קיים סיכוי נמוך יותר שהצגה שאם סבר המבקר , דוגמאלכך ). הבקרה

 של סוג עסקאות מסויימיםמוטעית מהותית תתרחש בשל מאפיינים 
הוא עשוי לקבוע כי נהלים , הרלבנטיותמבלי לשקול את הבקרות 

נאותות רת כשלעצמם עשויים לספק  ראיות ביקומבססים אנליטיים 
אם סבר המבקר שקיים סיכון נמוך יותר שתתרחש , מאידך. ומספיקות

בקרות אפקטיביות והוא שלגוף המבוקר הצגה מוטעית מהותית משום 
של האפקטיבית בהתבסס על פעולתן נהלים מבססים מתכוון לתכנן 
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 כדי להשיג ראיות ותבקרשל ת ובדיקהמבקר יבצע , אותן בקרות
 מקרה כזה. יביות התפעולית שלהןביקורת בנוגע לאפקט

סוגי עסקאות בעלות מאפיינים אחידים  לגבי ,דוגמאל, להתרחשעשוי    
ובלתי מורכבים המעובדות באופן שגרתי והמבוקרות על ידי מערכת 

 .הגוף המבוקרהמידע של 
 

המבקר יידרש להשיג ראיות ביקורת בנוגע לדיוק המידע המופק   .13
כאשר מידע זה , ושלמותוהגוף המבוקר  באמצעות מערכת המידע של
אם ישתמש המבקר במידע , דוגמאלכך . משמש ביישום נהלי הביקורת

הגוף שאינו כספי או בנתוני תקציב המופקים על ידי מערכת המידע של 
או מבססים  יםאנליטינהלים כגון , בעת שיישם נהלי ביקורתהמבוקר 

בנוגע לדיוק מידע זה עליו להשיג ראיות ביקורת , ותבקרשל ת ובדיק
 בדבר תקן הביקורתראה ,  בנושאלצורך הנחיות נוספות. ולשלמותו

 ".ראיות ביקורת"
 

 נהלי הביקורת עיתוי
מתייחס למועד בו ייושמו נהלי הביקורת לתקופה  נהלי הביקורתעיתוי   .14

 .ראיות הביקורת  ותשבקשר אליהם מתייחסאו לתאריך 
 

 במועדנהלים מבססים  או ותבקרשל ת והמבקר יכול ליישם בדיק  .15
 אהצגה מוטעית מהותית יהל ןככל שהסיכו. ביניים או בתום תקופה

יותר שיהיה זה אפקטיבי כך סביר יותר שהמבקר יחליט , גבוה יותר
במועד קרוב יותר לתום התקופה או בתום נהלים מבססים לבצע 

לא או ליישם נהלי ביקורת ל, מוקדם יותרבמועד התקופה מאשר 
יישום נהלי ביקורת , אלדוגמ( בלתי צפוייםאו במועדים מראש הודעה 

יישום נהלי ביקורת לפני תום , מאידך). באתרים נבחרים בלא התראה
 בשלב מוקדם של ותמהותיסוגיות התקופה עשוי לסייע למבקר לזהות 

בסיוע ההנהלה או לגבש למצוא להן מענה , וכתוצאה מכך, הביקורת
אם המבקר . כאלהסוגיות עם טיבית כדי להתמודד גישת ביקורת אפק

עליו , לפני תום התקופהנהלים מבססים  או ותבקרשל ת ויישם בדיק
 הרא(לשקול את הראיות הנוספות הדרושות ביחס לתקופה הנותרת 

 ). להלן61-56 וכן 38-37סעיפים 
 

ישקול המבקר גם נושאים , נהלי ביקורתם ויישעיתוי בבואו לשקול   .16
 :ןכגו

 
 .סביבת הבקרה  •  
קבצים אלקטרוניים , דוגמאל(רלבנטי המידע עיתוי זמינות ה  •  

שהצפייה בהם או נהלים , עלולים להימחק בשלב מאוחר כלשהו
 ).מים בלבדייבמועדים מסויכולה להתקיים 

כדי הכנסות  לניפוחאם קיים סיכון , דוגמאל(אופי הסיכון   •  
ות יצירת הסכמי מכירות ציפיות לרווחים באמצעלעמוד ב
המבקר לרצות לבדוק את החוזים  יעשו, בדיעבד יםפיקטיבי

 ).הזמינים בתום התקופה
 .ראיות הביקורתות אליהם מתייחס המועדהתקופה או   •  
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, רק בתום תקופה או לאחריה לביצועמים ניתנים ינהלי ביקורת מסוי  .17
שבונאיות הדוחות הכספיים לרשומות הח התאמתבדיקת , אלדוגמ

אם קיים . ובדיקת התאמות שבוצעו במהלך הכנת הדוחות הכספיים
או לאי  הגוף המבוקרעל ידי  פיקטיביים מכירותסיכון לעריכת הסכמי 

המבקר נהלים כמענה לסיכון  יבצע, השלמת עסקאות בתום תקופה
סקה בודדת היא מהותית או כאשר יכאשר ע, אלדוגמ. ים זהימסו

יבדוק המבקר , ביל להצגה מוטעית מהותיתטעות בחתך עלולה להו
 .בדרך כלל עסקאות בסמוך לתום התקופה

 
  נהלי הביקורתהיקף

, םינוהל ביקורת מסויכמות הביצוע של  משמעונהלי הביקורת היקף   .18
 שלהיקף . פעילות הבקרהעל גודל המדגם או מספר התצפיות  ,אלדוגמ

בקר לאחר שיבחן שיקול דעתו של המבהתאם לנוהל ביקורת ייקבע 
הוא  אותה ביטחוןהאת הסיכון שהוערך ואת מידת , את המהותיות

את היקף נהלי , בדרך כלל,  המבקר יגדיל,במיוחד. להשיגמתכנן 
, יחד עם זאת. הביקורת ככל שיגבר הסיכון להצגה מוטעית מהותית

הגדלת היקף נוהל ביקורת תהיה אפקטיבית רק אם נוהל הביקורת 
הל הביקורת ונשל  ו אופי,לפיכך; יםיטי לסיכון המסועצמו יהיה רלבנ

 .חשוב ביותרהשיקול ה הינו
 

עשוי לאפשר ) CAATs(מחשב באמצעות ביקורת בטכניקות השימוש   .19
אלקטרוני ושל המבוצעות באופן בדיקה מקיפה יותר של עסקאות 

מדגם מעין אלו עשויות לשמש לבחירת טכניקות . ןקבצי חשבו
למיון עסקאות בעלות , צי מפתח אלקטרונייםעסקאות מתוך קב

 . האוכלוסייה  במקום מדגםלמים או לבדיקת כלימאפיינים מסוי
 

 להסיק מסקנות בעלות , בדרך כלל,יאפשר בשיטות דגימהשימוש   .20
 מאוכלוסיה ההדגימה שנלקח יחידותאם כמות , יחד עם זאת. תוקף
להשגת תתאים א שנבחרה ל שיטת הדגימה, קטנה מדי הינהמת ימסוי

אחר  באופן נאותאו אם לא נערך מעקב , ימתימטרת הביקורת המסו
ייווצר סיכון בלתי מקובל שמסקנות המבקר שבוססו על , חריגים

 נבחנההמדגם עלולות להיות שונות מהמסקנה שהייתה מוסקת אילו 
 הדגימ"  בדברתקן הביקורת.  האוכלוסייה באותו נוהל ביקורתלכל
 .הנחיות באשר לשימוש בדגימהכולל " ביקורתב

 
זה רואה בשימוש משולב בנהלי ביקורת שונים היבט של ביקורת תקן   .21

שקול אם היקף יהמבקר , יחד עם זאת. אופי הבדיקה כנדון לעיל
 .שילוב של נהלי ביקורת שונים מבצעבעת שהוא  הינו נאותהבדיקה 

 
 ותבקרשל ת ובדיק

 כאשר הערכת הסיכון שלו כוללת ותבקרשל ת ועל המבקר לבצע בדיק  .22
הנהלים באשר לאפקטיביות התפעולית של אותן בקרות או כאשר  צפי

נאותות  לספק ראיות ביקורת ים יכולם אינםכשלעצמהמבססים 
 .ברמת המצגים ומספיקות
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הצגה מוטעית מהותית ברמת לכאשר הערכת המבקר את הסיכונים   .23
עליו , אפקטיבית של הבקרותביחס לפעילותן ה צפיהמצגים כוללת 

 ומספיקותנאותות כדי להשיג ראיות ביקורת  ותבקרשל  תובדיקלבצע 
רלבנטיים במהלך לכך שהבקרות פעלו באפקטיביות במועדים 

 להלן באשר לדיון בשימוש 44-39סעיפים  הרא. התקופה המבוקרת
בראיות ביקורת בנוגע לאפקטיביות התפעולית של בקרות שהושגו 

 . קודמותבביקורות
 

הצגה מוטעית מהותית ברמת המצגים ל ןהערכת המבקר את הסיכו  .24
ובמקרה , באשר לאפקטיביות התפעולית של הבקרות צפיעשויה לכלול 

 כדי להשיג ראיות ביקורת באשר ותבקרשל ת וכזה יבצע המבקר בדיק
בדיקת האפקטיביות התפעולית של . לאפקטיביות התפעולית שלהן

שהן תוכננו כיאות ק לגבי אותן בקרות שהמבקר קבע הבקרות תיערך ר
. לתיקונהולזיהויה  או, למניעת הצגה מוטעית מהותית ברמת המצגים

, הכרת הגוף המבוקר וסביבתו" בדבר בתקן הביקורת 106-104סעיפים 
דנים בזיהוי "  להצגה מוטעית מהותית המתייחסיםוהערכת הסיכונים

לתקן הצגה מוטעית ולזהות  או, בקרות ברמת המצגים העשויות למנוע
 . או גילויןיתרות חשבו, מהותית בסוג של עסקאות

 
 בדבר תקן הביקורתל 115בהתאם לסעיף , כאשר יקבע המבקר  .25

והערכת הסיכונים המתייחסים ,  וסביבתוהכרת הגוף המבוקר"
הצגה מוטעית לשצמצום הסיכונים  ,"להצגה מוטעית מהותית

הראיות  בהתבסס עלמה נמוכה מקובלת לרמהותית ברמת המצגים 
בלבד אינו אפשרי או שאינו ניתן נהלים מבססים תקבלו באמצעות הש

 רלבנטיות כדי להשיג ראיות ותבקרשל ת ועליו לערוך בדיק, ליישום
עשוי  ,אלדוגמ כך. ביקורת בדבר האפקטיביות התפעולית שלהן

 הגוף הכרת" בדבר תקן הביקורתל 115כפי שנדון בסעיף , המבקר
והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית , וסביבתו המבוקר
 ים המספקיםאפקטיבינהלים מבססים למצוא שתכנון  ,"מהותית
ברמת המצגים אינו אפשרי  ומספיקותנאותות  ראיות ביקורת םבעצמ

 תוך שימוש בטכנולוגיית ומנהל את עסקיהגוף המבוקר וזאת כאשר 
למעט באמצעות ,  תיעוד של העסקאותולא נוצר ולא נשמר כל, מידע

 .מערכת טכנולוגיית המידע
 

בדיקת האפקטיביות התפעולית של בקרות שונה מהשגת ראיות   .26
כאשר המבקר ישיג ראיות ביקורת . ביקורת לכך שהבקרות אכן הופעלו

הוא , בדבר הפעלת הבקרות באמצעות יישום נהלי הערכת סיכונים
. משתמש בהן ושהגוף המבוקרמות יקבע שהבקרות הרלבנטיות קיי

הוא , כאשר המבקר יערוך בדיקת אפקטיביות תפעולית של בקרות
פעולת . באופן אפקטיביישיג ראיות ביקורת לכך שהבקרות פועלות 

המבקר כוללת השגת ראיות ביקורת ביחס לדרך בה פעלו הבקרות 
, העקביות בה יושמו, במועדים רלבנטיים במהלך התקופה המבוקרת

אם נעשה שימוש בבקרות השונות . ות המפעיל והדרכים בהן יושמוזה
על המבקר , מהותית זו מזו במועדים שונים במהלך התקופה המבוקרת

המבקר עשוי לקבוע שבדיקת האפקטיביות . לבחון כל אחת מהן בנפרד
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התפעולית של בקרות באותו מועד שבו הוערך תכנונן ושבו הושגו 
 .תוכח כיעילה, ראיות ביקורת בדבר יישומן

 
יישם המבקר במטרה מ שסיכוניםשחלק מהנהלים להערכת אף -על  .27

לא תוכננו אפשר ש , יושמוןהאם להעריך את תכנון הבקרות ולקבוע 
עדיין ייתכן שהם יספקו ראיות אך בקרות של ת ובדיקכבמיוחד 

, לפיכך, ביקורת בדבר האפקטיביות התפעולית של הבקרות וישמשו
יכול המבקר לערוך בירורים בנוגע , לדוגמאכך . ותבקרשל ת וכבדיק

לראות את השוואת  , ההנהלה בתקציביםהדירקטוריון ולשימוש 
הדירקטוריון  והוצאות בפועל שביצעאל מול ההתקציב החודשי 

ההנהלה ולבחון דוחות המתייחסים לחקירת השוני בין סעיפי תקציב ו
קביעת ספקו מידע בדבר נהלי ביקורת אלה י. לסכומים שהוצאו בפועל

 הם עשויים לספק גם ,וכןהגוף המבוקר ויישומה מדיניות התקציב של 
 המדיניות קביעת תקציבים במניעלאפקטיביות ראיות ביקורת ביחס 

בנסיבות מעין . הצגה מוטעית מהותית בסיווג הוצאותאו זיהוי של 
ישקול המבקר אם ראיות הביקורת שהושגו באמצעות נהלי , אלו
 .מספיקות, ורת אלהביק

 
 ותבקרשל בדיקות של  יןאופי

לאפקטיביות  באשר ביטחוןלהשיג המבקר יבחר בנהלי ביקורת כדי   .28
כן , המתוכננת ביטחוןהככל שתעלה רמת . התפעולית של הבקרות

בנסיבות בהן . ראיות ביקורת מהימנות יותרלהשיג יבקש המבקר 
בייחוד ביחס לאותם , ותבקרשל ת ויאמץ המבקר גישה שעיקרה בדיק

כתוצאה  ומספיקותנאותות סיכונים שלגביהם השגת ראיות ביקורת 
יערוך , בלבד אינה אפשרית או שאינה ניתנת ליישוםמנהלים מבססים 

גבוהה  ביטחון כדי להשיג רמת ותבקרשל ת ו בדיק, בדרך כלל,המבקר
 .יותר ביחס לאפקטיביות התפעולית שלהן

 
עריכת בירורים בשילוב עם לי ביקורת אחרים על המבקר ליישם נה  .29

למרות שבדיקת . כדי לבחון את האפקטיביות התפעולית של הבקרות
האפקטיביות התפעולית של בקרות שונות אינה מיועדת להשגת הבנה 

 נהלי ביקורת , בדרך כלל,היא תכלול, של תכנון הבקרות ויישומן
והיא , שומןמאותם סוגים המשמשים להערכת תכנון הבקרות ויי

היות . עשויה לכלול גם ביצוע מחדש של יישום הבקרה על ידי המבקר
ביקורת יישם המבקר שילוב של נהלי , עריכת ברורים בלבדבשאין די 
ביחס  ומספיקותנאותות במטרה להשיג ראיות ביקורת שונים 

הבקרות הנתונות לבדיקה על .  לאפקטיביות התפעולית של הבקרות
בדרך תספקנה  בשילוב עם בחינה או ביצוע מחדש ידי עריכת ברורים

גבוהה יותר מאשר אותן בקרות שלגביהן ראיות  ביטחוןכלל רמת 
כך . מעריכת בירורים ומעריכת תצפיות בלבדנובעות הביקורת 

באשר לפתיחת הגוף המבוקר המבקר עשוי לברר בנוגע לנהלי , אלדוגמ
במטרה אודותם פיות דברי דואר ולטיפול בתקבולי מזומנים ולערוך תצ

לבחון את האפקטיביות התפעולית של הבקרות ביחס לתקבולי 
, מאחר ועריכת תצפיות מתייחסת רק לנקודת הזמן בה נערכו. מזומנים
הגוף אנשי עם את התצפיות בברורים , בדרך כלל, המבקרישלים 
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גם לבדוק תיעוד באשר לפעילות בקרות אלו עשוי והוא , המבוקר
במהלך התקופה המבוקרת כדי להשיג ראיות ביקורת במועדים אחרים 

 .ומספיקותנאותות 
 

מת ישפיע על סוג נוהל הביקורת הנדרש לצורך יאופייה של בקרה מסוי  .30
השגת ראיות ביקורת אם הבקרה פעלה באפקטיביות במועדים 

ניתן , מותילגבי בקרות מסוי. הרלבנטיים במהלך התקופה המבוקרת
בנסיבות מעין .  התפעולית שלהן מתוך תיעודללמוד על האפקטיביות

עשוי המבקר להחליט לבדוק את התיעוד כדי להשיג ראיות , אלו
 לגבי בקרות אחרות ,אולם. ביקורת ביחס לאפקטיביות התפעולית

ייתכן שאין , אלדוגמכך . רלבנטיאינו ייתכן שלא קיים תיעוד או שהוא 
כמו   ,יבת הבקרהימים בסבימסולמרכיבים תיעוד לפעילות בנוגע 
 -פעילויות בקרה  או לגבי סוגים שונים של ,ותיהאצלת סמכויות ואחר

ניתן להשיג ראיות ביקורת , בנסיבות כאלו.  שבוצעו על ידי מחשב,כגון
באמצעות עריכת בירורים בשילוב עם התפעולית לאפקטיביות ביחס 

ורת ביקבטכניקות נהלי ביקורת אחרים כגון עריכת תצפיות או שימוש 
 ).CAATs (מחשבבאמצעות 

 
ישקול המבקר את הצורך להשיג , ותבקרשל ת ובבואו לתכנן בדיק  .31

פעולתן האפקטיבית של בקרות הקשורות בשתתמוכנה ראיות ביקורת 
כמו גם של בקרות עקיפות אחרות בהן תלויות , במישרין למצגים

ל משתמש ע שלהמבקר עשוי לזהות סקירה , אלדוגמכך . בקרות אלו
דוח מכירות באשראי שחרגו מעבר לתקרת האשראי המאושרת 

ישקול , במקרים כאלה.  כבקרה ישירה המתייחסת למצגים,ללקוח
את  ןוכהמבקר את אפקטיביות סקירת הדוח על ידי המשתמש 

של כלליות בקרות , דוגמאל(הבקרות הקשורות לדיוק המידע  בדוח 
 ).ית המידעיטכנולוג

 
הרי שבשל העקביות המובנית של , ממוכנתישום במקרה של בקרת י  .32

, עשויות ראיות ביקורת בדבר יישום הבקרה, ת מידעיעיבוד טכנולוגי
הנשקלות לצד ראיות הביקורת שהושגו ביחס לאפקטיביות התפעולית 

לספק , )שינוי בקרות, ובייחוד(הגוף המבוקר של הכלליות של הבקרות 
יביות התפעולית שלה במהלך בנוגע לאפקטמשמעותיות ראיות ביקורת 

 .התקופה הרלבנטית
 

 ותבקרשל  העשוי המבקר לתכנן בדיק, מענה להערכת הסיכוניםב  .33
של ת ומטרת בדיק. עיסקה בד בבד עם בדיקת פרטי אותה כנהשתיער
ת ומטרת בדיק.  היא להעריך אם הבקרה פעלה באפקטיביותותבקר
למרות . ת המצגיםפרטים היא לזהות הצגה מוטעית מהותית ברמשל 

את שתיהן ביחד באמצעות עריכת להשיג ניתן , שמטרות אלו שונות
הליך המכונה גם , עיסקה ובדיקת פרטים באותה ותבקרשל  הבדיק

המבקר עשוי לבדוק את חשבונית  ,אלדוגמכך . תכליתית-בדיקה דו
אושרה וגם כדי לספק ראיית ביקורת היא  כדי לקבוע אם עיסקהה

המבקר ישקול בזהירות את תכנון הבדיקות ואת . סקהילעמבססת 
 .את שתי המטרותלהשיג הערכתן כדי 
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הווה אינו ממבסס נוהל הצגה מוטעית מהותית באמצעות חשיפת -אי  .34

. הנבדקיםראיית ביקורת לאפקטיביות הבקרות המתייחסות למצגים 
המבקר  שהתגלתה על ידיהצגה מוטעית מהותית , יחד עם זאת
את  שיעריך תילקח בחשבון על ידו בעתנהלים מבססים  עבעקבות ביצו

הצגה מוטעית . הרלבנטיותהאפקטיביות התפעולית של הבקרות 
המבקר ושלא  ידי-שיושמו על םשזוהתה באמצעות נהלי, מהותית

 תמהותיחולשה תעיד בדרך כלל על קיום , הגוף המבוקרזוהתה על ידי 
ולמופקדים על בקרת  להנהלה הבבקרה הפנימית ויש לדווח אודותי

 .העל
 

 ותבקרשל ת ועיתוי עריכת בדיק
 תלוי במטרת המבקר וקובע את ותבקרשל ת ועיתוי עריכת בדיק  .35

אם המבקר יבדוק בקרות בעיתוי . תקופת הסתמכותו על בקרות אלו
הוא ישיג ראיות ביקורת רק לכך שהבקרות פעלו , יםימסו

יבחן בקרות במהלך אם המבקר , אולם. באפקטיביות באותו מועד
הוא ישיג ראיות ביקורת לאפקטיביות פעולתן של בקרות אלו , תקופה

 .במהלך אותה תקופה
 

מת עשויות להיחשב יראיות ביקורת המתייחסות רק לנקודת זמן מסוי  .36
בבודקו בקרות ביחס לספירת , אלדוגממטרת המבקר כמו לקות יכמספ

אם יבקש , לעומת זאת .בתום התקופההגוף המבוקר י של זהמלאי הפי
ראיות ביקורת באשר לאפקטיביות הבקרה על פני להשיג המבקר 
ימת יהרי שראיות ביקורת המתייחסות רק לנקודת זמן מסו, תקופה

עלולות להיחשב כבלתי מספיקות והמבקר ישלים את בדיקותיו אלו 
ראיות ביקורת לספק  אחרות שעשויות ותבקרשל באמצעות בדיקות 

ת פעולת הבקרה במועדים הרלבנטיים במהלך התקופה על אפקטיביו
בדיקות אחרות מעין אלו עשויות לכלול בדיקות ביחס . המבוקרת

 .על בקרותהגוף המבוקר לפיקוח 
 

כאשר ישיג המבקר ראיות ביקורת ביחס לאפקטיביות התפעולית של   .37
עליו לקבוע אילו ראיות ביקורת נוספות , בקרות במהלך תקופת ביניים

ישקול המבקר , בקבעו זאת. הנותרת תקופהלהיה עליו להשיג ביחס י
הצגה מוטעית מהותית ברמת לאת משמעות הסיכונים שהוערכו 

, במהלך תקופת הבינייםשנבדקו מות יאת הבקרות המסוי, המצגים
ביחס לאפקטיביות התפעולית של שהושגו ביקורת ה ראיות תאת מיד

ידה בה מתכנן המבקר המ, משך התקופה שנותרה, אותן בקרות
 בהתבסס על הסתמכות על ים נוספיםמבססנהלים להפחית עריכת 

המבקר ישיג ראיות ביקורת באשר לאופיים . וסביבת הבקרה, בקרות
לרבות , של שינויים משמעותיים שחלו בבקרה הפנימית והיקפם

לאחר שהתרחשו בנהלים ובאיוש צוותים , שינויים במערכת המידע
 .תקופת הביניים
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באמצעות הרחבת בדיקת  ,אלדוגמניתן להשיג ראיות ביקורת נוספות   .38
האפקטיביות התפעולית של בקרות על פני התקופה שנותרה או 

 .על בקרותהגוף המבוקר פיקוח ל ביחסת ובדיק
 

המבקר להשתמש בראיות ביקורת ביחס לאפקטיביות מתכנן   .39
עליו להשיג ראיות , התפעולית של בקרות שהושגו בביקורות קודמות

מות אלו לאחר יביקורת באשר לשאלה אם חלו שינויים בבקרות מסוי
המבקר להשיג ראיות ביקורת שתתייחסנה על . הביקורת הקודמת

על ידי עריכת בירורים בשילוב כאלה אירעו וזאת שינויים לשאלה אם 
. מות אלויבקרות מסויבאשר להבנתו  לביסוסעם תצפיות או בדיקה 

קובע כי על המבקר  "ראיות ביקורת" בדבר תקן הביקורתל 23סעיף 
ליישם נהלי ביקורת כדי לבדוק את הרלבנטיות המתמשכת של ראיות 

להשתמש מתכנן כאשר הוא , ביקורת שהושגו בתקופות קודמות
המבקר עשוי היה , אכך לדוגמ. בראיות הביקורת בתקופה הנוכחית

פעלה ממוכנת רה לקבוע בעת שביצע את הביקורת הקודמת כי בק
המבקר ישיג ראיות ביקורת כדי לקבוע אם נעשו שינויים . כמתוכנן
, העשויים להשפיע על תפקודה האפקטיבי והמתמשךהממוכנת בבקרה 
ההנהלה ובדיקת רשומות כדי לציין עם על ידי עריכת בירורים  ,אלדוגמ

בחינת ראיות ביקורת באשר לשינויים אלה יכולה . אילו בקרות שונו
ראיות הביקורת שצפוי להשיגן בתקופה  או הקטנתבהגדלת מוך לת

 .הנוכחית באשר לאפקטיביות התפעולית של הבקרות או  בהפחתתן
 

, מתכוון המבקר להסתמך על בקרות שהשתנו מאז שנבחנו לאחרונה  .40
עליו לבחון את האפקטיביות התפעולית של בקרות אלו במהלך 

 להשפיע על הרלבנטיות של ראיות שינויים עשויים. הביקורת הנוכחית
ייתכן שהבסיס להמשך ש כך ,הביקורת שהושגו בתקופות קודמות

שינויים במערכת המאפשרים , אלדוגמ. ההסתמכות אבד זה מכבר
על הרלבנטיות  ,בדרך כלל ,דוח חדש לא ישפיעולגוף המבוקר להפיק 

וב  חישלדרךשינוי הגורם , אולם; של ראיות ביקורת מתקופות קודמות
 . הרלבנטיותשפיע עלשונה או לצבירה שונה של הנתונים י

 
המבקר להסתמך על בקרות שלא השתנו מאז נבחנו בכוונת אם   .41

עליו לבחון את האפקטיביות התפעולית של בקרות אלו , לאחרונה
אין , להלן 44 -ולעיל  40כאמור בסעיפים . לפחות כל ביקורת שלישית

 ביקורת באשר לאפקטיביות בקרות המבקר רשאי להסתמך על ראיות
שהושגו בביקורות קודמות ביחס לבקרות שהשתנו מאז נבחנו 

החלטת . לאחרונה או ביחס לבקרות המצמצמות סיכון משמעותי
המבקר אם להסתמך על ראיות ביקורת שהושגו בביקורות קודמות 

, בנוסף.  היא עניין לשיקול דעתו המקצועי,באשר לבקרות אחרות
שיקול למהווה גם פרק הזמן שבין בחינה חוזרת של בקרות אלו עניין 

 .לא יוכל לעלות על שנתייםפרק זמן זה אך , דעתו המקצועי
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להשתמש בראיות ביקורת ביחס  ראויזה בבואו לשקול אם   .42
ואם , קודמותלאפקטיביות התפעולית של בקרות שהושגו בביקורות 

מהו משך התקופה שיכולה לחלוף בטרם תיערך , יעשה שימוש כאמור
 :ישקול המבקר את , בדיקה מחדש של הבקרה

 

לרבות , האפקטיביות של מרכיבים אחרים בבקרה הפנימית  •  
 ותהליךהבקרות מעקב הגוף המבוקר אחר , סביבת הבקרה

 .הגוף המבוקרהערכת הסיכונים של 

לרבות אם הבקרות הן , נובעים ממאפייני הבקרההסיכונים ה  •  
 בדבר תקן הביקורת ב63-57סעיפים  הרא(ממוכנות ידניות או 

והערכת הסיכונים , הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו"
לדיון בנוגע סעיפים  ,"המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

של וממוכנים מים הנובעים ממרכיבים ידניים יבסיכונים מסוי
 ).בקרה

 .כלליותת מידע יאפקטיביות של בקרות טכנולוגיה  •  

לרבות אופיין , הגוף המבוקראפקטיביות הבקרה ויישומה על ידי   •  
מבדיקות כפי שעולה והיקפן של סטיות ביישום הבקרה 
 .אפקטיביות תפעולית בביקורות קודמות

מת מהווה יבבקרה מסויבנסיבות מבלי שנעשה שינוי האם שינוי   •  
 .סיכון

 .ההסתמכות על הבקרהומידת הסיכון להצגה מוטעית מהותית   •  
     
או ככל , ככל שהסיכון להצגה מוטעית מהותית יהיה גבוה יותר, ככלל  

, כך אמור פרק הזמן שחלף, שההסתמכות על בקרות תהיה רבה יותר
גורמים המקצרים בדרך כלל את התקופה לבדיקה . להתקצר אם בכלל
 או שגורמים לאי הסתמכות מוחלטת על ראיות ,מחודשת של בקרה

 :כוללים, ביקורת שהושגו בביקורות קודמות
 

 .סביבת בקרה חלשה  •  

 .על בקרות לא מספקמעקב   • 

 .מרכיב ידני משמעותי בבקרות הרלבנטיות  • 

 .המשפיעים באופן משמעותי על יישום הבקרהבאיוש שינויים   • 

 .הצורך בשינוי הבקרהשינויי נסיבות המעידים על   • 

 .חלשותכלליות  טכנולוגיית מידעבקרות   • 
 

בראיות , לגבי מספר בקרות, כאשר קובע המבקר כי ראוי להשתמש  .43
עליו לבחון את האפקטיביות , ביקורת שהושגו בביקורות קודמות

מטרת דרישה זו היא . בכל ביקורת בקרות המ חלקהתפעולית של 
דלעיל   41 עלול ליישם את גישת סעיף למנוע את האפשרות שהמבקר

לבחון את כל הבקרות ו, לכל הבקרות עליהן הוא מתכוון להסתמך
מבלי לבחון בקרות כלל בשתי תקופות אחת הללו בתקופת ביקורת 

בנוסף להשגת ראיות ביקורת באשר לאפקטיביות . הביקורת העוקבות
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תוצאות תהוונה , התפעולית של הבקרות שנבחנות בביקורת הנוכחית
של הנמשכת עריכת בדיקות אלו ראיות תומכות באשר לאפקטיביות 

סביבת הבקרה ולפיכך תתרומנה להחלטה האם ראוי להסתמך על 
כאשר יחליט , לפיכך. ראיות ביקורת שהושגו בביקורות קודמות

שראוי להשתמש בראיות ביקורת  42-39המבקר בהתאם לסעיפים 
עליו לתכנן לבחון חלק ,  בקרותשהושגו בביקורות קודמות לגבי מספר

ולכל , מספק של הבקרות באותה אוכלוסיה בכל תקופת ביקורת
 .יש לבחון כל בקרה לפחות כל ביקורת שלישית, הפחות

 
הבנה " בדבר תקן הביקורתל 108בהתאם לסעיף , כאשר קבע המבקר  .44

והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה , של הגוף המבוקר וסביבתו
כי סיכון שהוערך להצגה מוטעית מהותית ברמת , "הותיתמוטעית מ

המצגים מהווה סיכון משמעותי והוא מתכנן להסתמך על 
האפקטיביות התפעולית של הבקרות שנועדו לצמצם את אותו סיכון 

עליו להשיג ראיות ביקורת באשר לאפקטיביות התפעולית , משמעותי
בתקופה  נהשתבוצע ותבקרשל ת ובדיק באמצעותשל אותן בקרות 

כן , ככל שהסיכון להצגה מוטעית מהותית יהיה גבוה יותר. הנוכחית
ראיות הביקורת אותן ישיג המבקר ביחס לאפקטיביות תגדל כמות 

למרות שהמבקר ישקול , לפיכך. של הבקרות הרלבנטיותהתפעולית 
 ותבקרשל ת ולעיתים מידע שהושג בביקורות קודמות בתכננו בדיק

הוא לא יסתמך על ראיות ביקורת שהושגו , ותילצמצום סיכון משמע
בביקורת קודמת באשר לאפקטיביות התפעולית של בקרות לגבי 

אלא ישיג ראיות ביקורת באשר לאפקטיביות , סיכונים מעין אלה
 .התפעולית של הבקרות לגבי סיכונים אלה בתקופה הנוכחית

 
 בקרות של תובדיקהיקף 

נאותות  כדי להשיג ראיות ביקורת ותבקרשל ת ותכנן בדיקמהמבקר   .45
בה  התקופההאפקטיבי של הבקרות במהלך לתפעולן  ומספיקות

היקף לשקול בקביעת נושאים שהמבקר עשוי . הסתמך על הבקרות
 : יכללו , שיערוךותבקרשל ת ובדיק

 

 .במהלך התקופההגוף המבוקר תכיפות הפעלת הבקרה על ידי   •  

קורת בה יסתמך המבקר על משך הזמן במהלך תקופת הבי  •  
 .האפקטיביות התפעולית של הבקרה

הרלבנטיות והמהימנות של ראיות הביקורת שיש להשיגן   •  
 או מזהות ומתקנות הצגות ,כתמיכה לכך שהבקרות מונעות
 .מוטעות מהותית ברמת המצגים

בקרות של כתוצאה מבדיקות  שהושגוביקורת ההיקף ראיות   • 
 .םאחרות הקשורות למצגי

ההיקף בו מתכנן המבקר להסתמך על האפקטיביות התפעולית   • 
 יםמבססבנהלים להפחית ובדרך זו (של הבקרה בהערכת הסיכון 

 ). על הסתמכות על בקרה מעין זויםהמושתת

 .הסטייה הצפויה מהבקרה  • 
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ככל שהמבקר יסתמך יותר על האפקטיביות התפעולית של בקרות   .46
. יערוךש ותהבקרשל בדיקות ההיקף חיב את ירכך , בהערכת סיכונים

יגביר המבקר את ,  תגדלמידת הסטייה הצפויה מהבקרהשככל , בנוסף
המבקר ישקול אם מידת הסטייה , אולם. מידת בדיקת אותה בקרה

הצפויה מצביעה על כך שאין הבקרה מספיקה כדי לצמצם את הסיכון 
אם צפוי . ידיולהצגה מוטעית מהותית ברמת המצגים לזה שהוערך על 

עשוי המבקר לקבוע כי , שמידת הסטייה הצפויה תהיה גבוהה מדי
מים עלולה להיות לא ילגבי מצגים מסוי ותבקרשל ת ובדיק

 .אפקטיבית
 

עשוי המבקר , ת מידעיעיבוד טכנולוגיבתהליכי בשל העקביות המובנית   .47
בקרה . הממוכנתת הבקרה ולהגדיל את היקף בדיקלהידרש שלא 
לרבות (אלא אם כן תשתנה התוכנה , בעקביותחייבת לפעול נת ממוכ

). קבצים או נתונים קבועים אחרים בהם משתמשת התוכנה, הטבלאות
פועלת ממוכנת החל מהמועד שקבע שבקרה , על המבקר לשקול

קביעה שניתן לעשותה בעת יישום הבקרה לראשונה או (כמתוכנן 
 שהבקרה ממשיכה עריכת בדיקות שתקבענה, )במועד אחר כלשהו
בדיקות מעין אלו עשויות לכלול קביעות שלא . לפעול באפקטיביות

ייעשו כל שינויים בתוכנה  מבלי שיהיו כפופים לבקרות ראויות לשינוי 
, שגרסה מאושרת של התוכנה תשמש לעיבוד עסקאות, תוכנה

בדיקות אלו . רלבנטיות אחרות תהיינה אפקטיביותכלליות ושבקרות 
כפי שעלול , שינויים בתוכנה נעשוול גם קביעות שלא עשויות לכל
לשנותן משתמש בחבילות יישומי תוכנה מבלי גוף מבוקר לקרות אם 

המבקר עשוי לבחון רשומה ניהולית  ,אלדוגמכך .  אותןלתחזקאו 
כי ת מידע במטרה להשיג ראיית ביקורת יהעוסקת באבטחת טכנולוגי

 .פה גישה ללא הרשאה במהלך התקוההתבצעלא 
 

 יםמבססנהלים 
 במטרה לזהות הצגה מוטעית מהותית ברמת ו יערכיםמבססנהלים   .48

חשבון יתרות , עסקאות סוגי בדיקת פרטים של וכלליו, המצגים
המבקר יתכנן ויערוך .  מבססיםביצוע נהלים אנליטיים, כןווגילויים 
מענה להערכה הרלבנטית לסיכון להצגה שיהוו מבססים נהלים 

 .הותיתמוטעית מ
 

על המבקר לתכנן , סיכון המוערך להצגה מוטעית מהותיתללא קשר ל  .49
חשבון יתרות , של עסקאות מהותי סוג לכל יםמבססנהלים ולערוך 
דרישה זו משקפת את העובדה שהערכת הסיכונים על ידי . וגילוי

להיות מדויקת שלא ועלולה עניין של שיקול דעת המבקר היא 
יתר . סיכונים הנובעים מהצגה מוטעית מהותית לזיהוי כל הומספיקה

, הנובעות בחלקן, קיימות מגבלות מובנות בבקרה הפנימית, על כן
בעוד שהמבקר עשוי לקבוע , לפיכך. יהמהוראותההנהלה תעלמות מה

כי ניתן לצמצם את הסיכון להצגה מוטעית לרמה נמוכה מקובלת 
מים י מסוי בלבד לגבי מצגיםותבקרשל באמצעות ביצוע בדיקות 

, ) לעיל8 סעיף הרא(או גילוי חשבון יתרות , עסקאות לסוגהקשורים 
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יתרות , מהותי עסקאות סוג לכל יםמבססנהלים הוא יערוך תמיד 
 . וגילויןחשבו

 
לכלול את נהלי הביקורת  יםצריכ שיערוך המבקר יםהמבססהנהלים   .50

חות של הדו )Process Closing(הבאים הקשורים לתהליך הסגירה 
 :הכספיים

 

הדוחות הכספיים לרשומות החשבונאיות  )Agreeing(התאמת   •  
 ;םשמהוות בסיס לה

שבוצעו במהלך  מהותיותוהתאמות אחרות פקודות יומן בדיקת   • 
 .הכנת הדוחות הכספיים

 
פקודות היומן רישומי את בדיקות המבקר וההיקף של אופי ה  

הדיווח תו של תהליך  באופיו ובמורכבויםוהתאמות אחרות תלוי
 .הצגה מוטעית מהותיתלובסיכונים הנלווים  הגוף המבוקרהכספי של 

 
הבנה " בדבר תקן הביקורתב 108לסעיף בהתאם , כאשר יקבע המבקר  .51

והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה , של הגוף המבוקר וסביבתו
כי סיכון שהוערך להצגה מוטעית מהותית ברמת " מוטעית מהותית

ענה מ כיםמבססנהלים יהיה עליו לערוך , צגים ייחשב כמשמעותיהמ
שהדירקטוריון אם יזהה המבקר  ,אלדוגמכך . ספציפי לאותו סיכון

הרי שעלול ,  בלחצים לעמידה בציפיות לרווחיםיםמצויוההנהלה 
ההנהלה הדירקטוריון ומכירות על ידי " ניפוח"להיווצר סיכון ל

 ותרימכהנובעות מהסכמי ות באמצעות הכרה בלתי נאותה בהכנס
באמצעות הכוללים תנאים שטרם מאפשרים הכרה בהכנסות או 

המבקר כך עשוי .  משלוחיםוצעוטרם בבהנפקת חשבוניות על מכירות 
קבלת אישורים חיצוניים לנקוט ביישום נוהל של , הבנסיבות אל

אלא גם יוודאו את פרטי הסכמי , חובות פתוחיםשיאמתו לא רק 
זכויות החזרה למיניהן ותנאי אספקה , רבות תאריכיםל, ותריהמכ

המידע המוצג השלמת בתועלת עשוי המבקר למצוא , בנוסף. ללקוחות
בגוף בעלי תפקידים עם אישורים חיצוניים באמצעות עריכת בירורים ב

 בכספים ביחס לשינויים כלשהם בהסכמי ים עוסקםשאינהמבוקר 
 .המכר ותנאי האספקה

 
 יםמבססנהלים מושתת על  בסיכונים משמעותיים כאשר הטיפול  .52

סיכונים  עםנהלי הביקורת המתאימים להתמודדות , בלבד
או שילוב של , בלבדשל פרטים ת ובדיקהם משמעותיים שכאלה 

המבקר ישקול את .  מבססיםנהלים אנליטייםושל פרטים ת ובדיק
 םעיתויי, םבבואו לתכנן את אופיילהלן  64-53בסעיפים שההנחיות 

 כדי להשיג. לסיכונים משמעותייםבמענה  יםמבססנהלים  של םוהיקפ
 ים המתייחסיםמבססההנהלים  ,ומספיקותנאותות ראיות ביקורת 

ראיות ביקורת  שתושגנהכך לרוב  ותוכננילסיכונים משמעותיים 
 .בעלות מהימנות גבוהה
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 יםהמבססהנהלים אופי 
 נפח גדול ותבעל קאותלעסיותר  יםישימ ים מבססיםאנליטינהלים   .53

 תהיינה פרטים שלת ובדיק. שניתן לחזות את מגמתן לאורך זמן
 בדרך כלל יותר לצרכי השגת ראיות ביקורת ביחס למצגים תוהולמ
, במצבים אחדים. והערכהלרבות קיום , ןימים בדבר יתרות חשבוימסו

 בלבד כדי ים מבססיםאנליטינהלים עשוי המבקר לקבוע כי די בעריכת 
צם את הסיכון הנובע מהצגה מוטעית מהותית לרמה נמוכה לצמ

 יםאנליטינהלים המבקר עשוי לקבוע כי עריכת , אלדוגמכך . מקובלת
 בלבד תיתן מענה לסיכון המוערך להצגה מוטעית מהותית יםמבסס

לגבי סוג של עסקאות כאשר הערכת  הסיכונים שלו נתמכת בהשגת 
ביחס לאפקטיביות  בדיקות ראיות ביקורת באמצעות עריכת 

עשוי המבקר לקבוע כי רק , במצבים אחרים. התפעולית של הבקרות
 יםאנליטינהלים או ששילוב של , כהולמות ויחשבשל פרטים ת ובדיק
ייתן את המענה הטוב ביותר של פרטים  ושל בדיקות יםמבסס

 .לסיכונים שהוערכו
 

 במטרה במענה לסיכון שהוערךפרטים של ת והמבקר יתכנן בדיק  .54
להשיג את רמת בכדי  ומספיקותנאותות להשיג ראיות ביקורת 

 יםמבססנהלים בבואו לתכנן . המתוכננת ברמת המצגים הביטחון
מתוך  בפריטיםהמבקר יבחר ,  למצגי הקיום או ההתרחשותיםהקשור

הכלולים בדוחות הכספים וישיג את ראיות הביקורת  הסעיפים
 ,המצגשלמות להלי ביקורת ביחס בבואו לתכנן נ, מאידך. הרלבנטיות

 פריטיבחר המבקר לבדוק ראיות ביקורת המעידות על כך שיש לכלול 
בסכום הרלבנטי בדוחות הכספיים ויחקור את אופן הכללת אותו 

המבקר עשוי לבדוק תשלומים שבוצעו לאחר תאריך , אלדוגמכך . פריט
 .שלםמסעיף הוצאות להושמטו  רכישות כלשהןכדי לקבוע אם המאזן 

 
 :ישקול המבקר נושאים כגון, ים מבססיםאנליטינהלים בבואו לתכנן   .55
 

 לגבי ים מבססיםאנליטיבנהלים להשתמש מתאים האם   •  
 .המצגים

המהווים , בין אם פנימיים ובין אם חיצוניים, מהימנות הנתונים  • 
 .יחסיםלאו  המדווחיםסכומים של ה לצפיבסיס 

 כדי לזהות הצגה מוטעית מהותית ברמת וק דייימדו הצפיהאם   • 
 .הרצויה הביטחון

המדווחים בפועל לבין הסכומים סכומים בין ההפרש סבירות ה  • 
  .שהיו צפויים להתקבל

 
י "על הכנת המידע ע, אם ישנן, המבקר ישקול לבחון את הבקרות  

אם . המבקר ביישום נהלים אנליטייםהגוף המבוקר המשמש את 
, מידעבהמבקר  ביטחוןיגבר , ה אפקטיביותבקרות אלו תהיינ

עשוי המבקר , לחלופין. גם בתוצאות הנהלים האנליטיים, ולפיכך
לשקול אם המידע היה נתון לבדיקה באמצעות ביקורת בתקופה 

שמו לגבי ולצורך קביעת נהלי הביקורת שיי. השוטפת או הקודמת
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, של הנהלים האנליטיים המבססים הצפיתבסס יהמידע שעל פיו 
 בדבר תקן הביקורת ל11ישקול המבקר את ההנחות הכלולות בסעיף 

 ".ראיות ביקורת"
 

 הנהלים המבססיםעיתוי 
על המבקר לערוך ,  בתאריך בינייםים נערכיםמבססנהלים כאשר   .56

של ת ו בשילוב בדיקיםמבססנהלים  או ים נוספיםמבססנהלים 
ביר להרחבת בסיס ס שיספקו יכדתקופה הנותרת  לותיחסייש ותבקר

 .לתום התקופהעד מסקנות הביקורת מתאריך הביניים 
 

הדבר .  בתאריך בינייםיםמבסס נהלים לערוך ניתן מותיבנסיבות מסוי  .57
יגדיל את הסיכון לכך שהצגה מוטעית בתום התקופה לא תתגלה על 

בשוקלו אם . סיכון זה יגדל ככל שתארך התקופה הנותרת. ידי המבקר
ישקול המבקר גורמים כגון , בתאריך בינייםים נהלים מבססלבצע 
 :אלה

 

 .סביבת הבקרה ובקרות רלבנטיות אחרות •

 . יותררבמועד מאוח, נהלי המבקרלצורך  שיידרשזמינות מידע  •

 .יםהמבסס הנהליםמטרת  •

 .הסיכון שהוערך להצגה מוטעית מהותית •

 .הרלבנטיים והמצגים ןאופי סוג העסקאות או יתרות החשבו •

נהלים  או ים הולמיםמבססנהלים יכולתו של המבקר לערוך  •
תקופה המתייחסות ל ותבקרשל ת ובשילוב בדיקמבססים 

הצגה מוטעית חשיפת הנותרת במטרה לצמצם את הסיכון לאי 
 .בתום התקופה

 
למרות שהמבקר אינו נדרש להשיג ראיות ביקורת ביחס לאפקטיביות   .58

 בסיס סביר להרחבת מסקנות  כדי ליצור,התפעולית של בקרות
עליו לשקול  אם די , הביקורת מתאריך ביניים עד לתום התקופה

אם . תקופה הנותרתלהתייחס ל בלבד כדי יםמבססנהלים בעריכת 
, ים מספיקם כשלעצמיםהמבססהנהלים המבקר יגיע למסקנה כי אין 

או , תיערכנה בדיקות של האפקטיביות התפעולית של הבקרות
 .בתום התקופה ויערכי יםססמבהשהנהלים 

 
 שלבנסיבות בהן יזהה המבקר סיכונים להצגה מוטעית מהותית ב  .59

לסיכונים אלה לכלול שינוי המבקר  עשוי המענה שייתן  ,תרמית
שבהתקיים המבקר עשוי להסיק , אלדוגמכך . בעיתוי נהלי הביקורת

נהלי ביקורת , מניפולציההסיכונים להצגה מוטעית מכוונת או 
הרחבת מסקנות הביקורת מתקופת ביניים לתום התקופה לא יהיו ל

עשוי המבקר להגיע למסקנה כי יש לערוך , בנסיבות כאלו. אפקטיביים
 כדי לתת מענה ה בתום תקופת הדיווח או בסמוך ליםמבססנהלים 

תקן  הרא(להצגה מוטעית מהותית בשל תרמית  לסיכון שזוהה
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 אפשרות קיומה של תרמית אחריות המבקר לשקול"בדבר  הביקורת
 )."במסגרת ביקורת של דוחות כספיים

 
בתום  ליתרהם מידע המתייחס יהמבקר ישווה ויתא, כדרך שגרה  .60

התקופה למידע בר השוואה בתאריך הביניים במטרה לזהות סכומים 
 יםאנליטיויישם נהלים סכומים כאלה יבחן , לא שגרתייםשנראים 

. שחלפה התקופהאת לבדוק כדי של פרטים או בדיקות מבססים 
 לתקופת בנוגעמבססים  יםאנליטיליישם נהלים תכנן המבקר מכאשר 
עליו לשקול אם יתרות סוף התקופה של סוגי עסקאות , הביניים

 לחזוי באופן סביר וזאת ביחס ים ניתנן או יתרות חשבומסויימים
נאותות את ישקול המבקר . לחשיבותם היחסית ולהרכבם, לסכומיהם

הנערכות על ידי הגוף המבוקר ההתאמה ופעולות האנליטיים  םנהליה
 בתאריכי ביניים ולצורך ןסוגי עסקאות אלה או יתרות חשבובאשר ל
ישקול המבקר אם מערכת המידע , בנוסף.  חשבונאי נאותךחת יצירת

הנוגעת לדיווח החשבונאי תספק מידע ביחס ליתרות בתום התקופה 
: שלמידה מספקת שתאפשר בדיקה ב תנותרהולעסקאות בתקופה 

עסקאות לא שגרתיות משמעותיות או פקודות יומן בעלות משמעות 
סיבות אחרות לתנודות ; )הלרבות אלו שבתום התקופה או בסמוך ל(

ושינויים בהרכב סוגי ; או תנודות צפויות שלא אירעו, משמעותיות
ים  המתייחסיםהמבססהנהלים . ןחשבוההעסקאות או יתרות 

 .ותבקרשל ת ו בשאלה אם ביצע המבקר בדיקיםה שנותרה תלוילתקופ
 

 בתאריך ןהצגה מוטעית בסוגי עסקאות או ביתרות חשבו התגלתה  .61
ישנה המבקר  בדרך כלל את הערכת הסיכון ביחס אליהם ואת , ביניים
 יםהמבססהנהלים  של ן המתוכנם או היקפםעיתויי, םאופיי

או ,  לסוגי עסקאות אלויםסתקופה שנותרה והמתייח ליםהמתייחס
או , נהלי ביקורת אלה בתום התקופה שירחיבאו , ןליתרות חשבו

 .ליהם עשיחזור
 

 יםמבססנהלים שימוש בראיות ביקורת שהושגו באמצעות עריכת   .62
בביקורת קודמת לא יספיק כדי לתת מענה לסיכון הנובע מהצגה 

איות ביקורת ר, במרבית המקרים. מוטעית מהותית בתקופה הנוכחית
 בתקופה קודמת תספקנה יםמבססנהלים שהושגו כתוצאה מעריכת 

השימוש .  אם בכלל,ראיות ביקורת מועטות באשר לתקופה הנוכחית
 מבססותבראיות הביקורת שהושגו בביקורת קודמת כבראיות ביקורת 

שראיות הביקורת והחומר המתייחס מותנה בכך , בתקופה הנוכחית
 לראיות ביקורת שהושגו אדוגמ. יסודין ישתנו באופלא אליהן 

 להיות ים בתקופה קודמת אשר עשוייםמבססנהלים באמצעות עריכת 
 בשנה הנוכחית היא חוות דעת משפטית הקשורה להרכב יםרלבנטי

כנדרש .  כל שינוי במהלך התקופה הנוכחיתם בההשלא נעשבטחונות 
יתכנן הרי שאם  "ראיות ביקורת" בדבר תקן הביקורתל 23בסעיף 

נהלים המבקר להשתמש בראיות ביקורת שהושגו כתוצאה מעריכת 
ת במהלך ועליו ליישם נהלי ביקור, תות קודמו בביקוריםמבסס

  הרלבנטיות של אותן ראיות ביקורתםאלברר התקופה הנוכחית כדי 
 .עודה נמשכת

194



 
 

          
           

 

20

 יםמבססההנהלים היקף עריכת 
הנהלים יורחב היקף כך , ככל שיגדל הסיכון להצגה מוטעית מהותית  .63

 בחשבון נלקחותסיכון להצגה מוטעית מהותית במאחר ש. יםהמבסס
 יםהמבססהנהלים ניתן להרחיב את היקף , הבקרות הפנימיות

 רצון מבדיקת האפקטיביות יבלתי משביע ממצאיםכתוצאה מקבלת 
יחשב תהל ביקורת והרחבת היקף נ, אולם. התפעולית של בקרות

 .םיייקורת עצמו הוא רלבנטי לסיכון המסוהל הבו רק אם נכמתאימה
 

 המדגם על היקף כלליש לחשוב בדרך , פרטיםשל ת ובעת תכנון בדיק  .64
, אולם. המושפע מהסיכון להצגה מוטעית מהותית המדגםבמונחי גודל 

לרבות אם יהיה זה אפקטיבי , על המבקר לשקול גם נושאים אחרים
 מדגם בחירת: כגון, םיותר להשתמש באמצעי בדיקה נבחרים אחרי

פריטים גדולים או לא שגרתיים מתוך אוכלוסייה בניגוד למדגם 
אוכלוסיות הומוגניות לצורך -האוכלוסייה לתת ריבודהמייצג או 

 כולל הנחיות באשר "ביקורתה בדגימ" בדבר תקן הביקורת. דגימה
בתכננו .  פריטים לבדיקהלבחירתלשימוש בדגימה ובאמצעים אחרים 

 מהצפיישקול המבקר את מידת הסטייה , ים מבססים ליטיאננהלים 
מהותיות השיקול זה יושפע בעיקר מ. ללא חקירה נוספת מקובל שיהיה

קביעת מידה זו תתייחס לבחינת . הרצויה הביטחוןוהעקביות במידת 
בסוג , האפשרות ששילוב של הצגה מוטעית ביתרה כלשהי בחשבונות

בתכננו . סתכם לסכום בלתי מקובלם עלול להיעסקאות או בגילוי מסוי
הרצויה  הביטחוןהמבקר את רמת יעלה  ,ים מבססיםאנליטינהלים 

  בדברתקן הביקורת.  ככל שיגדל הסיכון להצגה מוטעית מהותית
כולל הנחיות ביחס ליישום נהלים אנליטיים " נהלים אנליטיים"

 .במהלך ביקורת
 

 נאותות ההצגה והגילוי
לי ביקורת שמטרתם להעריך אם הצגתם על המבקר ליישם נה  .65

תעלה בקנה , לרבות גילויים נלווים, הכוללת של הדוחות הכספיים
המבקר ישקול אם . הרלבנטיתאחד עם מסגרת הדיווח הכספי 

מוצגים בדרך המשקפת את הסיווג  כשלעצמםהדוחות הכספיים 
הצגת דוחות כספיים בהתאם . ההולם והתיאור הנדרש של מידע כספי

 תכלול גם גילוי נאות של עניינים הרלבנטיתכספי הרת הדיווח למסג
לתוכן הדוחות ו לסדר, לצורהעניינים אלה קשורים . מהותיים

המינוח שנעשה , אלדוגמ, הכספיים ולביאורים הנלווים אליהם לרבות
 הדוחות ובסיס הסכומים סעיפיסיווג , מידת הפירוט, בו שימוש
 לתת ים אמורוההנהלה היו ריוןהדירקטו המבקר ישקול אם. שהוצגו
ים לאור הנסיבות והעובדות להן היה המבקר ער ינושא מסוגילוי ל

לרבות , בהעריכו את ההצגה הכוללת של הדוחות הכספיים. באותה עת
ישקול המבקר את הסיכון שהוערך להצגה מוטעית , גילויים נלווים

 לוילתיאור המצגים הקשורים להצגה ולגי.  מהותית ברמת המצגים
 ."ראיות ביקורת" בדבר תקן הביקורתראה גם 
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 הערכת נאותות ראיות הביקורת שהושגו וכמותן המספקת
 

, בהתבסס על נהלי הביקורת שיושמו ועל ראיות הביקורת שהושגו  .66
ישקול המבקר אם הערכות הסיכונים להצגה מוטעית מהותית ברמת 

 .מתאימות עדייןהמצגים 
 

בעת . וחוזר על עצמוכספיים היא תהליך מצטבר ביקורת של דוחות   .67
עשויות ראיות הביקורת , יישום נהלי הביקורת אותם  תכנן המבקר
עיתויים או את היקפם של , שהושגו לגרום למבקר לשנות את אופיים

מידע השונה באופן משמעותי .  כאמורנושתוכננהלי ביקורת אחרים 
. יע לתשומת לב המבקרמהמידע עליו בוססה הערכת הסיכון עשוי להג

היקף ההצגות המוטעות אותן זיהה המבקר באמצעות עריכת , אלדוגמ
 עשוי לשנות את שיקול דעתו באשר להערכת הסיכונים יםמבססנהלים 

ייתכן , בנוסף. ועשוי להצביע על חולשה מהותית בבקרה הפנימית
שנהלים אנליטיים שיושמו בשלב הסקירה הכללית של הביקורת 

.  סיכון להצגה מוטעית מהותית שלא זוהה קודם לכןיצביעו על
המבקר להיאלץ להעריך מחדש את נהלי עשוי , בנסיבות כאלו

בהתבסס על שיקול דעת מעודכן ביחס , שתוכננו וזאתהביקורת 
 הגילויים  ,ןיתרות החשבו, לסיכונים שהוערכו לכל סוגי העסקאות

 ביחס לתיקון הנחיות נוספותלעניין . והמצגים הנלווים או חלקם
 בדבר תקן הביקורתב 119סעיף ראה   ,הערכת הסיכונים על ידי המבקר

 והערכת הסיכונים המתייחסים ,הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו"
 ".להצגה מוטעית מהותית

 
של בקרות מכיר בכך שעלולות להתרחש  התפעוליתמושג האפקטיביות   .68

סטיות . וקרהגוף המבסטיות אחדות מהדרך בה מפעיל אותן 
, שינוי באנשי מפתח: מהבקרות שנקבעו עשויות לנבוע מגורמים כגון

אם . תנודות עונתיות משמעותיות בנפח העסקאות וטעויות אנוש
יערוך , בקרותשל ת ותתגלינה סטיות מעין אלו בעת עריכת בדיק

המבקר בירורים ספציפיים כדי להבין נושאים אלה ואת השלכותיהם 
על ידי עריכת בירורים באשר לעיתוי שינויים , אלדוגמ, האפשריות

של ת ובדיקההמבקר יקבע אם . באיוש משרות מפתח בבקרה הפנימית
אם יש ,  להסתמכות על הבקרותנאותה בסיס נ תהווובקרות שנערכ

 נוספות או אם יש להתייחס לסיכונים ותבקרשל צורך בבדיקות 
 .יםמבססבנהלים  שימוש ידי-על להצגה מוטעית אפשריים

 
המבקר אינו יכול להניח כי מקרה של תרמית או של טעות מהווה   .69

ולפיכך ישקול כיצד ישפיע זיהוי הצגה מוטעית על הערכת , אירוע בודד
יעריך המבקר , בטרם סיום הביקורת. הסיכון להצגה מוטעית מהותית

 הביקורת לרמה נמוכה מקובלת והאם יש לשקול ן סיכוםאם צומצ
, אלדוגמכך . עיתויים והיקפם של נהלי הביקורת, םמחדש את אופיי

 :המבקר יבחן מחדש
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 .יםהמבססהנהלים  של ם והיקפםעיתויי, םאת אופיי  •  

את ראיות הביקורת באשר לאפקטיביות התפעולית של בקרות   •  
 .הגוף המבוקרלרבות תהליך הערכת הסיכונים של , רלבנטיות

 
נאותות ושגו ראיות ביקורת על המבקר להגיע למסקנה אם ה  .70

המאפשרות לצמצם את הסיכון להצגה מוטעית מהותית  ומספיקות
ישקול המבקר , בגיבוש דעתו .בדוחות הכספיים לרמה נמוכה מקובלת

 ללא תלות בשאלה אם נראה שהן את כל ראיות הביקורת הרלבנטיות
  .תומכות במצגים שבדוחות הכספיים או סותרות אותם

 
התומכות במסקנות המבקר במהלך  ומספיקותנאותות קורת ראיות בי  .71

שיקול דעת המבקר באשר .  מקצועישיקול דעתלהביקורת הן עניין 
 ומספיקותנאותות להיקף הראיות העשויות להוות ראיות ביקורת 

 :יושפע מגורמים כגון
 

רות שתהיה  במצגים והסביתיהאפשרמשמעות ההצגה המוטעית   •  
כשלעצמה או , וחות הכספייםל הדלה השפעה מהותית ע

 .אחרתאפשרית  עם הצגה מוטעית ,במצטבר

 .אפקטיביות תגובות ההנהלה והבקרות הנותנות מענה לסיכונים  •  

 ותמוטע להצגותניסיון נצבר במהלך ביקורות קודמות ביחס   •  
 .ותדומ ותאפשרי

לרבות אם נהלי ביקורת אלה , תוצאות נהלי ביקורת שיושמו  •  
 .ימים של תרמית או טעותיהו מקרים מסוזי

 .מקור המידע הזמין ומהימנותו  •  

 . משכנעות ראיות הביקורתהמידבאיזו   •  

 .ולרבות הבקרה הפנימית של, ו וסביבתהגוף המבוקרהבנת   •  
 

באשר למצגים  ומספיקות נאותותראיות ביקורת המבקר לא השיג   .72
סות להשיג ראיות ביקורת עליו לנ, מהותיים בדוחות הכספיים

 נאותותאם המבקר לא יוכל להשיג די ראיות ביקורת . נוספות
להנחיות נוספות .  או להסתייג,עהיעליו להימנע מלהביע ד, ומספיקות

דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי " בדבר תקן הביקורתראה 
 ".מהנוסח האחיד

 
 תיעוד

 
לסיכונים שהוערכו להצגה על המבקר לתעד את המענה הכולל שניתן   .73

עיתויים , מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים ואת אופיים
את הקשר שבין נהלים אלה , והיקפם של נהלי ביקורת נוספים

. לסיכונים שהוערכו ברמת המצגים ואת תוצאות נהלי הביקורת
המבקר להשתמש בראיות ביקורת בנוגע  מתכנןאם , בנוסף

עליו , בקרות שהושגו בביקורות קודמותלאפקטיביות התפעולית של 
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  אשרלתעד את המסקנות שהוסקו בנוגע להסתמכות על בקרות אלה
 . נבדקו בביקורת קודמת

 
 שהדוחות הכספיים מושווים או  להראותתיעוד המבקר חייב  .א73

 .מותאמים לרשומות החשבונאיות שבבסיסם  
 

א מבוססת 73-ו 73הדרך בה מתועדים הנושאים המוזכרים בסעיפים  .ב73
" תיעוד" בדבר תקן הביקורת. שיקול דעתו המקצועי של המבקרעל 

 קובע כללים ומספק הנחיות בנוגע לתיעוד בהקשר לביקורת של דוחות
 .כספיים

 
 להיתח

 
 לתקופות ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים תקן .74

 . או לאחר מכן2009 בינואר 1 המתחילות ביום
 

 ביטולים
 

הבנה של הגוף " בדבר ביקורתהתקן  ל125בהמשך לאמור בסעיף  .75
והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית , המבוקר וסביבתו

  דעתיעם כניסתו לתוקף של תקן זה יתבטל תוקפם של גילו, "מהותית
הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת מידע " בדבר 66

 ."הערכת סיכונים ובקרה פנימית"דבר  ב80דעת ושל גילוי " ממוחשבת
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    רואה חשבון מבקר אחר כחלק מהבסיס לחוות דעת

  בעניין בקרה פנימית על דיווח כספי

  

    
  הביקורתשינויים הנדרשים בנוסח הדוח כאשר מסקנת  - ' נספח ח

  )ראחת או יות(היא שקיימת חולשה מהותית                   
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  מבוא

  

חוק  2002 יוליבב "נחקק בארה, אירועי אנרון ודומיהם בעקבות .1
חוק זה חל על ). "Sarbanes-Oxley Act of 2002"(אוקסלי -סרבנס

או ב "חברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בציבור בארה
   .להגיש דוחות בהתאם לחוקי ניירות הערך שם הנדרשות

  
 את שפרמיועד לאוקסלי - סרבנסק חו, כאחת ממטרותיו העיקריות

המהימנות של דיווח כספי והכנה של דוחות כספיים למטרות 
בחוק  404סעיף  .רלבנטייםבהתאם לכללי הדיווח הכספי ה חיצוניות

  .מסגרת להשגת המטרה האמורהבמרכזי  חלקהינו  זה
  

של וח שנתי יוכל דש מחייב אוקסלי-סרבנסבחוק  a(404(סעיף  .2
על ההנהלה  שלבו הצהרה ופנימית הבקרה הל דוח ע כלוליחברה 

קיומה של בקרה פנימית הולמת על דיווח ללקביעתה ו האחריות
לתום שנת  זאתבקרה של אפקטיביות ה תהערככן ושל החברה כספי 

רשות ניירות  על ידי תנקבעובהתאם לתקנות ש, הדיווח האחרונה
  .)SEC( ב"בארהערך 

  
רואה חשבון מבקר  ,קסליאו-סרבנסבחוק  b(404(סעיף בהתאם ל

בקר נדרש ל הנותן דוח ביקורת על דוחות כספיים שנתיים של חברה
על הערכת דווח לו גם את הבקרה הפנימית על דיווח כספי

בהתאם לתקני , לתום שנת הדיווח האחרונה האפקטיביות שלה
  .)להלן 9סעיף ( PCAOB-העל ידי  יםביקורת שנקבע

  

הוראות סעיף ל דיווח בהתאם לשהינה השנה השביעית  2010שנת  .3
במהלך הזמן מאז תחילת היישום פורסמו על ידי . ב"בארה 404

ירידה מתמשכת בעלויות  גופים מוכרים מחקרים המצביעים על
רואי העסקת לעלויות החברות והן בפנימיות העלויות ההן (היישום 

צבירת ניסיון במקביל ל, )גורמים חיצוניים אחריםו חשבון מבקרים
  .יצבות הפרקטיקה ביישוםוהתי

  
הוראות סעיף  יישוםמשנבעה התמקדו בתועלת מחקרים אחרים 

 בדיווחיבשיפור שקיפות המידע (המשקיעים  הן מבחינת ,404
והן מבחינת ) שיפור סחירותהבהקטנת סיכון ההשקעה וב, החברות

 הפחתתוב שיפור דירוג האשראי ומחיר המניהב(עצמן החברות 
  ).הצגה מחדש של דוחות כספיים םימצריכהדיווח  יכשל
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יושמות מ או מקבילות אליו 404סעיף  המאמצות אתהוראות  .4
, ארגוניםלרבות , בהםעניין יש לציבור ים שנוספב גם בגופים "בארה

כספים של בהם ושקעים משאו  ,של המדינהמוסדות רשויות ו
 ת רווחומטרלא לפועלים הארגונים ומוסדות ולרבות  ,המדינה

   .אלהכעל עצמם נורמות  מחיליםוה
  

 גם, ב"מאז תחילת יישומן בארה, מיושמות 404הוראות סעיף  .5
מהותיות של ) או מוחזקות(שהן חברות בנות בחברות ישראליות 

הוראות אלה מיושמות , 2007החל משנת . ב"חברות ציבוריות בארה
שהנפיקו בעצמן ניירות ערך חברות ישראליות דיווחים של בגם 

) Foreign Private Issuer(ב והן במעמד של מנפיק זר "לציבור בארה
  .שלהןמהותיות ) או מוחזקות(וכן בחברות בנות  שם

  

 יקהבחקבישראל  נקבעו 404סעיף  המאמצות אתוראות ה .6
  :אלה סקטוריםעל רגולציה בו

  

הדוחות החל מ -תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי  •
נקים מאותה וראות המפקח על הבבהתאם לה, 2008שנת ל

 .שנה
 

סך אשר (חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות  •
או ערך הנכסים או , הןאו היקף נכסי, השנתיות יהןהכנסות

 400עולה על , ןו המנוהלים על ידיההפרויקטים המופעלים א
בהתאם לתקנות , 2009שנת הדוחות להחל מ - )ח"מיליון ש

יות אפקטיב בדבר דוחות נוספים(החברות הממשלתיות 
 .2007-ח"התשס, )הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  
וקופות ) כולל חברות ביטוח וחברות מנהלות(גופים מוסדיים  •

בהתאם , 2010שנת הדוחות למהחל  -שבניהולם גמל 
 .זאת ביטוח וחיסכון משנה ,להוראות הממונה על שוק ההון

  
הוראות ה אימצו אתעל סקטורים אלה בישראל שהוחלו ההוראות 

 לתקנותאוקסלי ו- ב בהתאם לחוק סרבנס"בארהבעניין זה ות החל
 הביאל המטרב ,)SEC(רשות ניירות ערך שם  שנקבעו על ידי

בקרה פנימית על דיווח של  הוביקורת הדיווח, מהקיו, התקביעל
  .ב"בארה שנקבעהברמה כספי 

  

בהתאם להוראות המצוינות בסעיף  כהשפורסמו עד  מסגרת דוחותב .7
בקרה פנימית על  בענייןדוח רואה החשבון המבקר צוין ב, לעיל 6

 .בעניין זה PCAOB-תקני הל בהתאם הביקורת נערכהכי דיווח כספי 
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לפעול בהתאם תקן ביקורת זה מחייב את רואה החשבון המבקר  .8
נוסח דוח בעניין לרבות  - בו  שנקבעוהנחיות להוראות ול, עקרונותל

ביקורת ל כל הנוגעב -בנספחים לתקן  הקבוערואה החשבון המבקר 
נדרשת בהתאם להוראות ה בקרה פנימית על דיווח כספישל 

 .לעיל 6מצוינות בסעיף ה
  

  הגדרות
  

 :בתקן ביקורת זה משמעות המונחים הבאים היא כמצוין לצידם .9
  

"PCAOB" - Public Company Accounting Oversight Board )ב"ארה(  
  
 PCAOB 5"  - PCAOB Auditing Standard No. 5 - An Audit of תקן"

Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with 
An Audit of Financial Statements    - האמור הנספחים לתקן לרבות 

  .יישומולגבי אופן ב "המחייבות בארה הנחיותאו /ולרבות הבהרות ו
  
מתוך  יותהנחהוראות או , עקרונות -" יםביקורת משולב כללי"

 )בדרך של הפניה או איזכור( יםהמשולבב "בארה אחרים םתקני
ביקורת של בקרה פנימית על מכחלק אינטגרלי  PCAOB 5בתקן 

  .זהביקורת תקן של  18ובסעיף ' בנספח א והמפורטים דיווח כספי
  
 "של בקרה פנימית על דיווח כספיבדבר ביקורת PCAOB -תקני ה"
  .יםהביקורת המשולב לרבות כללי PCAOB 5תקן  -
  
ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי  -  "ביקורת משולבת"

, בהתאם לעקרונות, המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים
  .בעניין השילוב בין הביקורות PCAOB 5בתקן ולהנחיות ש להוראות

  
בקרה פנימית על ביקורת של בדבר  PCAOB-אימוץ תקני ה

  דיווח כספי
  

ההוראות שהוחלו בישראל על , לעיל 6סעיף של  סיפאכאמור ב .10
הוראות החלות ה מאמצות את באותו סעיףם פורטיהסקטורים המ

 הדיווח, מהקיו, התבמטרה להביא לקביע ,ב"בעניין זה בארה
 .ב"בארה שנקבעהשל בקרה פנימית על דיווח כספי ברמה  הוביקורת

 מבחינת אמורההשגת המטרה הלשם הלשכה הגיעה למסקנה כי 
ראוי לאמץ , לעיל 3ובהתחשב גם באמור בסעיף  ,היבטי הביקורת

  .בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי PCAOB-תקני ה את
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של בקרה פנימית כי בביקורת  אתבזהלשכה קובעת , בהתאם לכך
לעיל  6מצוינות בסעיף ההוראות ל בהתאםהנדרשת על דיווח כספי 

בדבר  PCAOB-תקני הבשיות ההוראות וההנח, העקרונותיחולו 
גם  בכפוף לאמור, ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי

  .להלן 11-20בסעיפים 
  

כל היחידות לגבי ביקורת האת  עורךאותו רואה חשבון מבקר כאשר  .11
לגבי הביקורת המדווחת ומסקנת  שותשל הי הרלבנטיותהעסקיות 

, מסויגת בלתיהיא פנימית על דיווח כספי הבקרה אפקטיביות ה
  :יהיה כלהלןזה רואה החשבון המבקר בעניין נוסח דוח 

   
  .)1(לתקן זה' הנוסח הקבוע בנספח ב -לגבי תאגיד בנקאי 

  
  .)1(לתקן זה' גהנוסח הקבוע בנספח  -לגבי חברת כרטיסי אשראי 

  
הנוסח הקבוע  -לגבי חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית 

  .)1(לתקן זה' דבנספח 
  

  .)1(לתקן זה' ההנוסח הקבוע בנספח  -סדי לגבי גוף מו
  

  .לתקן זה' והנוסח הקבוע בנספח  -לגבי קופת גמל 
  

PCAOB 5תקן ל מתאימים להוראות "הנוסחים הנ
)2(.  

  
בהתאם לתקן ביקורת עורך ביקורת כאשר רואה חשבון מבקר אחר  .12

והדוח  אחרת של הישות המדווחתעסקית בחברה בת או ביחידה זה 
מומצא לרואה ) בתקן ביקורת זה 11-13סעיפים בהתאם ל(שלו 

 Cהעקרונות שבנספח יחולו , הישות המדווחת אתהחשבון המבקר 
להוראות  בהתייחסאולם זאת , )C8-C11סעיפים ( PCAOB 5תקן ל

הוראות ל בהתייחסבמקום ( גביול 1והבהרה  בישראל 9תקן ביקורת 
  ).ב"בארה AU 543תקן 

  

                                                           
)1(

" וחברות בנות"יושמטו מהנוסח המילים , אם לישות המדווחת אין חברות בנות  
  ).בפיסקה האחרונה" (המאוחדים"והמילה  )בפיסקה הראשונה" (ביחד"ו
  

והן לגבי ) ללא איחוד(אם הדוחות הכספיים מוצגים הן לגבי הישות בעצמה 
דוחות הכספיים ה"אזי במקום המילים , הישות והחברות הבנות שלה במאוחד

בפיסקה " (חברהשל ה דוחות הכספיים המאוחדיםה"או " בנקשל ה המאוחדים
דוחות ה"או "  - מאוחדיםשל הבנק ו - דוחות הכספיים ה"יבוא  )האחרונה
  ." - ומאוחדים חברהשל ה -הכספיים 

 
)2(

בסוף (" םנהליה ואמדיניות המידת הקיום של "הביטוי מובהר כי , למען הסר ספק  
או  נםיש( םהימצאות עצםאינו מתייחס ל )שבנספחיםהפיסקה הרביעית בנוסח 

  .ם אלא למידת העמידה בהם והמילוי אחריהםשל מדיניות או נהלי) נםאי
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כולל בדוח שלו מבקר הבון חשהרואה כאשר , בנסיבות אלה
אחר כחלק מהבסיס לחוות מבקר לדוח של רואה חשבון התייחסות 

, )3(של הישות המדווחת פנימית על דיווח כספיהבקרה הדעתו בעניין 
ביקורת לתקן ' בנספח זכמפורט להתאים את נוסח הדוח שלו  עליו

  .נדוןב PCAOB 5תקן הוראות לבהתאם , זה
    

אחת או (יא שקיימת חולשה מהותית כאשר מסקנת הביקורת ה .13
לשנות את הדוח שלו בהתאם המבקר על רואה החשבון , )יותר

לתקן ביקורת ' בנספח ח .PCAOB 5תקן ב 90-92להוראות שבסעיפים 
בהתאם  ,ים הנדרשים בנוסח הדוח במקרה כזהים השינויפורטזה מ

  .PCAOB 5תקן ב אמוריםסעיפים ההוראות הל
  

רואה שהצהרות מנהלים ב דנים PCAOB 5תקן ב 75-77סעיפים  .14
צריך לקבל מהגורמים המתאימים בישות  החשבון המבקר

גורמים שצריכים ל אשרלרבות ב, 77ההפניה בסעיף  .המדווחת
תהיה אל תקני ביקורת מקובלים  ,לחתום על ההצהרות האמורות
 .)ב"בארה AU 333תקן אל במקום ( בישראל בדבר הצהרות מנהלים

 

באפשרות שאגב ביקורת של בקרה דן  PCAOB 5בתקן  84סעיף  .15
על תרמית או  עלודע לרואה החשבון המבקר נעל דיווח כספי  פנימית

באשר , ההפניה בסעיף זה. פעולות בלתי חוקיותאפשרות קיומן של 
, בנסיבות כאלה של רואה החשבון המבקר מחויבויותקביעת הל

ר לשקול אחריות המבק" בדבר בישראל 92תהיה אל תקן ביקורת 
" תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים אפשרות קיומה של

וכן אל הוראות  )ב"בארה AU 317ותקן  AU 316תקן קום אל במ(
 ,בחוק החברות) א( 169סעיף מת לב גם ליוך שת(החוק בישראל 

 ).1999-ט"התשנ
 

דנים באירועים לאחר התאריך שאליו  PCAOB 5תקן ב 93-98סעיפים  .16
או לאחר תאריך  רת הבקרה הפנימית על דיווח כספימתייחסת ביקו

תהיינה אל  98-ו 95ההפניות בסעיפים . דוח רואה החשבון המבקר
 AU 561ותקן  AU 560תקן במקום אל (בישראל  100תקן ביקורת 

 .)ב"בארה

                                                           
)3(

כלול בדוח שלו התייחסות לדוח של רואה חשבון רואה החשבון המבקר יכול ל  
רואה החשבון המבקר האחר עורך גם את ביקורת הדוחות רק בתנאי ש מבקר אחר

ביקורת  ובתנאי שהוא עורך בהאותה חברה בת או יחידה עסקית  הכספיים של
ונותן דוח רואה חשבון , בהתאם לתקן ביקורת זה) בפני עצמההעומדת (מלאה 

 .פי תקן זה-מבקר בנוסח הנדרש על
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במצב בו דוח דנים  PCAOB 5תקן ל Cבנספח  C12-C14סעיפים  .17
כולל  על דיווח כספי בדבר בקרה פנימית הדירקטוריון וההנהלה

את צריך להעריך  מעבר למידע שרואה החשבון המבקר, מידע נוסף
באשר , C14ההפניה בסעיף  .בתקן 72לסעיף  בהתאםנאותות הצגתו 

לדרך פעולתו של רואה החשבון המבקר כשהוא סבור שבמידע 
תהיה אל תקן ביקורת , הנוסף יש הצגה מוטעית מהותית של עובדה

וכן אל  )ב"בארה AU 317תקן במקום אל (זה  בהקשרבישראל  75
 .הוראות החוק בישראל

  

תאגידים בנקאיים לגבי , לעיל 14-17על אף האמור בסעיפים  .18
תהיה בתוקף  ב"בארה AUאל תקן  ההפני חברות כרטיסי אשראיו
מיושם  AUתקן ו אות אם )PCAOB 5בתקן  המופיע יאכפי שה(

 מכוחברות אלה של תאגידים וח בביקורת הדוחות הכספיים
לגבי תאגידים וחברות . פי דין-ככל שהן חלות על ותאחרהוראות 

 ,"כללי ביקורת משולבים"חלק מהמונח  המהוו כזאת ההפני, אלה
 . לתקן ביקורת זה' בנוסף למפורט בנספח א

 

המנהל הכללי , ב"בהתאם לדין החל על חברות ציבוריות בארה .19
, CFO-ו CEO( ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 .של החברהכספיים הלדוחות  םיהם האחרא) בהתאמה
  

, בחוק החברות 92 סעיף. הדין החל על חברות בישראל הוא שונה
דן בסמכויות הדירקטוריון ") חוק החברות"להלן ( 1999-ט"התשנ

אחראי לעריכת "כי הדירקטוריון  ,בין היתר ,קובעו ותפקידיו
 סמכויות"גם כי בע וסעיף קאותו ". הדוחות הכספיים ולאישורם

" הכללי למנהל לאצילה ניתנות אינן זה סעיף לפי הדירקטוריון
 ).למעט בעניין שאינו קשור לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם(

דירקטוריון לא "בחוק החברות קובע כי  112סעיף , נוסף על כך
" רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן

אישור דוחות "של נושא הוי גם צים שם ממנויושאים הובין הנ
המנויים הדירקטוריון רשאי להקים ועדות בנושאים ( "כספיים

  ).ם המלצה בלבדשלבאותו סעיף 
  
מופיע ובכללי הביקורת המשולבים  PCAOB 5בתקן רבים  מקומותב

של השוני בדין הישראלי בכל הנוגע ב ."management"המונח 
ל "המונח הנ משמעות, חות כספיים ואישורםלעריכת דולאחריות 

מופיע גם בדוח ש כפי( "הדירקטוריון וההנהלה" תהיהבכל מקום 
מדובר אלא אם כן , )רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים

של אחריות ללתפקיד או  קשוראינו כי במובהק ברור לגביו ש ענייןב
  .ההנהלה בלבדהדירקטוריון אלא של 
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דנים בתקשורת  PCAOB 5בתקן יפים נוספים וסע 78-84סעיפים  .20
עם גורמים עניינים מסוימים בלקיים צריך שרואה החשבון המבקר 
רואה החשבון המבקר צריך לפעול , בנוסף .שונים בישות המדווחת

 לרואה נודע"קובע כי הבחוק החברות ) א( 169סעיף גם בהתאם ל
 בבקרה יםליקויים מהותי על, הביקורת פעולת אגב המבקר החשבון

 ".הדירקטוריון ראש ליושב כך על ידווח, החברה של החשבונאית
  

, בחוק החברות) א( 169לעיל וכן בסעיף  19באמור בסעיף  בהתחשב
 PCAOB 5תקן ב תדרשנהתקשורת הרואה החשבון המבקר יפנה את 

  :לןלהשגורמים אל ה
   

תופנה אל  - board of directors - עם התקן בנדרשת התקשורת 
  .הדירקטוריוןוחברי ר "יו

  
תופנה אל  -  audit committee -תקן עם הבתקשורת הנדרשת 

ר "יואל ו )4(הועדה לבחינת הדוחות הכספייםוחברי ר "יו
  .הדירקטוריוןוחברי 

  
 management and the audit-העם תקן בתקשורת הנדרשת 

committee -  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום תופנה אל
הועדה לבחינת וחברי ר "יואל , מנהל הכלליהאל , הכספים

  .הדירקטוריוןוחברי ר "יואל ו )4(הדוחות הכספיים
  

תופנה אל נושא  - management - תקן עם הבתקשורת הנדרשת 
אל , המנהל הכלליאל , המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

ר "יואל ו )4(הועדה לבחינת הדוחות הכספייםוחברי ר "יו
אל רק ניתן להפנות תקשורת כזאת  ;ןהדירקטוריווחברי 

המנהל אל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ו
או (נה כוללת עניינים הקשורים איהיא בתנאי שהכללי 

לחולשה מהותית או ליקוי ) קשורים היותעשויים לה
הקשורים לתפקיד  אינה כוללת ענייניםש בתנאיו, משמעותי

  .תיוועדו ואאו לאחריות של הדירקטוריון 

                                                           
)4(

הוראות (הפועלת בהתאם לתקנות החברות  ועדה לבחינת הדוחות הכספיים 
  .2010-ע"התש, )ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים

  

 -ל "תקנות הנבמקרה שלא קיימת ועדה לבחינת הדוחות הכספיים בהתאם ל
ר וחברי ועדת דירקטוריון העוסקת בתפקידים מקבילים "התקשורת תופנה אל יו
  ).ועדת כספים או ועדת מאזן, כגון ועדת ביקורת(לאלה של ועדה כזאת 

  

במקרה שקיימת ועדה לבחינת הדוחות הכספיים אך ועדת דירקטוריון נוספת 
התקשורת תופנה גם אל  - עוסקת גם היא בנושאים דומים) כגון ועדת הביקורת(

ר וחברי ועדת "ר וחברי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וגם אל יו"יו
 .הדירקטוריון הנוספת
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הביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי עם ביקורת  שילוב

 הדוחות הכספיים

 

ביקורת הדוחות הכספיים נערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  .21
 .בישראל

  
הביקורת של בקרה פנימית רואה החשבון המבקר יתכנן ויבצע את 

כך שהיעדים של ביקורת הדוחות הכספיים על דיווח כספי ואת 
  .משולבת יושגו באופן מיטביביקורת 

  

מסקנה שלצורך השגת היעדים עשוי להגיע להמבקר רואה החשבון  .22
של ביקורת משולבת יש ליישם כללי ביקורת משולבים מסוימים 

 המיושמים בביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספיאלה מתוך (
 .גם בביקורת הדוחות הכספיים) לעיל 10בהתאם לסעיף 

 

ואה החשבון המבקר ליישם את כללי הביקורת רעל  ,במקרה כזה
  .גם בביקורת הדוחות הכספיים אמוריםההמשולבים 

  
רואה החשבון המבקר יכלול בתיעוד הביקורת של הדוחות הכספיים 

סעיף שיושמו בהתאם להוראות הביקורת המשולבים את פרטי כללי 
  .םזה ואת השיקולים ליישומ

  
כללי ביקורת משולבים ן התאמה בי-בנסיבות מסוימות תיתכן אי

 כללים הקיימיםלבין  אמור בסעיף זה לעילבהתאם ל שיש לישמם
רואה החשבון המבקר ינהג  במקרה כזהגם  .בישראלבאותו הקשר 

באותו  הכללים הקיימיםבמקום ( לאמור בסעיף זה לעילבהתאם 
להשגת היעדים של יש וזאת בשל החשיבות ש ,)הקשר בישראל

   .ביקורת משולבת
 

בביקורת הדוחות הכספיים  יושמוכללי ביקורת משולבים שר כא .23
מהמונח  חלק הווי כלליםאותם , לעיל 22בהתאם להוראות סעיף 

הכלול בדוח רואה החשבון " תקני ביקורת מקובלים בישראל"
 .דוחות כספייםאותם המבקר על 
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דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הוספת פיסקת קישור ב
  הכספיים
   

ואה החשבון המבקר רדוח  כאשר ,PCAOB 5תקן ב 88סעיף להתאם ב .24
הדוח שלו על ניתן בנפרד מ עניין בקרה פנימית על דיווח כספיב

יש  ,)על נספחיו תקן ביקורת זהב כפי שנקבע( הדוחות הכספיים
דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות סוף להוסיף פיסקת קישור ב

קישור  תף פיסקיוסי רואה החשבון המבקר, לכךבהתאם . הכספיים
 לאחר הנוסח ,על הדוחות הכספייםשלו דוח הבסוף  )מפורט להלןכ(

 .בישראל 99-ו 90תקני ביקורת  לפי
  

חוות הדעת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי  כאשר
  :יהיה כלהלן פיסקת הקישורנוסח  ,היא בלתי מסויגת

  
ביקורת של  בדבר ב"בארה PCAOB-בהתאם לתקני ה, ביקרנו גם

כפי שאומצו על ידי לשכת רואי , בקרה פנימית על דיווח כספי
חברה של האת הבקרה הפנימית על דיווח כספי , חשבון בישראל

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו , 20X2בדצמבר  31ליום 
 COSOעל ידי  הבמסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ

 בלתי מסויגתת דעת כלל חוו 20X3____ ב__ מיום  והדוח שלנו
  .חברהשל ההבקרה הפנימית על דיווח כספי אפקטיביות על 

  
בעניין בקרה פנימית על דיווח רואה החשבון המבקר דוח בכאשר 
הסיפא של פיסקת , )אחת או יותר(חולשה מהותית  מדווחתכספי 

  :תשתנה כלהלן ל"נהקישור ה
  

על  יליתשלכלל חוות דעת  20X3____ ב__ מיום  והדוח שלנו ...
בשל קיומה של  חברהשל ההבקרה הפנימית על דיווח כספי 

  .)קיומן של חולשות מהותיותבשל : או(חולשה מהותית 
  

    להיתח

  

בקרה פנימית על דיווח כספי ביקורת של זה יחול על ביקורת תקן  .25
הביקורת נדרשת בהתאם ר שאכ, ואילך 2010בדצמבר  31ליום 

וח רואה החשבון המבקר הניתן וד לעיל 6מצוינות בסעיף ההוראות ל
  .2011בפברואר  1בעקבותיה נחתם אחרי 
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'נספח א
  

  )בתקן 9סעיף (  כללי ביקורת משולבים

  
  :ם אלהינה, כמשמעותם בתקן, כללי הביקורת המשולבים

  
הסעיף בתקן 
PCAOB 5  העניין הנדון בסעיף  

כללי הביקורת 
  (*) המשולבים

      
התחשבות בליקויים שזוהו בבקרות   15

  המיועדות למנוע או לזהות תרמית
AU 316 - 

   44-45סעיפים 
      
  AU 322  שימוש בעבודה של אחרים  16

      
הערכת הכשירות והאובייקטיביות של   18

או אנשים אחרים אשר /מבקרי פנים ו
  קיימת כוונה להשתמש בעבודתם

AU 322 - 
  9-11סעיפים 

      
שרואה החשבון המבקר נדרש נהלים   35

לבצעם בעצמו או לפקח על עבודה של 
  אחרים הנותנים לו סיוע ישיר

AU 322 -    
  27סעיף 

      
ההשפעה של טכנולוגיות מידע על   36

בקרה פנימית על דיווח כספי 
  והסיכונים שיש להעריך

AU 319 - 
, 16-20סעיפים 

  77-79-ו 30-32
      
A7  האפשרות סביר"הגדרת המונח"  FAS 5 -  3סעיף  

      
B16, C15   תקשורת עם הדירקטוריון וההנהלה

  במצבים מסוימים
AU 722 - 

  29-36סעיפים 
      

B17 - B21 עקרונות ונהלים לגבי לשכות שירות  AU 324  

  
כללי ביקורת משולבים , בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי תאגידים

  .בתקן 18בסעיף  נוספים כאמור AUתקני הפניות אל יכללו גם 
                                                           

) והניתנים לגישה חופשית(הם אלה המוצגים  AU תקני ביקורת שסימולם  (*)
  :בכתובת שלהלן, PCAOB-הבאתר 

http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/default.aspx  
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'בספח נ
  

  )בתקן 11סעיף (  תאגיד בנקאינוסח דוח בלתי מסויג לגבי 
  
  
  

  ]הבנקאי שם התאגיד [ לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
  

  הוראות הדיווח לציבור של המפקחבהתאם ל
 בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי הבנקיםעל 

  
  

       ]שם התאגיד הבנקאי  [       את הבקרה הפנימית על דיווח כספי שלביקרנו 
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31ליום ) "בנקה"להלן ביחד (וחברות בנות 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-ידי ה

Commission ) להלן"COSO"()1(. אחראים  בנקהדירקטוריון וההנהלה של ה
 ם אתלקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

בדוח הדירקטוריון הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי
אחריותנו היא  .וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

בהתבסס על  בנקית על דיווח כספי של הלחוות דעה על בקרה פנימ
  .ביקורתנו

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על "בארה
פי תקנים -על. אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי ש, דיווח כספי

להשיג מידה  במטרההביקורת ולבצעה אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית . אפקטיבית על דיווח כספי
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , על דיווח כספי

קרה פנימית בהתבסס על תכנון והתפעול של באפקטיביות הוהערכה של 
שחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןה

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות . ים בהתאם לנסיבותכנחוצ
  .לחוות דעתנו

                                                           
)1(

  התייחסיש ל, COSOאם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו   
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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לספק מידה  יועדתהליך המ נההי של בנקבקרה פנימית על דיווח כספי 
דוחות  של ההכנהכספי ו סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות [כספיים למטרות חיצוניות בהתאם ל

הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות 
מדיניות אותם כוללת את  בנקבקרה פנימית על דיווח כספי של . ]הכספיים

משקפות , בפירוט סביר, אשררשומות מתייחסים לניהול ) 1: (ונהלים אשר
לרבות (בנק נכסי הוההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויק

מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות ) 2( ;)והוצאתם מרשות
במקום זה תצוין [דוחות כספיים בהתאם לת נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

תיאור הכלול בדוח רואה החשבון  מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו
נעשים  בנקוהוצאת כספים של ה קבלת כספיםוש, ]המבקר על הדוחות הכספיים
מספקים ) 3(-ו; בנקשל ההדירקטוריון וההנהלה רק בהתאם להרשאות 

שימוש או , טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישהימידה סבירה של ב
 היכולש, של נכסי הבנק יםבלתי מורש) לרבות הוצאה מרשות(העברה 

  .על הדוחות הכספיים תמהותי ההשפעהיות להם ל
 

ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , בשל מגבלותיה המובנות
לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל

 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 
מדיניות התאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של לבלתי מ

  .ם תשתנה לרעהנהליה וא
  

בקרה פנימית אפקטיבית  ,מכל הבחינות המהותיות, םקיי הבנק, לדעתנו
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו  ,20X2 בדצמבר 31על דיווח כספי ליום 

  .COSOעל ידי  הבמסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  
ותקני ביקורת מקובלים בישראל בהתאם לתקני ביקורת  ,גם יקרנוב

מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות 
בנק של ה דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה ,המפקח על הבנקים והנחיותיו

לכל אחת משלוש השנים בתקופה ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים 
, 20X3____ ב__  מיום ,והדוח שלנו 20X2ר בדצמב 31שהסתיימה ביום 

  .)2(בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת

  
]חתימת רואה החשבון המבקר [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)2(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה תותאם הסיפא

  

הפניית (אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל פיסקת הדגש 
וכן הפניית תשומת לב : "... יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות, )תשומת לב

אשונה השפעת היישום לר: כגון, תיאור קצר וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש[בדבר 

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'גנספח 
  

 11יף סע(  חברת כרטיסי אשראינוסח דוח בלתי מסויג לגבי 
  )בתקן

  
  
  

  ]חברהשם ה [ לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
  

  הוראות הדיווח לציבור של המפקחבהתאם ל
 בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי הבנקיםעל 

  
  

       ] חברהשם ה [       ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
בהתבסס על  ,20X2 ברבדצמ 31ליום ) "החברה"להלן ביחד (וחברות בנות 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-ידי ה

Commission ) להלן"COSO"()1(.  הדירקטוריון וההנהלה של החברה
 ם אתאחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

בדוח הדירקטוריון הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי
אחריותנו היא  .וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על 
  .ביקורתנו

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על "בארה
פי תקנים -על. אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי ש, דיווח כספי

להשיג מידה  במטרהאלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית . וח כספיאפקטיבית על דיו
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , על דיווח כספי

תכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הוהערכה של 
שחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןה

ו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות אנ. ים בהתאם לנסיבותכנחוצ
  .לחוות דעתנו

                                                           
)1(

  התייחסיש ל, COSOאם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו   
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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תהליך  נההי חברת כרטיסי אשראישל בקרה פנימית על דיווח כספי 
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי  מיועדה
במקום זה תצוין [דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנהו

והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון מסגרת הכנת הדוחות הכספיים 
כרטיסי  תבקרה פנימית על דיווח כספי של חבר. ]המבקר על הדוחות הכספיים

מתייחסים לניהול ) 1: (מדיניות ונהלים אשראותם כוללת את אשראי 
באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות , בפירוט סביר, אשררשומות 

מספקים מידה ) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (חברה נכסי הוההעברות של 
דוחות ת סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי [כספיים בהתאם ל

קבלת וש, ]באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים
ים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות והוצאת כספ כספים

טחון ימספקים מידה סבירה של ב) 3(-ו; של החברההדירקטוריון וההנהלה 
הוצאה לרבות (העברה שימוש או , לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה

 ההשפעהיות להם ל היכולש ,החברהבלתי מורשים של נכסי  )מרשות
  .על הדוחות הכספיים תמהותי

 
ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , תיה המובנותבשל מגבלו

לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל
 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 

מדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
  .ם תשתנה לרעהנהליה וא
  

בקרה פנימית  ,מכל הבחינות המהותיות, חברה קיימהה, לדעתנו
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  .COSOידי 

  
ותקני ביקורת מקובלים בישראל בהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

נקבע לפי הוראות חברות כרטיסי אשראי ביקורת של מסוימים שיישומם ב
של  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה ,המפקח על הבנקים והנחיותיו

לכל אחת משלוש השנים ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים  החברה
____ ב__  מיום ,והדוח שלנו 20X2בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

20X3 ,2(בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת(.  
  
]חתימת רואה החשבון המבקר [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)2(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .תהתותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר או

  

הפניית (אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל פיסקת הדגש 
וכן הפניית תשומת לב : "... יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות, )תשומת לב

השפעת היישום לראשונה : כגון, תיאור קצר וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש[בדבר 

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'דנספח 
  

  )בתקן 11סעיף (  חברה ממשלתיתנוסח דוח בלתי מסויג לגבי 
  
  
  

  ]חברהה שם [ שללבעלי המניות  דוח רואה החשבון המבקר
  

 בדבר דוחות נוספים(לתקנות החברות הממשלתיות בהתאם 
 2007-ח"התשס, )אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  
  

       ] חברהשם ה [       ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31ליום ) "החברה"להלן ביחד (וחברות בנות 

על  העו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמקריטריונים שנקב
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-ידי ה

Commission ) להלן"COSO"()1(.  הדירקטוריון וההנהלה של החברה
 ם אתאחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

בדוח הדירקטוריון הנכללת  ,כספי האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח
אחריותנו היא  .וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על 
  .ביקורתנו

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) קורת של בקרה פנימית על ב בדבר בי"בארה
פי תקנים -על. אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי ש, דיווח כספי

להשיג מידה  במטרהאלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

גבי בקרה פנימית ביקורתנו כללה השגת הבנה ל. אפקטיבית על דיווח כספי
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , על דיווח כספי

תכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הוהערכה של 
שחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןה

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות. ים בהתאם לנסיבותכנחוצ
  .לחוות דעתנו

                                                           
)1(

  התייחסיש ל, COSOורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו אם הביק  
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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 מיועדתהליך ה נההיממשלתית חברה של בקרה פנימית על דיווח כספי 
של  ההכנהלספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי ו

במקום זה תצוין מסגרת הכנת [דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם ל

אה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רו
כוללת ממשלתית בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה . ]הדוחות הכספיים

, אשרמתייחסים לניהול רשומות ) 1: (מדיניות ונהלים אשראותם את 
וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות , בפירוט סביר

סבירה של מספקים מידה ) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (נכסי החברה 
דוחות כספיים ת ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור [בהתאם ל

והוצאת  קבלת כספיםוש, ]הכלול בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים
ון וההנהלה הדירקטוריכספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות 

- ו; פי דין- ובכפוף לאישורים של רשויות המדינה הנדרשים על של החברה
טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של ימספקים מידה סבירה של ב) 3(

של נכסי  בלתי מורשים) לרבות הוצאה מרשות(העברה שימוש או , רכישה
  .על הדוחות הכספיים תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולש, החברה

 
ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , ל מגבלותיה המובנותבש

לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל
 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 

מדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
  .ה לרעהם תשתננהליה וא
  

בקרה פנימית  ,מכל הבחינות המהותיות, חברה קיימהה, לדעתנו
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  .COSOידי 

  
דוחות את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

לכל ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים  של החברה חדיםהכספיים המאו
והדוח  20X2בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

בלתי מסויגת על אותם דוחות  כלל חוות דעת, 20X3____ ב__  מיום ,שלנו
  .)2(כספיים

  
]המבקרחתימת רואה החשבון  [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)2(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .תותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה

  

הפניית (פיים כלל פיסקת הדגש אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכס
וכן הפניית תשומת לב : "... יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות, )תשומת לב

השפעת היישום לראשונה : כגון, תיאור קצר וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש[בדבר 

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'נספח ה
  

  )בתקן 11סעיף (  נוסח דוח בלתי מסויג לגבי גוף מוסדי
  
  
  

  ]ימוסדה גוףשם ה [ לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
  

  ביטוח ,הוראות הממונה על שוק ההוןבהתאם ל
 וחיסכון בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

  
  

       ]י מוסדה גוףשם ה [       ימית על דיווח כספי שלביקרנו את הבקרה הפנ
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31ליום ) "החברה"להלן ביחד (וחברות בנות 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-ידי ה

Commission ) להלן"COSO"()1(.  הדירקטוריון וההנהלה של החברה
 ם אתאחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

בדוח הדירקטוריון הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי
אחריותנו היא  .וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

כספי של החברה בהתבסס על לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח 
  .ביקורתנו

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על "בארה
פי תקנים -על. אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי ש, דיווח כספי

להשיג מידה  במטרהצעה אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולב
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית . אפקטיבית על דיווח כספי
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , על דיווח כספי

בהתבסס על תכנון והתפעול של בקרה פנימית אפקטיביות הוהערכה של 
שחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןה

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות . ים בהתאם לנסיבותכנחוצ
  .לחוות דעתנו

                                                           
)1(

  התייחסיש ל, COSOאם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו   
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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תהליך  נההישהיא גוף מוסדי חברה של בקרה פנימית על דיווח כספי 
דיווח כספי לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של  מיועדה
במקום זה תצוין [דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנהו

מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון 
שהיא גוף בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה . ]המבקר על הדוחות הכספיים

מתייחסים לניהול ) 1( :מדיניות ונהלים אשראותם כוללת את מוסדי 
באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות , בפירוט סביר, אשררשומות 

מספקים מידה ) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (נכסי החברה וההעברות של 
דוחות ת סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

ים והדיווח הכספי במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות הכספי[כספיים בהתאם ל

קבלת וש, ]באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים
והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות  כספים

טחון ימספקים מידה סבירה של ב) 3(-ו; של החברההדירקטוריון וההנהלה 
הוצאה ת לרבו(העברה שימוש או , לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה

 ההשפעהיות להם ל היכולש ,החברהבלתי מורשים של נכסי  )מרשות
  .על הדוחות הכספיים תמהותי

 
ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , בשל מגבלותיה המובנות

לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל
 כנהותהפון שבקרות ה לסיכחשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 

מדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
  .ם תשתנה לרעהנהליה וא
  

בקרה פנימית  ,מכל הבחינות המהותיות, חברה קיימהה, לדעתנו
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

על  המית שפורסמקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פני
  .COSOידי 

  
דוחות את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

לכל ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים  של החברה הכספיים המאוחדים
והדוח  20X2בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

ם דוחות בלתי מסויגת על אות כלל חוות דעת, 20X3____ ב__  מיום ,שלנו
  .)2(כספיים

  
]חתימת רואה החשבון המבקר [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)2(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .תותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה

  

הפניית (אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל פיסקת הדגש 
וכן הפניית תשומת לב : "... ספו בסוף משפט זה המילים הבאותיתוו, )תשומת לב

השפעת היישום לראשונה : כגון, תיאור קצר וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש[בדבר 

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'ונספח 
  

  )בתקן 11סעיף (  קופת גמלנוסח דוח בלתי מסויג לגבי 
  
  
  

  ]קופת הגמלשם  [ של עמיתיםל דוח רואה החשבון המבקר
  

  ביטוח ,הממונה על שוק ההוןהוראות בהתאם ל
 דבר בקרה פנימית על דיווח כספיוחיסכון ב

  
  

       ] קופת הגמלשם  [       ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
בהתבסס על קריטריונים  ,20X2 בדצמבר 31ליום  )1()"קופהה"להלן (

-על ידי ה השנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

להלן ( ]חברה המנהלתשם ה [ הדירקטוריון וההנהלה של .)COSO"()2" להלן(
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח  ")המנהלת החברה"

האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח  ם אתולהערכתשל הקופה כספי 
בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח לת הנכל ,כספי

אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי  .כספי המצורף
  .בהתבסס על ביקורתנו קופהשל ה

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) ה פנימית על ב בדבר ביקורת של בקר"בארה
פי תקנים -על. שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי , דיווח כספי

להשיג מידה  במטרהאלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

י ביקורתנו כללה השגת הבנה לגב. של הקופה אפקטיבית על דיווח כספי
וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , בקרה פנימית על דיווח כספי

תכנון והתפעול של בקרה פנימית אפקטיביות הבחינה והערכה של 
ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןהבהתבסס על 

אנו סבורים שביקורתנו מספקת . ים בהתאם לנסיבותכנחוצשחשבנו כאלה 
  .חוות דעתנובסיס נאות ל

                                                           
)1(

יכול לבוא קיצור מתאים אחר לשם " הקופה"המונח במקום , במידה שנדרש   
  )."הקרן"כגון (המלא של קופת הגמל 

 
)2(

 התייחסיש ל, COSOאם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו   
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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לספק  מיועדתהליך ה נההי של קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי 
דוחות של  ההכנהמידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי ו

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות [כספיים למטרות חיצוניות בהתאם ל

בון המבקר על הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רואה החש
אותם כוללת את  קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי של . ]הכספיים

, בפירוט סביר, אשרמתייחסים לניהול רשומות ) 1: (מדיניות ונהלים אשר
הקופה נכסי וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות 

יטחון מספקים מידה סבירה של ב) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (
דוחות כספיים בהתאם ת שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול [ל

והוצאת כספים  קבלת כספיםוש, ]בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים
של  הדירקטוריון וההנהלהנעשים רק בהתאם להרשאות  הקופהשל 

) 3(-ו; )3(פי דין-המנהלת ובכפוף לכללים ולהוראות החלים על החברה
, טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישהימספקים מידה סבירה של ב

, של נכסי הקופה בלתי מורשים) לרבות הוצאה מרשות(העברה שימוש או 
  .על הדוחות הכספיים תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולש
 

ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , מובנותבשל מגבלותיה ה
לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל

 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 
מדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 

  .ם תשתנה לרעהנהליה וא
  

בקרה פנימית  ,מכל הבחינות המהותיות, קיימההמנהלת חברה ה, תנולדע
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31ליום הקופה  אפקטיבית על דיווח כספי של

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  .COSOידי 

  
דוחות את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

לכל אחת משלוש ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31הקופה לימים של הכספיים 
__  מיום ,והדוח שלנו 20X2בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

  .)4(בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת, 20X3____ ב
  
]חתימת רואה החשבון המבקר [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)3(

יושמטו , בלבד 2010בדצמבר  31כהוראת שעה לגבי דוחות על ביקורת ליום   
  ".פי דין-ובכפוף לכללים ולהוראות החלים על"מהנוסח המילים 

 
)4(

, המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגתאם דוח רואה החשבון   
  .תותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה

  
הפניית (אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל פיסקת הדגש 

וכן הפניית תשומת לב : "... יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות, )תשומת לב
השפעת היישום לראשונה : כגון, וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש תיאור קצר[בדבר 

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'זנספח 
  

התייחסות לדוח של רואה נוסח הדוח כאשר נכללת להתאמות 
בעניין בקרה  דעת חשבון מבקר אחר כחלק מהבסיס לחוות

  )בתקן 12סעיף (      )1(פנימית על דיווח כספי

  
 'ה-'פיסקה הראשונה בנוסח שבנספחים בל ההתאמ .1
  

  :אלה שני משפטים) ך הפיסקהכהמש( פותווסיבסוף פיסקה זאת 
  

של האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי קנו את דלא ב
הכלולים באיחוד והכנסותיהן שאוחדו אשר נכסיהן בנות חברות 

 מהסכומים המתייחסים, בהתאמה, ____%-ו____ %מהווים 
ולשנה  20X2 בדצמבר 31ליום בדוחות הכספיים המאוחדים 

האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח  .שהסתיימה באותו תאריך
אחרים מבקרים על ידי רואי חשבון  השל אותן חברות בוקר כספי

ככל שהיא מתייחסת , שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
, אותן חברות אפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי שלל

  .האחריםהמבקרים מבוססת על דוחות רואי החשבון 
  

 'ה-'ה בנוסח שבנספחים בשניה לפיסקה ההתאמ .2
  

  :זהיבוא משפט  במקום המשפט האחרון בפיסקה זאת
  

ודוחות רואי החשבון המבקרים האחרים אנו סבורים שביקורתנו 
  .בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק

 

  'ה-'בנוסח שבנספחים ב )לפני אחרונה(החמישית  הלפיסק ההתאמ .3
  

בין  ,נהתווספת - " לדעתנו"אחרי המילה  -בתחילת פיסקה זאת 
בסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון תהב"המילים  ,פסיקים

 ".המבקרים האחרים
  

  'ה-'בנוסח שבנספחים ב )אחרונהה(השישית  הלפיסק ההתאמ .4
  

בהתבסס על "תתווספנה המילים ) לפני הנקודה(בסוף פיסקה זאת 
  ".ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים

                                                           
)1(

.  נוסח ההתאמות מתייחס למצב בו קיימים מספר רואי חשבון מבקרים אחרים 
 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיים רואה חשבון מבקר אחר אחד בלבד
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'חנספח 
  

מסקנת הביקורת היא כאשר  שינויים הנדרשים בנוסח הדוח
  )בתקן 13סעיף (   )אחת או יותר( קיימת חולשה מהותיתש
  
  
נכללות כל החולשות  בהערכת הדירקטוריון וההנהלהכאשר  .1

גילוי לגביהן מוצג באופן נאות מכל המהותיות שזוהו בביקורת וה
  תהבחינות המהותיו

  
הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 

לאחר  תישאר בעינה אחרונההפיסקה ה(' ו-'שבנספחים ב
  ):לןלהשפיסקאות ה

  
בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי

כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית  דע, דיווח כספי
לא תימנע  )1(יים של החברהרבעונשנתיים או  מהותית בדוחות כספיים

  .או תתגלה במועד
  

זוהו ונכללו בהערכת הדירקטוריון  הבאות )2(החולשות המהותיות
  :וההנהלה

  
  ]בהערכת הדירקטוריון וההנהלה הנכללתמהותית  הכל חולש תוארתכאן [

  
 העיתוי, בקביעת המהותבחשבון הובאו  ל"נה )2(מהותיותהחולשות ה

הדוחות הכספיים  אתנהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו  וההיקף של
ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31ליום  )1(המאוחדים של החברה

הדוחות  עלודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו , באותו תאריך
  .הכספיים האמורים

  
שזוהו לעיל על השגת  )2(בשל השפעת החולשות המהותיות, לדעתנו

קיימה בקרה פנימית לא  )1(חברהה, קרהמטרות הקריטריונים של ב
בהתבסס על  ,20X2בדצמבר  31אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

 הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  .COSOעל ידי 

                                                           
)1(

, ")הקרן", "הקופה", "הבנק("אים אחר יכול לבוא מונח מת" החברה"במקום  
  .בהתאם לעניין

 
)2(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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 ,מהותית החולש תכאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה לא נכלל .2
  זוהו חולשות מהותיות בביקורת אך

  
להלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח הפיסקאות ש
הפיסקה האחרונה תישאר בעינה לאחר (' ו-'שבנספחים ב

  ):שלהלןפיסקאות ה
  

בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי
כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית  דע, דיווח כספי

לא תימנע  )1(יים של החברהעונרבמהותית בדוחות כספיים שנתיים או 
  .או תתגלה במועד

  
אשר לא  הבאות )2(החולשות המהותיותבמסגרת ביקורתנו זיהינו את 

  :בהערכת הדירקטוריון וההנהלהכחולשה מהותית זוהו 
  

  ]שזוהתה בביקורתמהותית  הכל חולשתתואר כאן [
  

 העיתוי, בקביעת המהותהובאו בחשבון  ל"נה )2(מהותיותהחולשות ה
הדוחות הכספיים  אתההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו ו

ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31ליום  )1(המאוחדים של החברה
הדוחות  עלודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו , באותו תאריך

  .הכספיים האמורים
  

הערכת מהמתוארות לעיל  )2(בשל השמטת החולשות המהותיות
הערכת הדירקטוריון וההנהלה שהחברה  ,הדירקטוריון וההנהלה

 20X2 בדצמבר 31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  קיימה
  .אינה נאותה

  
בשל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת , לדעתנו

מכל הבחינות , קיימהלא  )1(חברהה, מטרות הקריטריונים של בקרה
בדצמבר  31ווח כספי ליום בקרה פנימית אפקטיבית על די ,המהותיות

20X2,  בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה
 .COSOעל ידי  הפנימית שפורסמ

                                                           
)1(

, ")הקרן", "הקופה", "הבנק("יכול לבוא מונח מתאים אחר " החברה"במקום   
  .בהתאם לעניין

 
)2(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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ת ומהותי ותחולש תונכלל כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה .3
מוצג באופן נאות מכל הבחינות  ןלגביההגילוי ו) אחת או יותר(

 ות נוספות שזוהו בביקורתחולשות מהותילא נכללות אך , המהותיות

  
הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 

הפיסקה האחרונה תישאר בעינה לאחר (' ו-'שבנספחים ב
  ):הפיסקאות שלהלן

  
בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי

ת כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעי דע, דיווח כספי
לא תימנע  )1(יים של החברהרבעונמהותית בדוחות כספיים שנתיים או 

  .או תתגלה במועד
  

בהערכת הדירקטוריון  ונכללוהבאות זוהו  )2(החולשות המהותיות
  :וההנהלה

  
  ]בהערכת הדירקטוריון וההנהלה תנכללה מהותית הכל חולש תוארכאן ת[

  
הבאות  )2(יותבמסגרת ביקורתנו זיהינו את החולשות המהות, בנוסף

  :אשר לא זוהו כחולשה מהותית בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  

  ]נוספת שזוהתה בביקורת מהותית הכל חולשתתואר כאן [
  
 העיתוי, בקביעת המהותהובאו בחשבון  ל"נה )2(מהותיותהחולשות ה

הדוחות הכספיים  אתוההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו 
ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31יום ל )1(המאוחדים של החברה

הדוחות  עלודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו , באותו תאריך
  .הכספיים האמורים

  
בשל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת , לדעתנו

מכל הבחינות , קיימהלא  )1(חברהה, מטרות הקריטריונים של בקרה
בדצמבר  31וח כספי ליום בקרה פנימית אפקטיבית על דיו ,המהותיות

20X2,  בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה
  .COSOעל ידי  הפנימית שפורסמ

                                                           
)1(

, ")הקרן", "הקופה", "הבנק("יכול לבוא מונח מתאים אחר " החברה"במקום   
  .בהתאם לעניין

 
)2(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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נכללות כל החולשות כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה  .4
ן אינו מוצג באופן מה אך הגילוי לגבי חלק, המהותיות שזוהו בביקורת

 נאות מכל הבחינות המהותיות

  
ת שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח הפיסקאו

תישאר בעינה באותו נוסח הפיסקה האחרונה (' ו- 'שבנספחים ב
  ):לאחר הפיסקאות שלהלן

  
בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי

כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית  דע, דיווח כספי
לא תימנע  )1(יים של החברהרבעונם שנתיים או מהותית בדוחות כספיי

  .או תתגלה במועד
  

הבאות זוהו ונכללו בהערכת הדירקטוריון  )2(החולשות המהותיות
  :וההנהלה

  
 בהערכת הדירקטוריון וההנהלה תנכללה מהותית הכל חולש תוארתכאן [

  ]באופן נאות מכל הבחינות המהותיותשם ואשר הגילוי לגביה מוצג 
  

בהערכת הבאות זוהו ונכללו  )2(החולשות המהותיות גם, בנוסף
באופן נאות שם אך הגילוי לגביהן אינו מוצג  ,הדירקטוריון וההנהלה

  :מכל הבחינות המהותיות
  

בהערכת  הגילוי לגביהאשר  מהותית החולש כל באופן נאותתתואר כאן [
  ]מוצג באופן נאות מכל הבחינות המהותיותאינו  הדירקטוריון וההנהלה

  
 העיתוי, בקביעת המהותל הובאו בחשבון "הנ )2(החולשות המהותיות

הדוחות הכספיים  אתוההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו 
ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31ליום  )1(המאוחדים של החברה

הדוחות  עלודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו , באותו תאריך
  .הכספיים האמורים

  
ל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת בש, לדעתנו

מכל הבחינות , קיימהלא  )1(חברהה, מטרות הקריטריונים של בקרה
בדצמבר  31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  ,המהותיות

20X2,  בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה
 .COSOעל ידי  הפנימית שפורסמ

                                                           
)1(

, ")הקרן", "הקופה", "הבנק("יכול לבוא מונח מתאים אחר " החברה"במקום   
  .בהתאם לעניין

 
)2(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, לשה מהותית אחתכאשר קיימת רק חו  
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  לשכת רואי חשבון בישראל
  
  
  

  (*)104 תקן ביקורת
  

  בדבר
  

   בקרה פנימית על דיווח כספי רכיביל שביקורת 
  

  
  

  תוכן עניינים
  

  
  סעיפים  
    
    

  1-9  מבוא
    

  10-12  זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים
    

  13-18  הביקורת אופן ביצוע
    

  19-22  דיווח
    

ן המבקר על הוספת פיסקת קישור בדוח רואה החשבו
  23  הדוחות הכספיים

    
  24  תחילה

  

                                                           
(*)

ידי -ועל ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת- אושר על זה תקן ביקורת  
ידי -ופרסומו אושר על 1.2.2011יום מ ןהיתוהמועצה המקצועית בהתאם להחלט

  .17.1.2011הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום 
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  2

  
  
  
  
  

  )המשך(  תוכן עניינים
  
  
  

    ):מהווים חלק בלתי נפרד מהתקן(נספחים 
    

    נוסח דוח בלתי מסויג - ' נספח א
    

לדוח של  התאמות לנוסח הדוח כאשר נכללת התייחסות -' נספח ב
    רואה חשבון מבקר אחר כחלק מהבסיס לחוות דעת

    המבוקריםבקרה רכיבי הין בעני
    

  הביקורתשינויים הנדרשים בנוסח הדוח כאשר מסקנת  -' נספח ג
ברכיבי  )אחת או יותר(היא שקיימת חולשה מהותית                  

    הבקרה המבוקרים
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  3

  מבוא
  
 בדבר 103תקן ביקורת  במקביל לפרסום תקן ביקורת זה מתפרסם  .1

ל דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של עפנימית ביקורת של בקרה "
  )."103 תקן ביקורת"להלן (" דוחות כספיים

  
 ל דיווח כספיעביקורת של בקרה פנימית  חל על 103ביקורת  תקן  

המאמצות הוראות רגולציה בחקיקה וב לגביהן נקבעור שאבישויות 
, )"SOX-הוראות ה" להלן(אוקסלי -חוק סרבנסב 404סעיף את 

 תקן קובע כי בביקורת כזאתאותו  .בתקן האמור 6כמפורט בסעיף 
בדבר  PCAOB-ה שבתקני ההוראות וההנחיות, יחולו העקרונות

בכפוף גם להנחיות נוספות ( ל דיווח כספיעביקורת של בקרה פנימית 
  .)המפורטות בתקן

  
בדבר  PCAOB-תקני ה"ו" PCAOB 5תקן "משמעות המונחים 

בתקן ביקורת זה היא " פיביקורת של בקרה פנימית על דיווח כס
  .103כהגדרתם של מונחים אלה בתקן ביקורת 

  
 גם הווהמ 103תקן ביקורת  לבתקן ביקורת זה אהתייחסות כל 

בתקני ש הרלבנטייםהנחיות ההוראות וה, עקרונותה להתייחסות א
תוך , בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי PCAOB-ה

  .להלן 13-16 םפיהתאמות המתחייבות בהתאם לסעי
  

מתייחסת אל הבקרה  103בהתאם לתקן ביקורת המבוצעת ביקורת 
פנימית על הבקרה האל כלומר , הפנימית על דיווח כספי בכללותה

  .כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
    

דוחות תקופתיים (פורסמו תקנות ניירות ערך  2009דצמבר בחודש   .2
בין , נקבע בהןו ")התקנות"להלן ( 2009- ע"התש, )תיקון( )ומיידיים

תאגיד " 2010בדצמבר  31ליום  מהדוח התקופתיהחל  כי, היתר
הדירקטוריון וההנהלה  שנתי בדבר הערכתדוח יצרף לדוח התקופתי 

מוגדר  "בקרה פנימית"המונח  ."אפקטיביות הבקרה הפנימית את
 בקרה פנימית על הדיווח הכספי ובקרה פנימית על"כבתקנות 

  .)בנפרד גדרמו אלהכל אחד משני מונחים ר שאכ( "הגילוי
  

לדוח השנתי על הבקרה הפנימית יצורף דוח  נקבע בתקנות כי כמו כן
שיכלול את חוות דעתו בדבר "של רואה החשבון המבקר 

ובדבר חולשות , אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
שלא ניתן להן ובכלל זה כאלה , מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו

גילוי נאות בהערכת הדירקטוריון וההנהלה כמפורט בדוח השנתי על 
  ."הבקרה הפנימית
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  4

ה כי הערכת הדירקטוריון נעמדת רשות ניירות ערך בישראל הי  .3
להיות  ותצריכ, כמו גם ביקורת רואה החשבון המבקר, וההנהלה

אשר  SOX-מהנדרש בהתאם להוראות ה משמעותיתבהיקף מצומצם 
בתקן  6לו בחקיקה וברגולציה על הסקטורים המפורטים בסעיף הוח

  .103ביקורת 
  
פורסמה עמדה משפטית של סגל רשות  2010בנובמבר  23ביום   .4

עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות של "ניירות ערך בדבר 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי הדירקטוריון 

דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ב9בהתאם לתקנה , וההנהלה
  ").עמדת הסגל"להלן ( "1970-ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

  
  :במבוא לעמדת הסגל נאמר כך

  
 -להלן גם (בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי בכללותה  "
  :מורכבת משני נדבכים, בהתאם לתקנות, ")בקרה פנימית"

  
התאגיד בטחון  בקרות ונהלים אשר נועדו לספק להנהלת, האחד

סביר בדבר מהימנות הדיווח הכספי ובדבר הכנת הדוחות 
בקרה פנימית על " - להלן (הכספיים בהתאם להוראות הדין 

  "). הדיווח הכספי
  

בקרות ונהלים אשר נועדו להבטיח כי מידע שהתאגיד , השני
נדרש לגלות במכלול הדוחות העיתיים שהוא מפרסם על פי 

מסוכם , מעובד, נאסף) י ודוח רבעונידוח תקופת(הוראות הדין 
וכי מידע כאמור מועבר , ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין

וכל זאת על מנת לאפשר קבלת החלטות במועד , להנהלה
בקרה פנימית על " -להלן (בהתייחס לדרישת הגילוי , המתאים

  ").הגילוי
  

אם קיימת חולשה מהותית באחת מהבקרות האמורות שהינן 
הבקרה הפנימית בתאגיד איננה , ממערך הבקרה הפנימיתחלק 

  ."יכולה להיחשב כאפקטיבית
  

של רואה  ווחוות דעת וביקורת ,תקן ביקורת זה כמובהר בהמשך
 שלמסוימים החשבון המבקר בהקשר זה מתייחסות רק לרכיבים 

בקרה פנימית על ל אלו(כספי הדיווח הפנימית על הבקרה הנדבך 
, כמו כן ;)יים בקשר עם הדיווח הכספיכלל התהליכים המהות

מתייחסות אינן ביקורתו וחוות דעתו של רואה החשבון המבקר 
  .פנימית על הגילויהבקרה הלנדבך 
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  :ךנאמר כבעמדת הסגל  2.2בסעיף   .5
  

הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית , לדעת סגל הרשות"
נהלה סגל הרשות סבור כי על הה. עשויה להתבצע במספר אופנים

והדירקטוריון של התאגיד לאמץ מודל להערכת אפקטיביות 
הבקרה הפנימית שהינו מבוסס סיכונים וליישמו בהתייחס 

, לסיכונים הייחודיים לתאגיד הקשורים בדיווח הכספי ובגילוי
מודל " -להלן (וכל זאת תוך מתן דגש על היבט המהותיות 

לכל , חוןעל התאגיד לב, על פי מודל זה"). מבוסס סיכונים
  ."ארבעה רכיבים עיקריים כמפורט במסמך זה, הפחות

  
  :נאמר כך, עמדת הסגלב 4בסעיף , בהמשך

  
  :המודל מושתת על ארבעת הרכיבים הבאים"

  
  ).Entity Level Controls(בקרות ברמת הארגון     .1 
  ;תהליך עריכה וסגירת הדוחות.   2 
  ;)ITGC(בקרות כלליות על מערכות המידע     .3 
  ."תהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי.   4 

  
האפקטיביות של הבקרה הפנימית הערכת ..."(מהאמור לעיל 

על ההנהלה והדירקטוריון "... ;"עשויה להתבצע במספר אופנים
של התאגיד לאמץ מודל להערכת אפקטיביות הבקרה 

ם ארבעה רכיבי, לכל הפחות, על התאגיד לבחון"... ;..."הפנימית
יכולים לבצע את  תאגידיםלדעת סגל הרשות עולה כי  )"...עיקריים

, אימוץ מודלים שונים תוך, הערכת האפקטיביות באופנים שונים
  .אמוריםהארבעת הרכיבים  ,לכל הפחות, בחנויי ההערכבבתנאי ש

  
, מהותייםבשונה מתהליכים , מהותיים מאדההתייחסות לתהליכים   .6

מהווה שוני ) אינו חלק מהדוחות הכספייםוכן ההתייחסות לגילוי ש(
או הגדרות  יןבעמדת הסגל אובתקנות . SOX-יסודי לעומת הוראות ה

תהליכים  בין נההבחהעניין זה ל תיעשה םשלפיה קריטריונים
  .מהותייםתהליכים  לבין מאדמהותיים 

  
 של רואי החשבון המבקרים הביקורת בעקרונות ובשיטות, כמו כן

לסייע  יםלושיכ קריטריוניםאו הגדרות זה  לעניין יםמלא קיי
  .ל"בהבחנה הנ

  
לצורך הערכת מהותיים מאוד התהליכים הקביעת , בנסיבות אלה

נעשתה על ידי כל  2010בדצמבר  31הדירקטוריון וההנהלה ליום 
  .זה לצורך יםמאישנראו לו מת קריטריוניםפי -לע תאגיד

230



  
  

  6

בהתאם ווח כספי בביקורת של בקרה פנימית על דיעיקרון יסוד   .7
אותה על בסס בהת בוצעהביקורת תש הינו 103לתקן ביקורת 

ר שא )1(בעלת הכרהמתאימה ו )בקרהשל קריטריונים (בקרה מסגרת 
 האפקטיביות בדבר הדירקטוריון וההנהלה תבססת הערכתעליה מ

  .)PCAOB 5בתקן  5סעיף ( של בקרה פנימית על דיווח כספי
  

 את הקריטריונים קובעת רהבעלת הכמסגרת בקרה מתאימה ו
על דיווח  הבקרה הפנימיתמערך נהל צריך להת שלפיהםהמפורטים 

הסיכון שאותו זיהוי , בקרהכל לרבות הגדרת המטרה של  ,)2(כספי
אותה בקרה לבקרות אחרות  ביןהקשר , למנוע או לגלות היא באה

ה כדי להשיג אותה בקר שלהאפקטיביים וכן התכנון והתפעול 
, נורמטיביותבקרות , לכךבהתאם  .המטרה שהוגדרה להאת  פועלב

כפועל יוצא . ל"הנקריטריונים העונות על הראויות ורצויות הן אלה 
אבני הבוחן את ם גם יווהמשל בקרה קריטריונים אותם , מכך

של השנתית בסס הערכת האפקטיביות צריכה להת ןעליהש
   .מבקרהביקורת של רואה החשבון ה כןהדירקטוריון וההנהלה ו

  
השוואת הבקרות תבוצע ..."כי  מצויןבעמדת הסגל ' ב 6.1בסעיף 

 סגרתאך אין התייחסות למ, "...הקיימות מול בקרות רצויות
 לעתפלולתכנן , יש להגדיר הםלפיר שא של בקרהקריטריונים ה
התקנות ועמדת , SOX-בשונה מהוראות ה, ןכ כמו ."בקרות רצויות"

בהערכת הדירקטוריון וההנהלה התייחסות הסגל אינן דורשות 
   .אותה הערכה בססתתמ םיהעלר שאלקריטריונים של בקרה 

  
 נההי" בקרה פנימית על הדיווח הכספי", תקנותשב הגדרבהתאם לה  .8

מידה אשר נועדו לספק , ....הקיימים בתאגידבקרות ונהלים "
הכנת לו ,מהימנות הדיווח הכספיל התייחסטחון ביב סבירה של

  ."פיים בהתאם להוראות הדיןהדוחות הכס
  

בדבר טחון ימידה סבירה של ב, ל"הגדרה הנמה שעולה גםכפי 
מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

בהקשר מכלול הבקרות והנהלים הקיימים בתאגיד מ נובעתן הדי
הבקרה הפנימית על , רכיבי בקרה נחוצים אינם קיימים םא .זה

 .אמורכ ספק מידה סבירה של ביטחוןללא עלולה שי הדיווח הכספ
המצוינים מעבר לאלה , נחוצים רכיבי בקרה נוספיםבמקרים רבים 

  .אמורכמידה סבירה של ביטחון כדי לספק  ,לעיל 5בסעיף 

                                                           
)1(

על  השפורסמ מסגרת המשולבת של בקרה פנימיתדוגמה של מסגרת כזאת היא ה   
 .Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - ה ידי

  
)2(

ם אות ואינםעומדים בפני עצמם ) יונים של בקרההקריטר(אלה קריטריונים   
הבחנה בין תהליכים מהותיים ל המשמשים(לעיל  6המצוינים בסעיף קריטריונים 

 .)תית של הבקרהשנלצורך פעולת ההערכה ה, מאד לבין תהליכים מהותיים
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לרכיבי רק המתייחסת או ביקורת הערכת אפקטיביות  גם, כך בשל

מם ואופן ללא התייחסות לקיו(לעיל  5המצוינים בסעיף בקרה ה
וללא התייחסות להשפעות  פעולתם של רכיבי בקרה נחוצים נוספים

 המספקת מיד) לעיל 5הדדיות ביניהם לבין אלה המצוינים בסעיף 
של או ביקורת ביטחון מאשר הערכת אפקטיביות קטנה יותר של 

כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח בקרה פנימית על 
  .SOX-הבהתאם להוראות  ,הכספי

  
שמערך ההוראות הקיים  לעיל והסבירות 6-8בשל האמור בסעיפים   . 9

הלשכה קובעת תקן ביקורת זה לגבי ביקורת המתייחסת , יעודכן
  .בלבד 2010בדצמבר  31ליום 

  
רואה החשבון דרך פעולתו של את לקבוע  נועדתקן ביקורת זה 

 31ליום המבקר בביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
אינו מתייחס  103לגבי תאגידים שתקן ביקורת ( 2010דצמבר ב

ביקורת  לרבות נוסח דוח רואה החשבון המבקר בעקבות ,)אליהם
  .כזאת

  
ליום  שיבוקרולזהות את רכיבי הבקרה  ביקורת כזאת הינה תמטר

אם רכיבי בקרה להשיג מידה סבירה של ביטחון ו 2010בדצמבר  31
  .הבחינות המהותיות אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל

  
   זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים

  
אשר אותם רכיבי בקרה  לאתתייחס ביקורת רואה החשבון המבקר   .10

לכל , הכולליםואליהם מתייחסת הערכת הדירקטוריון וההנהלה 
 םרכיבילמעט  -  )3(לעיל 5בסעיף  יםהמצוינ הרכיביםאת  ,הפחות

  .יעל הגילו הנוגעים רק לבקרה פנימית םרכיבי-יתתאו 
  

רואה החשבון  שלרכיבי הבקרה שאליהם מתייחסת הביקורת 
  ".רכיבי הבקרה המבוקרים"המבקר מכונים להלן 

  
לצורך  המהותיים מאדתהליכים הקביעת , לעיל 6כמוסבר בסעיף   .11

נעשתה על  2010בדצמבר  31הערכת הדירקטוריון וההנהלה ליום 
  .זה לצורך יםלו מתאימשנראו  קריטריוניםפי -לעידי כל תאגיד 

  

                                                           
)3(

לעיל גם  5מודגש כי הביקורת תתייחס אל רכיבי הבקרה המצוינים בסעיף   
 .אל כל אותם רכיבים תתייחסמ ינהכת הדירקטוריון וההנהלה אבמקרה בו הער
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א וזה ה ענייןברואה החשבון המבקר של  תפקידו, בנסיבות אלה
נעשתה על ידי מאד מהותיים ההתהליכים  לבחון אם קביעת

יישם עצמו התאגיד ש הקריטריוניםפי -לעהתאגיד באופן נאות 
  .זהלצורך 

  
רואה , וכן לצורך ביצוע הביקורת בהמשך, לצורך הבחינה כאמור

בקרה לגבי מקדמית הבנה בעל  ותלהיצריך מבקר החשבון ה
ביקורת המבוצעת בהתאם ב מוכ, פנימית על דיווח כספי בתאגיד

  .103לתקן ביקורת 
  

בשלב , קבלירואה החשבון המבקר , הבחינה כאמורלצורך , כמו כן
מהגורמים החותמים  ברורמצג , מוקדם ככל האפשר של הביקורת

 הקריטריונים ובו פירוט ,על הצהרות אישיות בהתאם לתקנות
התאגיד קבע  אותםוהתהליכים שלצורך זה  ישם התאגידשי

  .אלה קריטריונים פי- כמהותיים מאד על
  

, בעליל יםבלתי סביר םאינשיישם התאגיד  הקריטריונים כאשר
המהותיים מאד  רואה החשבון המבקר יבחן אם קביעת התהליכים

. קריטריונים םאות פי-על באופן נאותעל ידי התאגיד נעשתה 
  :בעקבות בחינה זאת יפעל רואה החשבון המבקר כלהלן

  
האמורה  הקביעהגיע למסקנה שההמבקר רואה החשבון  אם

, קריטריונים םפי אות- על באופן נאותעל ידי התאגיד נעשתה 
ביקורתו לגבי רכיב בקרה זה תתייחס לאותם תהליכים 

או ים תהליכלמעט ( שנקבעו כמהותיים מאד על ידי התאגיד
  .)יהנוגעים רק לבקרה פנימית על הגילותהליכים - תתי

  
 האמורה הקביעהגיע למסקנה שהרואה החשבון המבקר אם 

 םפי אות- על באופן נאותעל ידי התאגיד לא נעשתה 
התהליכים עליו לשקול באופן עצמאי את קביעת  ,קריטריונים

, במקרה כזה. קריטריונים םאות פי-עלהמהותיים מאד 
של רואה החשבון המבקר לגבי רכיב בקרה זה ביקורתו 

פי - עלכמהותיים מאד  אותם הוא רואהתתייחס לתהליכים ש
  .שיישם התאגיד הקריטריונים

  
אמור בפיסקה כרואה החשבון המבקר לא קיבל מהתאגיד מצג אם   .12

או , ברורשהוא קיבל אינו  צגשהמאו , לעיל 11בסעיף  רביעיתה
, ו מצג הם בלתי סבירים בעלילשהקריטריונים המצוינים באות

רואה החשבון המבקר יראה בכך הגבלה בביקורת ויפעל בהתאם 
 לגבי מצב של הגבלה בביקורת 103תקן ביקורת ב כללים שנקבעול
  . )תקןל Cבנספח  C3-C7סעיפים ו PCAOB 5תקן ב 76-ו 74 פיםסעי(
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  אופן ביצוע הביקורת

  
, לעיל 10-12בסעיפים  עם קביעת רכיבי הבקרה המבוקרים כאמור  .13

לגבי רכיבים אלה  יבצע את הביקורת רואה החשבון המבקר
תוך התאמות  103בתקן ביקורת  ובהתאם לכללים שנקבע

  :המתחייבות עקב
  

בהערכת הדירקטוריון וההנהלה  התייחסותהעדר   )א(
אשר עליהם מתבססת אותה  )4(לקריטריונים של בקרה

  .)להלן 14סעיף ( הערכה
  
סעיף ( 103כמשמעותה בתקן ביקורת ר ביקורת משולבת העד  )  ב(

  ).להלן 15
  
אשר אינם מזוהים  מהותייםתהליכים  לאהעדר התייחסות   )ג(

 ).להלן 16 ףסעי( מהותיים מאדכ
  

על רואה החשבון , לעיל 7בהתאם לעיקרון היסוד האמור בסעיף   .14
אותם קריטריונים של התבסס על המבקר לבצע את הביקורת ב

, אולם .הדירקטוריון וההנהלההערכת  עליהם מתבססתאשר בקרה 
התקנות ועמדת הסגל אינן דורשות , ל"כמצוין בסיפא של הסעיף הנ

  .התייחסות בהערכת הדירקטוריון וההנהלה לקריטריונים האמורים
  

בשלב מוקדם ככל האפשר של , קבליהחשבון המבקר  רואה, לפיכך
על הצהרות אישיות מהגורמים החותמים  ברורמצג , הביקורת

ה אשר עליהם הקריטריונים של בקר ובו פירוט, בהתאם לתקנות
כאשר הקריטריונים  .מתבססת הערכת הדירקטוריון וההנהלה

רואה החשבון , האמור אינם בלתי סבירים בעלילהמצוינים במצג 
המבקר יבצע את הביקורת לגבי רכיבי הבקרה המבוקרים 

  .בהתבסס על אותם קריטריונים
  

רואה החשבון המבקר לא ש במקרהלעיל יחול גם  12סעיף במור הא
 צגאו שהמ, הקריטריונים של בקרה לגביהמצג  קיבל מהתאגיד את

או שהקריטריונים המצוינים באותו מצג הם , שהוא קיבל אינו ברור
  .בלתי סבירים בעליל

  

                                                           
)4(

גם ' ר(לעיל  11-12אותם קריטריונים הנדונים בסעיפים  אינםקריטריונים אלה   
 ).לעיל והערות השוליים לגביו 7סעיף 
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לעומת הנדרש בהתאם הצמצום המשמעותי בהיקף הביקורת  עקב  .15
שימוש בשיקולי מהותיות שונים מאלה הו 103 לתקן ביקורת

בביקורת הדוחות גם מיושמים שו(תקן לאותו נדרשים בהתאם ש
ביקורת לא ניתן להשיג באמצעות ביקורת בהתאם לתקן , )הכספיים

. 103היעדים של ביקורת משולבת כמשמעותה בתקן ביקורת זה את 
ידיו מידע המגיע ל יא בחשבוןרואה החשבון המבקר יב, עם זאת

במסגרת שיקוליו לגבי  זהביקורת באמצעות ביקורת בהתאם לתקן 
  .98- ו 93ביקורת  ניביקורת הדוחות הכספיים בהתאם לתק

  
ת בהתאם לתקן ביקורת זה לא יחול האמור מבוצעבביקורת ה

  .בעניין השילוב בין הביקורות 103בתקן ביקורת  21-23בסעיפים 
  

אותם  לארק בדרך כלל חס הערכת הדירקטוריון וההנהלה תתיי  .16
עליה להתייחס בהתאם , לכל הפחות, אליהםר שארכיבי בקרה 
לרבות (בקרות ברמת הארגון ל פרט, במצב זה. לעיל 5לאמור בסעיף 

בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות 
הביקורת הערכת הדירקטוריון וההנהלה וכן  ,)של מערכות מידע

 מהותיים מאדתהליכים כ יםזוההמתהליכים אותם  לאק ר ותייחסי
העדר התייחסות לתהליכים עקב . )לעיל 11-12סעיפים גם  'ר(

נדרשות  ,)כמהותיים מאד יםזוהמ ינםאשר א(אחרים  מהותיים
 ,כך. 103ביישום הכללים שנקבעו בתקן ביקורת התאמות נוספות 

חשבונות " לאמתייחס  PCAOB 5תקן בכל מקום שבו , בין היתר
 )significant accounts and disclosures( "וגילויים משמעותיים

תהליכים מהותיים " לאההתייחסות תהיה , בדוחות הכספיים
לא באותו תקן מסוימות התייחסויות רוחביות , לכך נוסףב ."מאד

או  תממצומצבמידה  רלבנטיותה נייתהש ואתהיינה רלבנטיות 
של רואה החשבון המבקר וחוות דעתו ביקורתו , כמו כן. באופן חלקי

להשפעות הדדיות בין אינן מתייחסות בהתאם לתקן ביקורת זה 
  .רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים

  
אינו " מהותי מאד"המונח , לאחר זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים  .17

רכיבי  זיהויטעות ב הלחשבו עולה חשש  מצבל פרט( רלבנטי יותר
הבקרה לגבי רכיבי בתכנון ובביצוע הביקורת . )המבוקריםהבקרה 

באותם שיקולי שתמש להרואה החשבון המבקר על , המבוקרים
מהותיות שבהם הוא משתמש בביקורת הדוחות הכספיים של 

, יקויים ברכיבי הבקרה המבוקריםכאשר נמצאים לגם  .התאגיד
  .בהתאם לשיקולי המהותיות האמורים תישקל משמעותם

 

או  בנסיבות מסוימות יתכן שאגב ביקורת רכיבי הבקרה המבוקרים  .18
יוודע לרואה החשבון המבקר על קיומה ביקורת הדוחות הכספיים 

  .שאינה מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים של חולשה מהותית
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בזיהוי רכיבי הבקרה לכאורה כאשר הנסיבות מצביעות על טעות 

ויבחן את זיהוים של  רואה החשבון המבקר יחזור, המבוקרים
  .חוזרתהבחינה ה מצאיאת מ יביא בחשבוןו רכיבים אלה

  
לכאורה בזיהוי רכיבי על טעות  ותמצביע ןאינ נסיבותכאשר ה

נמצאה טעות  לאבחינה החוזרת באו כאשר , הבקרה המבוקרים
המתכונת המצומצמת של הביקורת בהתאם לתקן ביקורת , בזיהוים

 .חריותו של רואה החשבון המבקרזה אינה מאפשרת להרחיב את א
המהותית רואה החשבון המבקר יתייחס לחולשה , כזה מצבב

הוא לא יתייחס אליה בחוות  היינו, ל ליקוי משמעותיאהאמורה כ
גורמים בתאגיד עם אותם  כלול אותה בתקשורת שלויאלא רק דעתו 

. 103בהתאם לתקן ביקורת שאליהם מדווחים ליקויים משמעותיים 
את תשומת רואה החשבון המבקר  יפנהגורמים אלה  עם תקשורתב

עניין זה היה , SOX-הוראות העל התאגיד אם היו חלות הלב לכך ש
  .מצריך דיווח כחולשה מהותית בהתאם לאותן הוראות

  
  דיווח

  
המבוצעת בעקבות ביקורת הניתן רואה החשבון המבקר של דוח   .19

בתקני  נדוןש כפי, דוח מיוחד הוא ביסודובהתאם לתקן ביקורת זה 
בהתאם ". דוחות מיוחדים של רואי חשבון"בדבר  70-ו 7ביקורת 

על הדוחות רואה החשבון המבקר בנפרד מדוח ינתן דוח זה , לכך
  .הכספיים

  
בהתאם לתקן ביקורת זה מתייחסת רק לרכיבי  תצעומבהביקורת 

כלל התהליכים הבקרה המבוקרים ולא לבקרה פנימית על 
שאליה מתייחסת ביקורת ( יים בקשר עם הדיווח הכספיהמהות

חוות הדעת גם , בהתאם לכך). 103המבוצעת בהתאם לתקן ביקורת 
זה  בהתאם לתקן ביקורתהכלולה בדוח רואה החשבון המבקר 

כלל מתייחסת רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ולא לבקרה פנימית על 
  .התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי

  
כללת התייחסות נ לאהערכת הדירקטוריון וההנהלה בוד כל ע

 7סעיף (הערכה ה לקריטריונים של בקרה אשר עליהם מתבססת
יכלל התייחסות תדוח רואה החשבון המבקר לא בגם  ,)סיפא, לעיל

נכללת  בהערכת הדירקטוריון וההנהלה כאשר. לאותם קריטריונים
, )אם לתקנותמותר בהתכפי ש( התייחסות לקריטריונים האמורים

  .התייחסות כזאת גם בדוח שלו יוסיףרואה החשבון המבקר 
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כל היחידות לגבי כאשר אותו רואה חשבון מבקר עורך את הביקורת   .20

ומסקנת הביקורת לגבי  של הישות המדווחת הרלבנטיותהעסקיות 
נוסח דוח , היא בלתי מסויגת מבוקריםהבקרה הרכיבי אפקטיביות 

לתקן  'נספח אב הנוסח הקבוער בעניין זה יהיה רואה החשבון המבק
  .זהביקורת 

  
בהתאם לתקן ביקורת  ,כאשר רואה חשבון מבקר אחר עורך ביקורת  .21

עסקית בחברה בת או ביחידה  ,103זה או בהתאם לתקן ביקורת 
 20-22בהתאם לסעיפים (אחרת של הישות המדווחת והדוח שלו 
) 103בתקן ביקורת  11-13בתקן ביקורת זה או בהתאם לסעיפים 

יחולו , הישות המדווחת אתמומצא לרואה החשבון המבקר 
אולם זאת , )C8-C11סעיפים ( PCAOB 5תקן ל Cהעקרונות שבנספח 

במקום ( לגביו 1בישראל והבהרה  9בהתייחס להוראות תקן ביקורת 
  ).ב"בארה AU 543בהתייחס להוראות תקן 

  
כולל בדוח שלו ר מבקהחשבון הרואה כאשר , אלהבנסיבות 

לדוח של רואה חשבון מבקר אחר כחלק מהבסיס לחוות התייחסות 
עליו , )5(דעתו בעניין רכיבי הבקרה המבוקרים של הישות המדווחת

  .לתקן ביקורת זה' להתאים את נוסח הדוח שלו כמפורט בנספח ב
  

אחת או (כאשר מסקנת הביקורת היא שקיימת חולשה מהותית   .22
לשנות המבקר על רואה החשבון , בקרה המבוקריםברכיבי ה )יותר

  .לתקן ביקורת זה' את הדוח שלו כמפורט בנספח ג
  

דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הוספת פיסקת קישור ב
  הכספיים

  
בסוף ) כמפורט להלן(רואה החשבון המבקר יוסיף פיסקת קישור   .23

 90קורת לאחר הנוסח לפי תקני בי, הדוח שלו על הדוחות הכספיים
   .99- ו

  
היא  המבוקריםבקרה הרכיבי כאשר חוות הדעת על אפקטיביות     

  :נוסח פיסקת הקישור יהיה כלהלן, גתיבלתי מסו

                                                           
)5(

כלול בדוח שלו התייחסות לדוח של רואה חשבון רואה החשבון המבקר יכול ל  
ואה החשבון המבקר האחר עורך גם את ביקורת הדוחות ררק בתנאי ש מבקר אחר

ביקורת  הרך בוע הואובתנאי ש עסקיתל אותה חברה בת או יחידה הכספיים ש
בהתאם לתקן ביקורת זה או בהתאם לתקן ביקורת ) העומדת בפני עצמה(מלאה 

 .פי אחד מתקנים אלה-ונותן דוח רואה חשבון מבקר בנוסח הנדרש על, 103
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של לשכת רואי חשבון  104לתקן ביקורת בהתאם , ביקרנו גם    
, "על דיווח כספי בקרה פנימית רכיביל שרת וביק"בישראל 

 31החברה ליום דיווח כספי של בקרה פנימית על רכיבי 
כלל חוות  20X3 ____ב__ ום יוהדוח שלנו מ, 20X2בדצמבר 

באופן  םרכיביאותם  של קיומםיגת על ידעת בלתי מסו
  .אפקטיבי

  
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה בדוח רואה החשבון המבקר כאשר     

, )אחת או יותר(ולשה מהותית ח מדווחת פנימית על דיווח כספי
  :ל תשתנה כלהלן"הנ הסיפא של פיסקת הקישור

  
שלילית דעת כלל חוות  20X3____ ב__ מיום  והדוח שלנו ...    

בשל : או(בשל קיומה של חולשה מהותית  םרכיביאותם על 
  ).קיומן של חולשות מהותיות

  
  להותח

  
תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח   .24

בי תאגידים שתקן ביקורת לג( בלבד 2010בדצמבר  31כספי ליום 
הניתן  דוח רואה החשבון המבקראשר כ, )אינו מתייחס אליהם 103

  .2011 פברוארב 1בעקבות ביקורת זאת נחתם אחרי 
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'אנספח 
  

  )בתקן 20סעיף (   מסויג בלתינוסח דוח 
  
  
  

  ]חברהשם ה [   לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
  

  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
  

  ניירות ערךתקנות ב) ג(ב 9סעיף בהתאם ל
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  
  

וחברות    ]חברהשם ה [   בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
רכיבי בקרה אלה  .20X2 בדצמבר 31ליום ) "החברה" להלן ביחד( )1(בנות

הדירקטוריון וההנהלה של החברה  .)2(נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה
 ם אתאחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

המצורפת לדוח בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה
בקרה פנימית רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .ל"התקופתי לתאריך הנ

  .של החברה בהתבסס על ביקורתנועל דיווח כספי 
  

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן 
ביקורת של רכיבי בקרה " של לשכת רואי חשבון בישראל 104ביקורת 

) 1: (רכיבים אלה הינם"). 104תקן ביקורת "להלן " (פנימית על דיווח כספי
תהליך העריכה והסגירה של דיווח לרבות בקרות על , בקרות ברמת הארגון

כאן יצוין שם ברור [בקרות על ) 2(; כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע

כאן [בקרות על ) 3( ;]אם יש כזה, של תהליך מהותי מאד שיש לבקרו בהתאם לתקן
וכן , אם יש כזה, יצוין שם ברור של תהליך מהותי מאד נוסף שיש לבקרו בהתאם לתקן

  ").רכיבי הבקרה המבוקרים"יחד מכונים להלן  כל אלה( ]הלאה

                                                           
)1(

" וחברות בנות"יושמטו מהנוסח המילים , ת המדווחת אין חברות בנותאם לישו  
  ).בפיסקה האחרונה" (המאוחדים"והמילה ) בפיסקה הראשונה" (ביחד"ו

 
)2(

כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה נכללת התייחסות לקריטריונים של בקרה   
ת אשר עליהם מתבססת ההערכה ורואה החשבון המבקר מוסיף התייחסות כזא

 :יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות, )סיפא, בתקן 19סעיף ( גם בדוח שלו
בהתבסס עליהם קריטריונים אשר תיאור קצר וברור של ה[ בוקרו בהתבסס עלו"... 

 ".]בוצעה הביקורת
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נדרש  תקן זהפי -על. 104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
לזהות את רכיבי הבקרה  במטרהמאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 

אם רכיבי בקרה אלה קויימו להשיג מידה סבירה של ביטחון המבוקרים ו
ביקורתנו כללה השגת הבנה . באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות

הערכת  ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, בקרה פנימית על דיווח כספילגבי 
בחינה וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהסיכון 

בהתבסס אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות הוהערכה של 
ביצוע כללה גם , בקרה לגבי אותם רכיבי, ביקורתנו .שהוערך סיכוןהעל 

ביקורתנו . ים בהתאם לנסיבותכנחוצחשבנו כאלה שנהלים אחרים 
להבדיל מבקרה פנימית על כלל , התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים

ולפיכך חוות דעתנו , התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
ביקורתנו לא , כמו כן. מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד

חסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה התיי
חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות , שאינם מבוקרים ולפיכך

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. אפשריות כאלה
  .בהקשר המתואר לעיל

  
וכה ורכיבים מת, בכלל בקרה פנימית על דיווח כספי, בשל מגבלות מובנות

הסקת , כמו כן. הצגה מוטעית ותע או לגללמנולא עשויים ש ,בפרט
ה חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס מסקנות 

לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או  כנהותהפלסיכון שבקרות 
  .ם תשתנה לרעהנהליה ואמדיניות השמידת הקיום של 

  
את , מכל הבחינות המהותיות, אפקטיביהחברה קיימה באופן  ,לדעתנו

  .20X2בדצמבר  31ליום  רכיבי הבקרה המבוקרים
  

דוחות את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו
לכל ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים של החברה  הכספיים המאוחדים

והדוח  20X2 בדצמבר 31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
בלתי מסויגת על אותם דוחות  כלל חוות דעת, 20X3____ ב__  מיום ,שלנו

  .)3(כספיים
  
  
  ]חתימת רואה החשבון המבקר[                 ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)3(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .ציין את ההסתייגות ותתאר אותהתותאם הסיפא של משפט זה כך שת

  

הפניית (אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל פיסקת הדגש 
וכן הפניית תשומת לב : "... יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות, )תשומת לב

השפעת היישום לראשונה : כגון, תיאור קצר וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש[ בדבר

 ".]ח כספי חדששל תקן דיוו
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'בנספח 
  

התאמות לנוסח הדוח כאשר נכללת התייחסות לדוח של רואה 
רכיבי בסיס לחוות דעת בעניין חשבון מבקר אחר כחלק מה

  )בתקן 21סעיף (      )1(המבוקריםבקרה ה

  
 'אהתאמה לפיסקה הראשונה בנוסח שבנספח  .1
  

  :שני משפטים אלה) כהמשך הפיסקה(בסוף פיסקה זאת יתווספו 
  

של בקרה פנימית על דיווח כספי רכיבי האפקטיביות של קנו את דלא ב
הכלולים באיחוד תיהן והכנסושאוחדו אשר נכסיהן בנות חברות 

מהסכומים המתייחסים , בהתאמה, ____%-ו____ %מהווים 
ולשנה  20X2 בדצמבר 31ליום בדוחות הכספיים המאוחדים 

בקרה פנימית על רכיבי האפקטיביות של  .שהסתיימה באותו תאריך
מבקרים על ידי רואי חשבון  השל אותן חברות בוקר דיווח כספי

ככל שהיא מתייחסת , נו וחוות דעתנואחרים שדוחותיהם הומצאו ל
, אותן חברות בקרה פנימית על דיווח כספי שלרכיבי אפקטיביות של ל

  .האחריםהמבקרים מבוססת על דוחות רואי החשבון 
  

 'אבנוסח שבנספח  לישיתהתאמה לפיסקה הש .2
  

  :במקום המשפט האחרון בפיסקה זאת יבוא משפט זה
  

חשבון המבקרים האחרים ודוחות רואי האנו סבורים שביקורתנו 
  .בהקשר המתואר לעיל בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק

 

  'אבנוסח שבנספח ) אחרונההלפני (התאמה לפיסקה החמישית  .3
  

בין , תתווספנה - " לדעתנו"אחרי המילה  -בתחילת פיסקה זאת 
בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון "המילים , פסיקים

 ".המבקרים האחרים
  

  'אבנוסח שבנספח ) האחרונה(מה לפיסקה השישית התא .4
  

בהתבסס על "תתווספנה המילים ) לפני הנקודה(בסוף פיסקה זאת 
  ".ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים

                                                           
)1(

. נוסח ההתאמות מתייחס למצב בו קיימים מספר רואי חשבון מבקרים אחרים  
 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, רואה חשבון מבקר אחר אחדרק כאשר קיים 
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'גנספח 
  

שינויים הנדרשים בנוסח הדוח כאשר מסקנת הביקורת היא 
ברכיבי הבקרה  )אחת או יותר(שקיימת חולשה מהותית 

  )בתקן 22סעיף (   המבוקרים
  
  
כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה נכללות כל החולשות  .1

המהותיות שזוהו בביקורת והגילוי לגביהן מוצג באופן נאות מכל 
  הבחינות המהותיות

  
  

הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 
תישאר בעינה לאחר הפיסקאות  הפיסקה האחרונה(' אשבנספח 

  ):שלהלן
  

בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי
עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית , דיווח כספי

מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע 
  .או תתגלה במועד

  
זוהו ונכללו רכיבי הבקרה המבוקרים בהבאות  )1(החולשות המהותיות

  :בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  

  ]כאן תתואר כל חולשה מהותית הנכללת בהערכת הדירקטוריון וההנהלה[
  

העיתוי , ל הובאו בחשבון בקביעת המהות"הנ )1(החולשות המהותיות
וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים 

ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31רה ליום המאוחדים של החב
ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על הדוחות , באותו תאריך

  .הכספיים האמורים
  

שזוהו לעיל על השגת  )1(בשל השפעת החולשות המהותיות, לדעתנו
באופן אפקטיבי את רכיבי הבקרה קיימה לא חברה ה, מטרות הבקרה

  .20X2בדצמבר  31ליום  המבוקרים

                                                           
)1(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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, כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה לא נכללת חולשה מהותית .2
  אך בביקורת זוהו חולשות מהותיות

  
  

הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 
הפיסקה האחרונה תישאר בעינה לאחר הפיסקאות (' אשבנספח 

  ):שלהלן
  

על בבקרה פנימית , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי
עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית , דיווח כספי

מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע 
  .או תתגלה במועד

  
ברכיבי הבאות  )1(במסגרת ביקורתנו זיהינו את החולשות המהותיות

אשר לא זוהו כחולשה מהותית בהערכת , הבקרה המבוקרים
  :ההנהלההדירקטוריון ו

  
  ]כאן תתואר כל חולשה מהותית שזוהתה בביקורת[

  
העיתוי , ל הובאו בחשבון בקביעת המהות"הנ )1(החולשות המהותיות

וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים 
ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 

הדוח שלנו על הדוחות  ודוח זה אינו משפיע על, באותו תאריך
  .הכספיים האמורים

  
המתוארות לעיל מהערכת  )1(בשל השמטת החולשות המהותיות

הערכת הדירקטוריון וההנהלה שהחברה , הדירקטוריון וההנהלה
 בדצמבר 31ליום  באופן אפקטיבי את רכיבי הבקרה המבוקרים קיימה
20X2 אינה נאותה.  

  
שזוהו לעיל על השגת בשל השפעת החולשות המהותיות , לדעתנו

מכל הבחינות , באופן אפקטיבי קיימהלא חברה ה, מטרות הבקרה
 .20X2בדצמבר  31ליום  את רכיבי הבקרה המבוקרים ,המהותיות

                                                           
)1(

 .ללשון יחידהנוסח יותאם , כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה נכללות חולשות מהותיות  .3
והגילוי לגביהן מוצג באופן נאות מכל הבחינות ) אחת או יותר(

 נכללות חולשות מהותיות נוספות שזוהו בביקורת אך לא, המהותיות

  
  

הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 
הפיסקה האחרונה תישאר בעינה לאחר הפיסקאות (' אשבנספח 

  ):שלהלן
  

בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי
רה כי הצגה מוטעית עד כדי כך שקיימת אפשרות סבי, דיווח כספי

מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע 
  .או תתגלה במועד

  
זוהו ונכללו ברכיבי הבקרה המבוקרים הבאות  )1(החולשות המהותיות

  :בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  

  ]כל חולשה מהותית הנכללת בהערכת הדירקטוריון וההנהלה כאן תתואר[
  

הבאות  )1(רת ביקורתנו זיהינו את החולשות המהותיותבמסג, בנוסף
אשר לא זוהו כחולשה מהותית בהערכת , ברכיבי הבקרה המבוקרים

  :הדירקטוריון וההנהלה
  

  ]כאן תתואר כל חולשה מהותית נוספת שזוהתה בביקורת[
  

העיתוי , ל הובאו בחשבון בקביעת המהות"הנ )1(החולשות המהותיות
שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים  וההיקף של נהלי ביקורת

ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 
ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על הדוחות , באותו תאריך

  .הכספיים האמורים
  

בשל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת , לדעתנו
מכל הבחינות , יבאופן אפקטיב קיימהלא חברה ה, מטרות הבקרה

  .20X2בדצמבר  31ליום  את רכיבי הבקרה המבוקרים ,המהותיות

                                                           
)1(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה נכללות כל החולשות  .4
אך הגילוי לגבי חלק מהן אינו מוצג באופן , המהותיות שזוהו בביקורת

 נאות מכל הבחינות המהותיות

  
  

נוסח הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית ב
הפיסקה האחרונה באותו נוסח תישאר בעינה לאחר (' אשבנספח 

  ):הפיסקאות שלהלן
  

בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי
עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית , דיווח כספי

מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע 
  .תתגלה במועדאו 

  
זוהו ונכללו  ברכיבי הבקרה המבוקריםהבאות  )1(החולשות המהותיות

  :בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  

כל חולשה מהותית הנכללת בהערכת הדירקטוריון וההנהלה  כאן תתואר[
  ]ואשר הגילוי לגביה מוצג שם באופן נאות מכל הבחינות המהותיות

  
 ברכיבי הבקרה המבוקריםאות הב )1(גם החולשות המהותיות, בנוסף

אך הגילוי לגביהן אינו , זוהו ונכללו בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  :מוצג שם באופן נאות מכל הבחינות המהותיות

  
כאן תתואר באופן נאות כל חולשה מהותית אשר הגילוי לגביה בהערכת [

  ]הדירקטוריון וההנהלה אינו מוצג באופן נאות מכל הבחינות המהותיות
  

העיתוי , ל הובאו בחשבון בקביעת המהות"הנ )1(החולשות המהותיות
וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים 

ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 
ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על הדוחות , באותו תאריך

  .הכספיים האמורים
  

פעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת בשל הש, לדעתנו
מכל הבחינות , באופן אפקטיבי קיימהלא חברה ה, מטרות הבקרה

  .20X2בדצמבר  31ליום  את רכיבי הבקרה המבוקרים ,המהותיות

                                                           
)1(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  

245



  
  
 

   1

  לשכת רואי חשבו� בישראל
  

  (*) 105 תק� ביקורת   
  

  ר ב ד ב
  

ביקורת של " 104תק� ביקורת הארכת תוק� 
  " רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

  

  
  

�  תוכ� ענייני
  

  
  
  �  סעיפי
    
    

  1�3  מבוא
    

  4�5  104תיקו� תק� ביקורת 
    

  6  תחילה
  

                                                           
(*)

 בהתא� ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת� אושר על זהתק� ביקורת  
מיו�  לטתהידי המועצה המקצועית בהתא� להח�ועל 6.12.2011להחלטתה מיו� 

ידי הוועד המרכזי בהתא� להחלטתו מיו� � ואושר לפירסו� על26.12.2011
8.12.2011 .  
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  מבוא
  
רכיבי בקרה פנימית על דיווח על ביקורת של הוחל  104תק� ביקורת   .1

לגבי תאגידי� שתק� ביקורת (  בלבד2010 בדצמבר 31כספי ליו� 
כאשר דוח רואה החשבו� המבקר הנית� , ) אינו מתייחס אליה�103

   .2011 בפברואר 1בעקבות ביקורת כזאת נחת� אחרי 
  
  : מוסבר כי104 בתק� ביקורת 6בסעי%   .2
  

בשונה מתהליכי� , מהותיי� מאדההתייחסות לתהליכי� "
) וכ� ההתייחסות לגילוי שאינו חלק מהדוחות הכספיי�(, מהותיי�

בתקנות ובעמדת הסגל . �SOXמהווה שוני יסודי לעומת הוראות ה
אי� הגדרות או קריטריוני� שלפיה� תיעשה לעניי� זה ההבחנה 

  .מהותיי� לבי� תהליכי� מהותיי� מאדבי� תהליכי� 
  

ת הביקורת של רואי החשבו� המבקרי� בעקרונות ובשיטו, כמו כ�
לא קיימי� לעניי� זה הגדרות או קריטריוני� שיכולי� לסייע 

  .ל"בהבחנה הנ
  

קביעת התהליכי� המהותיי� מאוד לצור  הערכת , בנסיבות אלה
 � נעשתה על ידי כל 2010 בדצמבר 31הדירקטוריו� וההנהלה ליו

  ".  זהפי קריטריוני� שנראו לו מתאימי� לצור&תאגיד על
  

  :מוסבר כי 104בתק� ביקורת  7בסעי% 
  

עיקרו� יסוד בביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי בהתא� "
 הינו שהביקורת תבוצע בהתבסס על אותה 103לתק� ביקורת 
 )1(מתאימה ובעלת הכרה) קריטריוני� של בקרה(מסגרת בקרה 

אשר עליה מתבססת הערכת הדירקטוריו� וההנהלה בדבר 
בתק�  5סעי%  (של בקרה פנימית על דיווח כספי ביותהאפקטי
PCAOB 5.(  

  

                                                           
)1(

 השפורסמ מסגרת המשולבת של בקרה פנימיתדוגמה של מסגרת כזאת היא ה     
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission � הידי על   

  (COSO).  
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מסגרת בקרה מתאימה ובעלת הכרה קובעת את הקריטריוני� 
המפורטי� שלפיה� צרי* להתנהל מער* הבקרה הפנימית על 

זיהוי הסיכו� , לרבות הגדרת המטרה של כל בקרה, )2(דיווח כספי
אותה בקרה לבקרות הקשר בי� , שאותו היא באה למנוע או לגלות

אחרות וכ� התכנו� והתפעול האפקטיביי� של אותה בקרה כדי 
בקרות , בהתא� לכ*. להשיג בפועל את המטרה שהוגדרה לה

ראויות ורצויות ה� אלה העונות על הקריטריוני� , נורמטיביות
אות� קריטריוני� של בקרה מהווי� ג� , כפועל יוצא מכ*. ל"הנ

כה להתבסס הערכת האפקטיביות את אבני הבוח� שעליה� צרי
השנתית של הדירקטוריו� וההנהלה וכ� הביקורת של רואה 

  . החשבו� המבקר
  

תבוצע השוואת הבקרות "...בעמדת הסגל מצוי� כי '  ב6.1בסעי% 
א* אי� התייחסות למסגרת , ..."הקיימות מול בקרות רצויות

 לתכנ� ולתפעל, הקריטריוני� של בקרה אשר לפיה� יש להגדיר
התקנות , SOX&בשונה מהוראות ה,  כמו כ�".בקרות רצויות"

ועמדת הסגל אינ� דורשות התייחסות בהערכת הדירקטוריו� 
וההנהלה לקריטריוני� של בקרה אשר עליה� מתבססת אותה 

  ."הערכה
  

  : מוסבר כי104 בתק� ביקורת 8בסעי% 
  

" בקרה פנימית על הדיווח הכספי", בהתא� להגדרה שבתקנות"
אשר נועדו לספק , ....בקרות ונהלי� הקיימי� בתאגיד"הינה 

, מידה סבירה של ביטחו� בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי
  ".ולהכנת הדוחות הכספיי� בהתא� להוראות הדי�

  
בדבר טחו� ימידה סבירה של ב, ל"כפי שעולה ג� מההגדרה הנ

מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיי� בהתא� 
� נובעת ממכלול הבקרות והנהלי� הקיימי� בתאגיד להוראות הדי
הבקרה , א� רכיבי בקרה נחוצי� אינ� קיימי�. בהקשר זה

הפנימית על הדיווח הכספי עלולה שלא לספק מידה סבירה של 
מעבר , �במקרי� רבי� נחוצי� רכיבי בקרה נוספי. ביטחו� כאמור

כדי לספק מידה סבירה של ביטחו� ,  לעיל5לאלה המצויני� בסעי% 
  .כאמור

  

                                                           
)2(

 אות� ואינ�עומדי� בפני עצמ� ) הקריטריוני� של בקרה(אלה ני� קריטריו     
המשמשי� להבחנה בי� תהליכי� ( לעיל 6קריטריוני� המצויני� בסעי%   
לצור' פעולת ההערכה השנתית של , מהותיי� מאד לבי� תהליכי� מהותיי�  
  ).הבקרה  
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ג� הערכת אפקטיביות או ביקורת המתייחסת רק לרכיבי , בשל כ*
ללא התייחסות לקיומ� ואופ� ( לעיל 5הבקרה המצויני� בסעי% 

פעולת� של רכיבי בקרה נחוצי� נוספי� וללא התייחסות 
)  לעיל5לבי� אלה המצויני� בסעי% להשפעות הדדיות ביניה� 

מספקת מידה קטנה יותר של ביטחו� מאשר הערכת אפקטיביות 
או ביקורת של בקרה פנימית על כלל התהליכי� המהותיי� בקשר 

  ".�SOXבהתא� להוראות ה, ע� הדיווח הכספי
  

 104 בתק� ביקורת 9סעי� נקבע ב, ל"ר בסעיפי� הנאמובעקבות ה
  :כלהל�

  
 לעיל והסבירות שמער  ההוראות 8&6עיפי� בשל האמור בס"

�הלשכה קובעת תק� ביקורת זה לגבי ביקורת , יעודכ� הקיי
  ". בלבד2010 בדצמבר 31ליו�  המתייחסת

  
מער* ההוראות הקיי� טר� עודכ� והבעיות , מרות האמור לעילל  .     3

, בנסיבות אלה.  נותרו בעינ�104 בתק� ביקורת 6�8הנדונות בסעיפי� 
 ג� על 104נדרש להחיל את תק� ביקורת , דר אפשרות אחרתובהע

 בדצמבר 31ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי ליו� 
2011.   

  
  

   104תיקו� תק� ביקורת 
  
  : יתוק� כלהל�104 בתק� ביקורת 24סעי%   .4
  

רכיבי בקרה פנימית יחול על ביקורת של ביקורת זה תק�   . 24"  
   בלבד�2011 ו2010 בדצמבר 31 מי�ליעל דיווח כספי     

  ,) אינו מתייחס אליה�103תאגידי� שתק� ביקורת  לגבי(                     
  כאשר דוח רואה החשבו� המבקר הנית� בעקבות ביקורת                     

  ".2011 בפברואר 1זאת נחת� אחרי                      
  
 31ליו� " כ* שבמקו� נו יתוק104 בתק� ביקורת �11  ו9, 6 פי�סעי  .5

  ".�2011 ו2010 בדצמבר 31לימי� "יאמר בה� " 2010בדצמבר 
  
  

  תחילה
  
  .   תק� ביקורת זה יחול ע� פרסומו  .6
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 1 

 לשכת רואי חשבון בישראל
 

 )*( 016 תקן ביקורת   
 

 ר ב ד ב
 

בקרה ביקורת של " 011תקן ביקורת  תיקון
פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של 

 "דוחות כספיים
 

 
 תוכן עניינים

 
 
 
 סעיפים 
  
  

 1 מבוא
  

 2-3 011תיקון תקן ביקורת 
  

 4 תחילה
  

  נספח
  

 

                                                           
ידי  ועל די הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורתי אושר על זה תקן ביקורת )*(

על ידי  ופרסומו אושר 3212.119מיום  להחלטותיהןהמועצה המקצועית בהתאם 
 2 19212.119הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום 
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 .  

 מבוא
 
"ביקורת של בקרה פנימית על דיווח  103תקן ביקורת  םרסופשמאז  .1

-על ידי הכספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים" פורסמו 
PCAOB  בארה"ב( מספר תקני ביקורתAS - Auditing Standards ,)

 . PCAOB 5תקן ב ותכלוללהפניות התיקונים גם ם בוצעו יהשבעקבות
 

כללי  אתהמפרט  103לתקן ביקורת לפיכך, נדרש לעדכן את נספח א' 
 PCAOB 5בנוסף, מאחר שתקן  .כהגדרתם בתקן הביקורת המשולבים

את בהתאם , יש לתקן AS שסימולם ביקורת מפנה כעת גם לתקני
 .103לתקן ביקורת  18המלל בסעיף 

 
 011תקן ביקורת  תיקון

 
 המצורףנספח הבטל ובמקומו יבוא  103נספח א' לתקן ביקורת  .2

 ורת זה.לתקן ביק

 

 "AUתקן " ביטויהבכל מקום בו נכלל , 103לתקן ביקורת  18בסעיף  .3
 ".ASאו  AUתקן "בוא במקומו הביטוי י

 
 תחילה

 
זה יחול על ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי ביקורת תקן  .4

, כאשר דוח רואה החשבון המבקר ואילך 2012בדצמבר  31ליום 
 .   2013בינואר  15חרי הניתן בעקבות ביקורת זאת נחתם א
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 (מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן)  נספח א'
 

 (בתקן 9סעיף )  כללי ביקורת משולבים
 

 ם אלה:ינכללי הביקורת המשולבים, כמשמעותם בתקן, ה
 

הסעיף בתקן 
PCAOB 5 העניין הנדון בסעיף 

כללי הביקורת 
 )*( המשולבים

   
התחשבות בליקויים שזוהו בבקרות  15

 ות למנוע או לזהות תרמיתהמיועד
AS 12 -  

  65-69סעיפים 
   
 AU 322 שימוש בעבודה של אחרים 16

   
הערכת הכשירות והאובייקטיביות של  18

מבקרי פנים ו/או אנשים אחרים אשר 
 קיימת כוונה להשתמש בעבודתם

AU 322 - 
 9-11סעיפים 

   
נהלים שרואה החשבון המבקר נדרש  35

לפקח על עבודה של  לבצעם בעצמו או
 אחרים הנותנים לו סיוע ישיר

AU 322 -    
 27סעיף 

   
ההשפעה של טכנולוגיות מידע על  36

בקרה פנימית על דיווח כספי 
 והסיכונים שיש להעריך

AS 12 -  
 29סעיף 

 Bונספח 
   
A7 "הגדרת המונח "אפשרות סבירה FAS 5 -  3סעיף 

   
B16, C15 יון וההנהלה תקשורת עם הדירקטור

 במצבים מסוימים
AU 722 - 

 29-36סעיפים 
   

B17 - B21 עקרונות ונהלים לגבי לשכות שירות AU 324 
 

בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי, כללי ביקורת משולבים  לגבי תאגידים
 בתקן. 18נוספים כאמור בסעיף  ASאו  AUתקני יכללו גם הפניות אל 

 

                                                           
הם אלה המוצגים  AS (Auditing Standards)או  AU תקני ביקורת שסימולם )*(

 , בכתובת שלהלן:PCAOB-ה)והניתנים לגישה חופשית( באתר 
 http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/default.aspx 
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  1 

 לשכת רואי חשבון בישראל
 
 

 )*( 015 תקן ביקורת   
 

 ר ב ד ב
 

ביקורת " 012תקן ביקורת  תיקוןהארכת תוקף ו
 של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"

 
 

 תוכן עניינים
 

 
 
 סעיפים 
  
  

 1-7 מבוא
  

 8-13 012הארכת תוקף ותיקון תקן ביקורת 
  

 14 תחילה
  

  נספח
  

 

                                                           
ידי  ועל ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת אושר על זה תקן ביקורת )*(

על ידי  ופרסומו אושר 119..9.1מיום  להחלטותיהןהמועצה המקצועית בהתאם 
 . 119..19.1טתו מיום הוועד המרכזי בהתאם להחל
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 .  

 מבוא
 

 קףכת תוהאר
 
הוחל על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  104תקן ביקורת  .1

)לגבי תאגידים שתקן ביקורת בלבד  2010בדצמבר  31כספי ליום 
, כאשר דוח רואה החשבון המבקר הניתן אינו מתייחס אליהם( 103

 .2011בפברואר  1בעקבות ביקורת כזאת נחתם אחרי 

 

 ר כי:מוסב 104בתקן ביקורת  6בסעיף  .2
 

, בשונה מתהליכים מהותיים מאד"ההתייחסות לתהליכים 
, )וכן ההתייחסות לגילוי שאינו חלק מהדוחות מהותיים

. בתקנות SOX-הכספיים( מהווה שוני יסודי לעומת הוראות ה
ובעמדת הסגל אין הגדרות או קריטריונים שלפיהם תיעשה לעניין 

 .מהותייםיכים לבין תהל מהותיים מאדזה ההבחנה בין תהליכים 
 

כמו כן, בעקרונות ובשיטות הביקורת של רואי החשבון המבקרים 
לא קיימים לעניין זה הגדרות או קריטריונים שיכולים לסייע 

 בהבחנה הנ"ל.
 

בנסיבות אלה, קביעת התהליכים המהותיים מאוד לצורך 
נעשתה  0101בדצמבר  10הערכת הדירקטוריון וההנהלה ליום 

פי קריטריונים שנראו לו מתאימים לצורך -עלעל ידי כל תאגיד 
 "זה.

 
 מוסבר כי: 104בתקן ביקורת  7בסעיף 

 
"עיקרון יסוד בביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי בהתאם 

הינו שהביקורת תבוצע בהתבסס על אותה  103לתקן ביקורת 
 (1)מסגרת בקרה )קריטריונים של בקרה( מתאימה ובעלת הכרה

הערכת הדירקטוריון וההנהלה בדבר  אשר עליה מתבססת
בתקן  5)סעיף  של בקרה פנימית על דיווח כספי האפקטיביות

PCAOB 5.) 

                                                           
 השפורסמ מסגרת המשולבת של בקרה פנימיתדוגמה של מסגרת כזאת היא ה    (1)

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission -ה ידי על  

 (COSO). 
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מסגרת בקרה מתאימה ובעלת הכרה קובעת את הקריטריונים 
המפורטים שלפיהם צריך להתנהל מערך הבקרה הפנימית על 

, לרבות הגדרת המטרה של כל בקרה, זיהוי הסיכון (2)דיווח כספי
ותו היא באה למנוע או לגלות, הקשר בין אותה בקרה שא

לבקרות אחרות וכן התכנון והתפעול האפקטיביים של אותה 
בקרה כדי להשיג בפועל את המטרה שהוגדרה לה. בהתאם לכך, 
בקרות נורמטיביות, ראויות ורצויות הן אלה העונות על 
הקריטריונים הנ"ל. כפועל יוצא מכך, אותם קריטריונים של 

רה מהווים גם את אבני הבוחן שעליהן צריכה להתבסס בק
הערכת האפקטיביות השנתית של הדירקטוריון וההנהלה וכן 

 הביקורת של רואה החשבון המבקר. 
 

ב' בעמדת הסגל מצוין כי "...תבוצע השוואת הבקרות  6.1בסעיף 
הקיימות מול בקרות רצויות...", אך אין התייחסות למסגרת 

קרה אשר לפיהם יש להגדיר, לתכנן ולתפעל הקריטריונים של ב
, התקנות SOX-כמו כן, בשונה מהוראות ה "בקרות רצויות".

ועמדת הסגל אינן דורשות התייחסות בהערכת הדירקטוריון 
וההנהלה לקריטריונים של בקרה אשר עליהם מתבססת אותה 

 ."הערכה
 

 מוסבר כי: 104בתקן ביקורת  8בסעיף 
 

, "בקרה פנימית על הדיווח הכספי" "בהתאם להגדרה שבתקנות
הינה "בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד...., אשר נועדו לספק 
מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי, 

 ולהכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין".
 

בדבר טחון ימידה סבירה של בכפי שעולה גם מההגדרה הנ"ל, 
והכנת הדוחות הכספיים בהתאם מהימנות הדיווח הכספי 

ן נובעת ממכלול הבקרות והנהלים הקיימים להוראות הדי
בתאגיד בהקשר זה. אם רכיבי בקרה נחוצים אינם קיימים, 
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי עלולה שלא לספק מידה 
סבירה של ביטחון כאמור. במקרים רבים נחוצים רכיבי בקרה 

לעיל, כדי לספק מידה  5בסעיף  נוספים, מעבר לאלה המצוינים
 סבירה של ביטחון כאמור.

 

                                                           
אותם  ואינםאלה )הקריטריונים של בקרה( עומדים בפני עצמם קריטריונים     (.)

לעיל )המשמשים להבחנה בין תהליכים  6ונים המצוינים בסעיף קריטרי 
מהותיים מאד לבין תהליכים מהותיים, לצורך פעולת ההערכה השנתית של  
 הבקרה(. 
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בשל כך, גם הערכת אפקטיביות או ביקורת המתייחסת רק 
לעיל )ללא התייחסות לקיומם  5לרכיבי הבקרה המצוינים בסעיף 

ואופן פעולתם של רכיבי בקרה נחוצים נוספים וללא התייחסות 
לעיל(  5יף להשפעות הדדיות ביניהם לבין אלה המצוינים בסע

מספקת מידה קטנה יותר של ביטחון מאשר הערכת אפקטיביות 
או ביקורת של בקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים 

 ."SOX-בקשר עם הדיווח הכספי, בהתאם להוראות ה
 

 012בתקן ביקורת  7סעיף נקבע בר בסעיפים הנ"ל, אמובעקבות ה
 8כלהלן

 
ות שמערך ההוראות לעיל והסביר 4-6בשל האמור בסעיפים "

יעודכן, הלשכה קובעת תקן ביקורת זה לגבי ביקורת  הקיים
 "בלבד. 0101בדצמבר  10ליום  המתייחסת

 

למרות האמור לעיל, מערך ההוראות שהיה קיים בעת פרסום תקן  .3
והבעיות בהקשרים הנ"ל  2011לא עודכן במהלך שנת  104ביקורת 

נסיבות אלה, ובהעדר בתקן נותרו בעינן. ב 6-8הנדונות בסעיפים 
אשר החיל  105אפשרות אחרת, פרסמה הלשכה את תקן ביקורת 

גם על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  104את תקן ביקורת 
 .2011בדצמבר  31דיווח כספי ליום 

 
שנה נוספת, מערך ההוראות האמור טרם אף כיום, למרות שחלפה 

בתקן ביקורת  6-8 והבעיות הנדונות בסעיפיםבהקשרים הנ"ל עודכן 
עדיין נותרו בעינן מבלי שמשמעותן פחתה. בנסיבות אלה, אין  104

גם על  104בידי הלשכה אפשרות אחרת אלא להחיל את תקן ביקורת 
בדצמבר  31ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי ליום 

2012. 
 

 תקןה תיקון
 

עותה עמדת הסגל )כמשמב ,104תקן ביקורת ב 5בסעיף  רמואכ .4
"...על התאגיד לבחון, לכל הפחות, , בין היתר, כי נאמר( אותו תקןב

 אליהם התייחסהש םרכיביהארבעת  .עיקריים..." ארבעה רכיבים
בקרות על תהליך עריכת  ,הארגון בקרות ברמת היועמדת הסגל 

בקרות כלליות על מערכות המידע ובקרות על , הדוחות וסגירתם
לפי עמדת הסגל . וח הכספי ולגילוימאוד לדיו תהליכים מהותיים

 את ארבעת הרכיבים הנ"ל. לכל הפחותלבחון על התאגיד היה הנ"ל 
 

לא היתה בתקנות )כמשמעותן באותו  104תקן ביקורת בעת פרסום 
 תקן( כל התייחסות לרכיבי הבקרה שאותם נדרש התאגיד לבחון.
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 בתקן 10סעיף נקבע בכפועל יוצא ממצב הדברים המתואר לעיל, 
ביקורת רואה החשבון המבקר תתייחס אל אותם "כי  104ביקורת 

אליהם מתייחסת הערכת הדירקטוריון וההנהלה  רכיבי בקרה אשר
 - לעיל 5הפחות, את הרכיבים המצוינים בסעיף  והכוללים, לכל
רכיבים הנוגעים רק לבקרה פנימית על -או תתי למעט רכיבים

, את הרכיבים המצוינים והכוללים, לכל הפחות" המילים. "הגילוי
עמדת הסגל אמור בהתחשב בה 10" נכללו בסעיף לעיל 5בסעיף 

ובהעדר כל התייחסות בתקנות לרכיבי הבקרה שאותם נדרש לבחון. 
ר שאהאמור  10לסעיף ( 3הערת שוליים )נכללה לכך בנוסף 

טענה בתאגיד לא יפעל בהתאם לעמדת הסגל שאפשרות התייחסה ל
 .ף של חוק או תקנותתוקאין  אותה עמדהשל

 
ערך )דוחות  תקנות ניירותלן וקיתפורסם  2011בחודש יולי 

לאחר תיקון  ."(התקנות)להלן " 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
חוות דעת של רואה החשבון המבקר כי קובעת  ב.)ג(9קנה ת, זה

בקרות המצוינים בתקנה )שתתייחס לכל אחד מרכיבי הבקרה 
בקרות  ,על תהליך עריכת הדוחות וסגירתם בקרות ,ברמת הארגון

מערכות המידע ובקרות על תהליכים מהותיים מאוד  כלליות על
 תיחשב כחוות דעת העומדת בדרישות התקנות. (לדיווח הכספי

הערכת בגם התייחסות לרכיבי בקרה אלה ת ודורשהתקנות 
של רכיבי הבקרה שהוערכו פירוט ואף הדירקטוריון וההנהלה 

נוקטות אינן התקנות  .רכת הדירקטוריון וההנהלהבמסגרת הע
 בלשון דומה אחרת. וא"לכל הפחות"  במילים

 
בתקן  01סעיף ב בטללבעקבות תיקון התקנות כאמור, נדרש 

והכוללים, לכל הפחות, את הרכיבים את המילים " 012ביקורת 
כמו כן נדרשות  (.1" וכן את הערת שוליים )לעיל 3המצוינים בסעיף 

למצב בו הערכת הדירקטוריון וההנהלה אינה מתייחסת  הוראות
 עליה להתייחס בהתאם לתקנותאליהם לכל רכיבי הבקרה ש

 להלן(. 5)הוראות אלה נדונות בסעיף 

 

רואה החשבון המבקר שדן במצבים  104בתקן ביקורת  12סעיף  .5
בהתאם לכללים שנקבעו גם בהם הגבלה בביקורת ויפעל  הםיראה ב

 76-ו 74סעיפים לגבי מצב של הגבלה בביקורת ) 103בתקן ביקורת 
האמור  12סעיף  (.לתקן Cבנספח  C3-C7וסעיפים  PCAOB 5תקן ב

 מונה שלושה מצבים כאלה:
 
  רואה החשבון המבקר לא קיבל מהתאגיד מצג ובו פירוט

תהליכים הקביעת לצורך  הקריטריונים שיישם התאגיד
בע התאגיד התהליכים שאותם קפירוט כן והמהותיים מאד 

 .פי קריטריונים אלה-כמהותיים מאד על
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  את המצג האמור, אך רואה החשבון המבקר קיבל מהתאגיד

 .אינו ברורהמצג שהתקבל 

 
 רואה החשבון המבקר ש האמור הקריטריונים המצוינים במצג

 .הם בלתי סבירים בעליל קיבל מהתאגיד
 

ן רואה החשבו בהםגם שמצבים נוספים  לושהקיימים שבפועל 
 :אלהמצבים  להלןו ,פעול בהתאם לאותם כלליםהמבקר צריך ל

 
  רואה החשבון המבקר שהאמור הקריטריונים המצוינים במצג

אינם בלתי סבירים בעליל, אולם רואה החשבון  קיבל מהתאגיד
לא גיע למסקנה שקביעת התהליכים המהותיים מאד ההמבקר 

 .טריוניםפי אותם קרי-נעשתה על ידי התאגיד באופן נאות על

 
  רואה החשבון המבקר האמור שהקריטריונים המצוינים במצג

אינם בלתי סבירים בעליל וקביעת התהליכים  קיבל מהתאגיד
, הםפי-נעשתה על ידי התאגיד באופן נאות עלהמהותיים מאד 

ים כל פורטלא מ הדירקטוריון וההנהלההערכת באולם 
בהערכת )לדוגמה,  לדיווח הכספי מהותיים מאדההתהליכים 

המתייחס לחברה בת  ךלא מפורט תהליהדירקטוריון וההנהלה 
 דיווחברמת ה, שהינו מהותי מאד או ליחידה עסקית אחרת

 .(המאוחדהכספי 
 
  יתר רכיבי בהערכת הדירקטוריון וההנהלה לא מפורטים כל

פנימית על דיווח כספי שהערכתם נדרשת בהתאם ההבקרה 
על תהליך עריכת  בקרות ,בקרות ברמת הארגון)לתקנות 

 (.מערכות המידע בקרות כלליות עלו הדוחות וסגירתם
 

 ,המקורי 104 ביקורת בתקן 12בסעיף  ולא נכלל אלהנוספים  יםמצב
התאגיד מ דרשוהתקנות לא פרסום אותו תקן שבעת  בעיקר מכיון

 .רכיבי הבקרה שהוערכואת  הערכת הדירקטוריון וההנהלהב פרטל
לפרט  נדרש בהן (לעיל 4ור בסעיף כאמ)לאחר תיקון התקנות 

. הבקרה שהוערכורכיבי את  בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
הנ"ל  הנוספים יםאת המצבגם להוסיף נדרש  ,בהתחשב בכך

 .012ביקורת בתקן  00למצבים שבהם דן סעיף 
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)הן בנוסחו המקורי והן בנוסחו המתוקן  104בתקן ביקורת  10סעיף  .6
ע כי ביקורתו של רואה החשבון המבקר בתקן ביקורת זה( קוב

תתייחס אל אותם רכיבי בקרה אשר אליהם מתייחסת הערכת 
רכיבים הנוגעים רק -הדירקטוריון וההנהלה )למעט רכיבים או תתי

הערכת הדירקטוריון וההנהלה חייבת  .לבקרה פנימית על הגילוי(
 התהליכים המהותיים מאד לדיווח הכספי לכללהתייחס, בין היתר, 

. לפיכך, גם ביקורתו של רואה החשבון המבקר חייבת המאוחד
. המאוחדאותם תהליכים ברמת הדיווח הכספי  לכללהתייחס 

התהליכים  כלבנוסף, מבחינת מתכונת הדיווח, נדרש פירוט של 
הדירקטוריון וההנהלה  בדוח שלהמהותיים מאד שהוערכו, וזאת הן 

 והן בדוח רואה החשבון המבקר.
 

, כאשר רואה החשבון המבקר 104בתקן ביקורת  21כאמור בסעיף 
כולל בדוח שלו התייחסות לדוח של רואה חשבון מבקר אחר כחלק 
מהבסיס לחוות דעתו בעניין רכיבי הבקרה המבוקרים של הישות 
המדווחת, עליו להתאים את נוסח הדוח שלו כמפורט בנספח ב' 

נספח אותו ות ב. התאמות הנוסח המפורט104לתקן ביקורת 
מבהירות במפורש כי חוות דעתו של רואה החשבון המבקר, ככל 
שהיא מתייחסת לאפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח 

על ידי  ובוקרשכספי בחברות בנות )או ביחידות עסקיות אחרות( 
רואי חשבון מבקרים אחרים, מבוססת על דוחות רואי החשבון 

סקה השנייה יכזה, נדרש לפרט בפהמבקרים האחרים. גם במצב 
התהליכים המהותיים מאד  כלבדוח רואה החשבון המבקר את 

, לרבות אלה שבוקרו על ידי רואי המאוחדברמת הדיווח הכספי 
 חשבון מבקרים אחרים.

 
סקה י, הפמקורי(בנוסחו ה) 104בהתאם לנספח א' לתקן ביקורת 

"רכיבי בקרה לים מתחילה במיהמבקר  דוח רואה החשבוןב השנייה
. הביטוי "על ידינו" עלול פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו..."
סקה יש לפרט את כל ילהתפרש כסתירה לכך שבהמשך אותה פ

התהליכים המהותיים מאד, לרבות אלה שבוקרו על ידי רואי חשבון 
נדרש להשמיט את הביטוי "על ידינו"  ,בהתחשב בכךאחרים. 

 .012בנספח א' לתקן ביקורת נייה סקה השימנוסח הפ
 

כולל  104נוסח דוח רואה החשבון המבקר שבנספח א' לתקן ביקורת  .7
תקן  על פיבהתחשב בתיקונים . 104תקן ביקורת התייחסות ל

ביקורת זה, נדרש להבהיר בדוח רואה החשבון המבקר 
 , על תיקוניו.012שההתייחסות היא לתקן ביקורת 
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  012ן ביקורת תיקון תקהארכת תוקף ו
 

 כלהלן:כך שנוסחו יהיה יתוקן  104בתקן ביקורת  24סעיף  .8
 

תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית  . 24"
              2012-ו 2011, 2010בדצמבר  31על דיווח כספי לימים 

אינו מתייחס  103)לגבי תאגידים שתקן ביקורת  בלבד
בון המבקר הניתן בעקבות אשר דוח רואה החשאליהם(, 

 ."2011בפברואר  1ביקורת זאת נחתם אחרי 
 
 31כך שבמקום "ליום  ,יתוקנו 104בתקן ביקורת  11-ו 9, 6עיפים ס .9

 ". 2012-ו 2011, 2010בדצמבר  31"לימים  יבוא" 2010בדצמבר 
 

 התוקן כך שנוסחת 104בתקן ביקורת  10סעיף סקה הראשונה ביהפ .10
 יהיה כלהלן:

 
רואה החשבון המבקר תתייחס אל אותם רכיבי בקרה ביקורת "

למעט  -אליהם מתייחסת הערכת הדירקטוריון וההנהלה  אשר
 "רכיבים הנוגעים רק לבקרה פנימית על הגילוי.-או תתי רכיבים

 
 הנ"ל תהיה בטלה. 10( המתייחסת לסעיף 3הערת שוליים )כמו כן, 

 
תתוקן  104ת בתקן ביקור 11סקה השביעית )האחרונה( בסעיף יהפ .11

 :כך שנוסחה יהיה כלהלן
 

הגיע למסקנה שהקביעה האמורה המבקר "אם רואה החשבון 
לא נעשתה על ידי התאגיד באופן נאות על פי אותם קריטריונים, 

 להלן". 00יפעל כאמור בסעיף הוא 
 

 :תוקן כך שנוסחו יהיה כלהלןי 104בתקן ביקורת  12סעיף  .12
 

כל אחד מהמצבים רואה החשבון המבקר יראה ב . 12"
הגבלה בביקורת  הם(ביני)או בשילוב  מפורטים להלןה

בהתאם לכללים שנקבעו בתקן גם במצבים אלה ויפעל 
-ו 74סעיפים )לגבי מצב של הגבלה בביקורת  103ביקורת 

 (:לתקן Cבנספח  C3-C7וסעיפים  PCAOB 5בתקן  76
 

  רואה החשבון המבקר לא קיבל מהתאגיד מצג ובו
קביעת לצורך  ריונים שיישם התאגידפירוט הקריט

התהליכים פירוט המהותיים מאד וכן תהליכים ה
פי -שאותם קבע התאגיד כמהותיים מאד על

 .קריטריונים אלה
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  את המצג רואה החשבון המבקר קיבל מהתאגיד

 .האמור, אך המצג שהתקבל אינו ברור
 

 רואה החשבון הקריטריונים המצוינים במצג האמור ש
 .הם בלתי סבירים בעליל התאגידהמבקר קיבל מ

 
  רואה החשבון האמור שהקריטריונים המצוינים במצג

אינם בלתי סבירים בעליל,  המבקר קיבל מהתאגיד
אולם רואה החשבון המבקר הגיע למסקנה שקביעת 

לא נעשתה על ידי התאגיד התהליכים המהותיים מאד 
 .פי אותם קריטריונים-באופן נאות על

 
 רואה החשבון האמור שינים במצג הקריטריונים המצו

אינם בלתי סבירים בעליל  המבקר קיבל מהתאגיד
נעשתה על ידי וקביעת התהליכים המהותיים מאד 

, אולם בהערכת הםפי-התאגיד באופן נאות על
התהליכים הדירקטוריון וההנהלה לא מפורטים כל 

)לדוגמה, בהערכת  לדיווח הכספי המהותיים מאד
המתייחס  ךלא מפורט תהלי הדירקטוריון וההנהלה

, שהינו מהותי לחברה בת או ליחידה עסקית אחרת
 .(דיווח הכספי המאוחדברמת המאד 

 
  יתר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה לא מפורטים כל

שהערכתם פנימית על דיווח כספי ההבקרה רכיבי 
ערך )דוחות תקופתיים  תקנות ניירותנדרשת בהתאם ל

בקרות  ,קרות ברמת הארגוןב) 1970-ומיידיים(, התש"ל
 בקרות כלליות עלו על תהליך עריכת הדוחות וסגירתם

 "(.מערכות המידע
 

 המצורף הנספחבטל ובמקומו יבוא  104רת נספח א' לתקן ביקו .13
 זה.ביקורת לתקן 

 
 תחילה

 
על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח תקן ביקורת זה יחול  .14

דוח רואה החשבון המבקר , כאשר 2012בדצמבר  31כספי ליום 
 .2013בינואר  15הניתן בעקבות ביקורת זאת נחתם אחרי 
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 )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'אנספח 
 

 בתקן( 01)סעיף    מסויג בלתינוסח דוח 
 
 
 

 [חברהשם ה ]   לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
 

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
 

 ניירות ערךתקנות ב )ג( ב7סעיף אם לבהת
 0751-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

וחברות    [חברהשם ה ]   בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
רכיבי בקרה אלה  .20X2 בדצמבר 31( ליום "החברה" להלן ביחד) (1)בנות

חברה הדירקטוריון וההנהלה של ה .(2)נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה
 ם אתאחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

המצורפת לדוח בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה
בקרה פנימית רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .התקופתי לתאריך הנ"ל

 על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

ווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת רכיבי בקרה פנימית על די
"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  של לשכת רואי חשבון בישראל 104

"(. רכיבים אלה הינם: 104)להלן "תקן ביקורת על תיקוניו  ,דיווח כספי"
( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של 1)

כאן יצוין שם ]( בקרות על 2ל מערכות מידע; )דיווח כספי ובקרות כלליות ש

( בקרות על 3) ;[ברור של תהליך מהותי מאד שיש לבקרו בהתאם לתקן, אם יש כזה
כאן יצוין שם ברור של תהליך מהותי מאד נוסף שיש לבקרו בהתאם לתקן, אם יש ]

 )כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"(. [כזה, וכן הלאה

                                                           
אם לישות המדווחת אין חברות בנות, יושמטו מהנוסח המילים "וחברות בנות"   (1)

 רונה(.ו"ביחד" )בפיסקה הראשונה( והמילה "המאוחדים" )בפיסקה האח
 
כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה נכללת התייחסות לקריטריונים של בקרה   (.)

אשר עליהם מתבססת ההערכה ורואה החשבון המבקר מוסיף התייחסות כזאת 
בתקן, סיפא(, יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות:  19גם בדוח שלו )סעיף 

ריטריונים אשר בהתבסס עליהם קתיאור קצר וברור של ה] בוקרו בהתבסס על"... ו

 ".[בוצעה הביקורת
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נדרש  תקן זהפי -. על104לתקן ביקורת ת ביקורתנו בהתאם ערכנו א
לזהות את רכיבי הבקרה  במטרהמאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 

אם רכיבי בקרה אלה קויימו להשיג מידה סבירה של ביטחון המבוקרים ו
. ביקורתנו כללה השגת הבנה באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות

הערכת  זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים,, ח כספיבקרה פנימית על דיוולגבי 
בחינה וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהסיכון 

בהתבסס אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות הוהערכה של 
ביצוע ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם  שהוערך. סיכוןהעל 

ביקורתנו ים בהתאם לנסיבות. כנחוצחשבנו כאלה שנהלים אחרים 
התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל 
התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו 
מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא 

אלה התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כ
שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות 

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנואפשריות כאלה. 
 .בהקשר המתואר לעיל

 
בכלל, ורכיבים מתוכה  בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי

מו כן, הסקת הצגה מוטעית. כ ותע או לגללמנולא עשויים ש בפרט,
ה חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס מסקנות 

לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או  כנהותהפלסיכון שבקרות 
 ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות השמידת הקיום של 

 
החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את  לדעתנו,

 .20X2בדצמבר  31ליום  קריםרכיבי הבקרה המבו
 

דוחות את ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
לכל ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים של החברה  הכספיים המאוחדים

והדוח  20X2 בדצמבר 31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
תם דוחות בלתי מסויגת על או , כלל חוות דעת20X3ב____ __  מיום ,שלנו

 .(3)כספיים
 
 
 [חתימת רואה החשבון המבקר]                 [תאריך ] ,[שם העיר או המקום ]

                                                           
אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת,   (9)

 תותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה.
 

אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל פיסקת הדגש )הפניית 
בסוף משפט זה המילים הבאות: "... וכן הפניית תשומת לב  תשומת לב(, יתווספו

השפעת היישום לראשונה תיאור קצר וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש, כגון: ] בדבר

 ".של תקן דיווח כספי חדש[

263



 
 

 1 

 לשכת רואי חשבון בישראל
 
 

 )*( 901 תקן ביקורת   
 

 ר ב ד ב
 

 901-ו 902ביקורת  ניתקותיקון הארכת תוקף 
ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח בדבר 

 כספי
 

 
 תוכן עניינים

 
 
 
 סעיפים 
  
  

 1-5 מבוא
  

 6-12  901-ו 902ביקורת  ניתקתיקון 
  

 13 כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה
  

נספח

                                                           
ידי  ועל ביקורת ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי אושר על זה תקן ביקורת )*(

ופרסומו אושר על  15.12.2013מיום  להחלטותיהןהמועצה המקצועית בהתאם 
 . 19.12.2013ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום 
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 מבוא
 

 הארכת תוקף
 
הוחל על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  104תקן ביקורת  .1

)לגבי תאגידים שתקן ביקורת בלבד  2010בדצמבר  31כספי ליום 
, כאשר דוח רואה החשבון המבקר הניתן אינו מתייחס אליהם( 103

 .2011בפברואר  1בעקבות ביקורת כזאת נחתם אחרי 

 

 מוסבר כי: 104בתקן ביקורת  6בסעיף  .2
 

, בשונה מתהליכים מהותיים מאד"ההתייחסות לתהליכים 
, )וכן ההתייחסות לגילוי שאינו חלק מהדוחות מהותיים

. בתקנות SOX-הכספיים( מהווה שוני יסודי לעומת הוראות ה
ובעמדת הסגל אין הגדרות או קריטריונים שלפיהם תיעשה לעניין 

 .מהותייםלבין תהליכים  מהותיים מאדם זה ההבחנה בין תהליכי
 

כמו כן, בעקרונות ובשיטות הביקורת של רואי החשבון המבקרים 
לא קיימים לעניין זה הגדרות או קריטריונים שיכולים לסייע 

 בהבחנה הנ"ל.
 

בנסיבות אלה, קביעת התהליכים המהותיים מאוד לצורך 
נעשתה  0090בדצמבר  19הערכת הדירקטוריון וההנהלה ליום 

פי קריטריונים שנראו לו מתאימים לצורך -על ידי כל תאגיד על
 "זה.

 
 מוסבר כי: 104בתקן ביקורת  7בסעיף 

 
"עיקרון יסוד בביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי בהתאם 

הינו שהביקורת תבוצע בהתבסס על אותה  103לתקן ביקורת 
 (1)כרהמסגרת בקרה )קריטריונים של בקרה( מתאימה ובעלת ה

אשר עליה מתבססת הערכת הדירקטוריון וההנהלה בדבר 
בתקן  5)סעיף  של בקרה פנימית על דיווח כספי האפקטיביות

PCAOB 5.) 

                                                           
 השפורסמ מסגרת המשולבת של בקרה פנימיתדוגמה של מסגרת כזאת היא ה    (1)

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission -ה ידי על  

 (COSO). 
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מסגרת בקרה מתאימה ובעלת הכרה קובעת את הקריטריונים 
המפורטים שלפיהם צריך להתנהל מערך הבקרה הפנימית על 

בקרה, זיהוי הסיכון  , לרבות הגדרת המטרה של כל(2)דיווח כספי
שאותו היא באה למנוע או לגלות, הקשר בין אותה בקרה 
לבקרות אחרות וכן התכנון והתפעול האפקטיביים של אותה 
בקרה כדי להשיג בפועל את המטרה שהוגדרה לה. בהתאם לכך, 
בקרות נורמטיביות, ראויות ורצויות הן אלה העונות על 

אותם קריטריונים של  הקריטריונים הנ"ל. כפועל יוצא מכך,
בקרה מהווים גם את אבני הבוחן שעליהן צריכה להתבסס 
הערכת האפקטיביות השנתית של הדירקטוריון וההנהלה וכן 

 הביקורת של רואה החשבון המבקר. 
 

ב' בעמדת הסגל מצוין כי "...תבוצע השוואת הבקרות  6.1בסעיף 
מסגרת הקיימות מול בקרות רצויות...", אך אין התייחסות ל

הקריטריונים של בקרה אשר לפיהם יש להגדיר, לתכנן ולתפעל 
, התקנות SOX-כמו כן, בשונה מהוראות ה "בקרות רצויות".

ועמדת הסגל אינן דורשות התייחסות בהערכת הדירקטוריון 
וההנהלה לקריטריונים של בקרה אשר עליהם מתבססת אותה 

 ."הערכה
 

 מוסבר כי: 104בתקן ביקורת  8בסעיף 
 

"בהתאם להגדרה שבתקנות, "בקרה פנימית על הדיווח הכספי" 
הינה "בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד...., אשר נועדו לספק 
מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי, 

 ולהכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין".
 

 בדברטחון ימידה סבירה של בכפי שעולה גם מההגדרה הנ"ל, 
מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

ן נובעת ממכלול הבקרות והנהלים הקיימים להוראות הדי
בתאגיד בהקשר זה. אם רכיבי בקרה נחוצים אינם קיימים, 
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי עלולה שלא לספק מידה 
סבירה של ביטחון כאמור. במקרים רבים נחוצים רכיבי בקרה 

לעיל, כדי לספק מידה  5ים, מעבר לאלה המצוינים בסעיף נוספ
 סבירה של ביטחון כאמור.

 

                                                           
אותם  ואינםאלה )הקריטריונים של בקרה( עומדים בפני עצמם קריטריונים     (2)

לעיל )המשמשים להבחנה בין תהליכים  6קריטריונים המצוינים בסעיף  
מהותיים מאד לבין תהליכים מהותיים, לצורך פעולת ההערכה השנתית של  
 הבקרה(. 
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בשל כך, גם הערכת אפקטיביות או ביקורת המתייחסת רק 
לעיל )ללא התייחסות לקיומם  5לרכיבי הבקרה המצוינים בסעיף 

ואופן פעולתם של רכיבי בקרה נחוצים נוספים וללא התייחסות 
לעיל(  5לבין אלה המצוינים בסעיף  להשפעות הדדיות ביניהם

מספקת מידה קטנה יותר של ביטחון מאשר הערכת אפקטיביות 
או ביקורת של בקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים 

 ."SOX-בקשר עם הדיווח הכספי, בהתאם להוראות ה
 

 902בתקן ביקורת  1סעיף נקבע בר בסעיפים הנ"ל, אמובעקבות ה
 :כלהלן

 
לעיל והסבירות שמערך ההוראות  6-8סעיפים בשל האמור ב"

יעודכן, הלשכה קובעת תקן ביקורת זה לגבי ביקורת  הקיים
 "בלבד. 0090בדצמבר  19ליום  המתייחסת

 

למרות האמור לעיל, מערך ההוראות שהיה קיים בעת פרסום תקן  .3
  בסעיפיםוהבעיות הנדונות בהקשרים הנ"ל לא עודכן  104ביקורת 

קיומן של הוראות עקב בעינן. בנסיבות אלה, ובתקן נותרו  6-8
 107-ו 105ביקורת  ני, פרסמה הלשכה את תקמחייבות מכוח חוק

גם על ביקורת של רכיבי בקרה  104את תקן ביקורת  ואשר החיל
 ., בהתאמה2012-ו 2011בדצמבר  31לימים פנימית על דיווח כספי 

 
אמור טרם שנה נוספת, מערך ההוראות האף כיום, למרות שחלפה 

בתקן ביקורת  6-8והבעיות הנדונות בסעיפים בהקשרים הנ"ל עודכן 
עקב ועדיין נותרו בעינן מבלי שמשמעותן פחתה. בנסיבות אלה,  104

את תקן  קיומן של הוראות מחייבות מכוח חוק, הלשכה מחילה
גם על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי  104ביקורת 

 .2013בדצמבר  31ליום 
 

, 107ההוראות בתקן ביקורת תוקפן של להאריך גם את  בנוסף, נדרש .4
בעניינים שאינם נוגעים להארכת  104תיקנו את תקן ביקורת אשר 
 .(107בתקן ביקורת  10-13)סעיפים  תוקפו

 
 קביעת נוסח הימנעות ממתן חוות דעת -תיקון התקנים 

 
ן חוות רואה החשבון המבקר להימנע ממת במצבים מסוימים על .5

דעת על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי. חלק מהמצבים 
)על  104בתקן ביקורת  12בסעיף  מפורטיםהמצריכים הימנעות 
 (.107תיקוניו בתקן ביקורת 
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שרואה החשבון המבקר  למרותכמו כן, במצבים מסוימים יתכן כי 
על רכיבי בקרה פנימית על דיווח  חוות דעתמתן ממתכוון להימנע 

כי , הנהלים המוגבלים שהוא ביצע הביאו אותו למסקנה פיכס
 קיימת חולשה מהותית )אחת או יותר(.

 
הדיווח של רואה החשבון  לא פורט אופן 107-ו 104בתקני ביקורת 

 ותלעיל, ולפיכך נדרש בסעיף זההמבקר במצבים המתוארים 
 .משלימות בהקשר זההוראות 

 
 

 901-ו 902תקני ביקורת  תיקון
 
 
 31יתוקנו, כך שבמקום "ליום  104בתקן ביקורת  11-ו 9, 6סעיפים  .6

-ו 2012, 2011, 2010בדצמבר  31" יבוא "לימים 2010בדצמבר 
2013 ." 

 
 יתוקן כך שנוסחו יהיה כלהלן: 104בתקן ביקורת  24סעיף  .7

 
תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית  . 24"

-ו 2012, 2011, 2010דצמבר ב 31על דיווח כספי לימים 
אינו  103בלבד )לגבי תאגידים שתקן ביקורת  2013

מתייחס אליהם(, אשר דוח רואה החשבון המבקר הניתן 
 ."2011בפברואר  1בעקבות ביקורת זאת נחתם אחרי 

 
 יתוקן כך שנוסחו יהיה כלהלן:  107בתקן ביקורת  14סעיף  .8
 

כיבי בקרה פנימית תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של ר . 14"
, כאשר דוח 2013-ו 2012בדצמבר  31על דיווח כספי לימים 

רואה החשבון המבקר הניתן בעקבות ביקורת זאת נחתם 
 ."2013בינואר  15אחרי 

 
שנוסחו יהיה א 22סעיף  יבוא 104בתקן ביקורת  22סעיף  אחרי .9

 כלהלן:
 

כאשר על רואה החשבון המבקר להימנע ממתן חוות דעת  א.22"
ובמסגרת הנהלים , ל רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספיע

דוח חולשה מהותית,  תההולא ז הוא ביצעהמוגבלים ש
נוסח הקבוע בעניין זה יהיה ברואה החשבון המבקר 

 .בנספח ד' לתקן ביקורת זה
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חוות דעת  ממתןרואה החשבון המבקר להימנע על כאשר   
במסגרת כי  יתכןעל רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי, 

. חולשה מהותית זוהתה שהוא ביצעהנהלים המוגבלים 
התאמות יתווספו לנוסח הקבוע בנספח ד'  במצב כזה

פרט  ,בנספח ג' לתקן ביקורת זה מובאותלאלה ה מקבילות
באותן התאמות, הנכללת במקום הפיסקה האחרונה לכך ש

 "בנספח ד'.שתבוא פיסקת ההימנעות 
 

תתוקן כך שנוסחה  104בתקן ביקורת  23הפיסקה השלישית בסעיף  .10
 יהיה כלהלן:

 
של לשכת רואי  104"ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח 
כספי", על תיקוניו, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של 

מיום ____ , והדוח שלנו 20X2 בדצמבר 31ליום החברה 
כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של  20X3ב_____ 

 אותם רכיבים באופן אפקטיבי."
 

סקה שנוסחה יהיה יתתווסף פ 104תקן ביקורת ב 23בסוף סעיף  .11
 כלהלן:

 
רכיבי  ממתן חוות דעת עלכאשר רואה החשבון המבקר נמנע "

 סקת הקישור יהיה כלהלן:יבקרה פנימית על דיווח כספי, נוסח פ
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי תבקשנו גם לבקרה
אנו נמנעים ממתן חוות  , אולם20X2 בדצמבר 31החברה ליום 

ליום בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה  רכיבידעת על 
זה, מהסיבות המנויות בדוח שלנו מיום ____ ב_____ 

20X3." 
 

נספח המצורף לתקן שהוא היתווסף נספח ד'  104לתקן ביקורת  .12
 זה. ביקורת

 
 
 

 כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה
 

תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  .13
 .2013בדצמבר  31כספי ליום 
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 )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'דנספח 
 

 בתקן( א00)סעיף    חוות דעתמתן נוסח הימנעות מ
 

   [חברהשם ה]   לבקרה פנימית על דיווח כספי ש רכיבי תבקשנו לבקרה
 .20X2 בדצמבר 31( ליום "החברה" להלן ביחד) (1)וחברות בנות

הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית 
בקרה של רכיבי אפקטיביות ה ם אתאפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

  .המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"לפנימית על דיווח כספי 
 

. בהתאם לכך, לא יכולנו לבצע נהלי [ת המהותיות להימנעותתיאור הסיבו]
ביקורת הנחוצים למתן חוות דעת על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

 .20X2 בדצמבר 31של החברה ליום 
 

בכלל, ורכיבים מתוכה  בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי
. כמו כן, הסקת הצגה מוטעית ותע או לגללמנולא עשויים ש בפרט,

ה חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס מסקנות 
לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או  כנהותהפלסיכון שבקרות 

 ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות השמידת הקיום של 
 

בשל ההגבלה בביקורת המתוארת בפיסקה השניה לעיל, הנהלים שבוצעו 
ולפיכך אנו , עתחוות דתת מספיקים כדי לאפשר לנו ל אינםעל ידינו 

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של , על תדע חוות נמנעים ממתן
 .20X2 בדצמבר 31החברה ליום 

 

דוחות הכספיים את ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  ,ביקרנו
ש לכל אחת משלוו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים של החברה  המאוחדים

__  מיום ,והדוח שלנו 20X2 בדצמבר 31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 .(2)בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים , כלל חוות דעת20X3ב____ 

 
 

 [חתימת רואה החשבון המבקר]                 [תאריך ] ,[שם העיר או המקום ]

                                                           
שות המדווחת אין חברות בנות, יושמטו מהנוסח המילים "וחברות בנות" אם לי  (1)

 ו"ביחד" )בפיסקה הראשונה( והמילה "המאוחדים" )בפיסקה האחרונה(.
 
על של הימנעות ממתן חוות דעת על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי,  במצב   (2)

להיות  רואה החשבון המבקר להקדיש תשומת לב מיוחדת להשלכות העשויות
הניתן בעקבות דוח רואה החשבון המבקר ו לכך על ביקורת הדוחות הכספיים

 ביקורת זאת.
 

אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת,  
 תותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה.

 

פיסקת הדגש )הפניית אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל 
תשומת לב(, יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות: "... וכן הפניית תשומת לב 

השפעת היישום לראשונה תיאור קצר וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש, כגון: ] בדבר

 ".של תקן דיווח כספי חדש[
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