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 מיקוד לבחינה
 "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות"

 6102חורף החל ממועד 
 

 
 של לשכת רואי חשבון ותדריכים הנחיות, תקני הביקורת, ההבהרות כלחומר הבחינה כולל את 

ותקנותיו המתייחסים  חוק רואה חשבון, הוראות והנחיות של גופים סטטוטוריים בישראל, בישראל
למקצוע ראיית החשבון, חידושים ועדכונים המפורסמים ע"י לשכת רואי חשבון, לרבות הצעות 

  חידושים והתפתחויות במקצוע בארץ ובחו"ל.פסיקת בתי משפט רלוונטית למקצוע, לתקנים חדשים, 
 
  דרישות קדם .2
 

 שני בבחינות ביניים חלק ב'(.נושאים הכלולים בנושא "יסודות ביקורת החשבונות" )נושא  
 
 תקני ביקורת ופרסומים  

   עקרונות כלליים .1
ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת ת ומטר 1.1 

 ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
 111, 111ת"ב  

     
 11ת"ב   מכתב התקשורת לביצוע ביקורת של דוחות כספיים 1.1 

 71ת"ב   בקרת איכות במשרדי רואי חשבוןתדריך בדבר  1.2 

 111ת"ב   תיעוד ביקורת 1.2 
תדריכים של לשכת רואי חשבון 

 בישראל
   אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית 1.2 
 11ת"ב   במסגרת ביקורת של דוחות כספיים  

 תקשורת עם הגורמים המופקדים על בקרת העל  1.7 
 המבוקרבגוף                 

 17ת"ב  

   בדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית ודיווח עליה  1.1 
  (SOX )   111, 111, 117, 112, 112ת"ב, 

111, 117 ,111 
 112לת"ב  1הבהרה   

 PCAOB 2ת"ב     
 תקנות ני"ע

של רשות  111-1עמדה משפטית 
 ני"ע

   ביקורת ישויות קטנות 1.1 
 ISA 121  החלים על הגוף המבוקרציות לחוקים ולתקנות  1.1 
 הנחיות ושאלון סקר עמיתים  סקירת עמיתים 1.11 

 112ת"ב   עקרונות יסוד בעבודת ביקורת משותפת  1.11
 

   הערכת סיכונים ומענה לסיכונים שהוערכו .3
 12ת"ב   תכנון הביקורת 2.1 

   הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים 2.1 
 11, 12ת"ב   המתייחסים להצגה מוטעית מהותית  

ומדריך פרקטי של  112ת"ב   מהותיות בתכנון ובביצוע הביקורת 2.2 
 הלשכה

 של הרשות לני"ע 11-2החלטה   
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הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך        2.2       
 הביקורת

 

ומדריך פרקטי של  112ת"ב  
 הלשכה

 11ת"ב   לסיכונים שהוערכומענה המבקר  2.2 

   שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים 2.7 
 12ת"ב   המשתמשים בלשכות שירות  

 

   
   ראיות ביקורת ונהלי ביקורת .4

 11ת"ב   ראיות ביקורת 2.1 

החלטות אכיפה בביקורת של   
 12-1, 12-1רשות ניירות ערך 

   נוספים לגבי פריטיםשיקולים  –ראיות ביקורת  2.1 
 12ת"ב   מסוימים  

 12ת"ב   אישורים חיצוניים 2.2 

   ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר 2.2 
 11ת"ב   ביקורת לראשונה  

 11ת"ב   נהלים אנליטיים 2.2 

 11ת"ב   ביקורת אומדנים בחשבונאות 2.7 

 12ת"ב   דגימה בביקורת      2.1      
 11ת"ב   ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן 2.1 

 21ת"ב   נוהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים 2.1 
 החלטת רשות ני"ע

   אירועים לאחר תאריך המאזן ולאחר תאריך 2.11 
 111ת"ב   דוח רואה חשבון המבקר  

   החלטת רשות ניירות ערך   
בדבר אופן פרסום  112-12

 מתוקנים דוחות כספיים
 והבהרתו  21ת"ב   העסק החי 2.11 

אכיפה בביקורת של  החלטות  
 11-1, 11-1רשות ניירות ערך 
 לרבות דוח ממצאים

 11ת"ב   הצהרת מנהלים 2.11 
 
 

   שימוש בעבודה של אחרים .5
 והבהרתו 1ת"ב   הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים  2.1 

   בדוחות כספיים מאוחדים   
 11ת"ב   התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית 2.1 

 17ת"ב   שימוש בעבודת מומחה 2.2 

פרסום בנושא הערכות שווי   
למטרת דיווח כספי של לשכת 

 רואי חשבון בישראל
בדבר  112-12החלטת רשות   

פרמטרים לבחינת מהותיות 
 הערכת שווי
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   מסקנות הביקורת והדיווח עליהן .6

 111 -ו 111 ,111, 11, 11ת"ב   הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה 7.1 

 111-ו 11לת"ב הבהרות   חשבון מבקר  
 111"ב לת 1 הבהרה  

   דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח  7.1 
 11ת"ב   האחיד של חוות הדעת  

 11ת"ב   התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים 7.2 

   מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים 7.2 
 12ת"ב   מבוקרים  

 הדוח המפורט/מכתב להנהלה  7.2 
              (LONG FORM REPORT/MANAGEMENT LETTER) 

  

   ג' לתקנות ניירות ערך1תקנה   כספי נפרד  על מידעדוח מיוחד  7.7 .1

   
   דוחות מיוחדים של רואה חשבון .7

 11, 1ת"ב   מיוחדים של רואי חשבון דוחות 
 

   שירותים אחרים .8
 1ת"ב   דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים 1.1 
   סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת 1.1 
  לתקןוהבהרה  1תקן סקירה   על ידי רואה חשבון המבקר של היישות  
 ISAE 2211  בדיקה של מידע כספי עתידי 1.2 
 פרסומי רשות ני"ע  דוחות פרופורמה  1.2 
 תדריך הלשכה לרואי חשבון  ביקורת דוח התאמה -היבט המסים בביקורת   1.2 
והוראות  בפרקטיקה במסים  לצרכי מס  

 מס הכנסה
   ("DUE DILIGENCE"שקידה נאותה/בדיקת נאותות ) 1.7 

 

   
 11 ,12ת"ב   ביקורת טכנולוגית המידע .9

    טכנולוגיות ממ"מ 1.1 
   ניהול ספרי חשבונות בסביבת ממ"מ 1.1 
    תכנון הביקורת 1.2 
   סיכוני ביקורת וסקר הבקרה הפנימית 1.2 
   ראיות ביקורת 1.2 
   טכניקות ביקורת באמצעות מחשב 1.7 
   אבטחת מידע והערכות לשעת חירום 1.1 

   
   אתיקה מקצועית .20
ניגוד תקנות רואי חשבון בדבר   

אי תלות עניינים ופגיעה ב
 כתוצאה מעיסוק אחר

החלטת רשות ניירות ערך 
 בדבר אי תלות המבקר

   
   

 חוק רואי חשבון ותקנותיו   כללי התנהגות מקצועית של רואי חשבון  11.1 

 והנחיות רשות ני"ע הוראות    

 חשבוןכללי התנהגות מקצועית לרואי  11.1 
 בפרקטיקה למסים              

 תדריך הלשכה בפרקטיקה  
 במסים
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   המקצועית של רואה החשבוןהחוקית ואחריותו  .22

החוקים השונים, כגון: חוק   המקצועית של רואה חשבוןהחוקית ואחריותו  11.1 
רו"ח, חוק החברות, חוק ני"ע, 
חוקי המס, חוק איסור הלבנת 

 הון וכד'. 

 רלבנטית פסיקה  

   

   
   פסיקה בביקורת חשבונות )סטייה מכללי 11.1 
 תרלבנטי פסיקה  חשבונאות מקובלים וכד'(  

   
   ביקורת בענפים ותאגידים מיוחדים .21

 חוק מבקר המדינה  ביקורת המדינה  11.1 

 קווים מנחים לרו"ח באיגוד    

 חוק העמותות  מלכ"רים 11.1 

 החברותחוק     

   קבלנים ועבודות מתמשכות 11.2 

     
הנוסח האחיד של דוח רואה   המגזר המוניציפאלי 11.2 

  ודוח סקירה חשבון מבקר
 

 פקודת העיריות
 

הנחיות אגף הביקורת במשרד 
 הפנים

 חוק החברות הממשלתיות  חברות ממשלתיות 11.2 

 הנחיות רשות החברות    

   מאפיינים מיוחדים -חברות הזנק  11.7      
   
   שוק ההון .23

 היבטים מיוחדים בביקורת חברות ציבוריות 12.1 
 וחברות מדווחות  

 חוק ני"ע ותקנותיו 
הוראות, החלטות והנחיות 

 רשות ני"ע
  "(COMFORT LETTERמכתב נוחות  )" 12.1 
  

  

   
 

 הבהרות ודוגמאות שפורסמו: תקני ביקורת, לרבות הערה
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 נושאים לבחינות המועצה בביקורת
 תקני ביקורתחשבונות )סופיות ב'( לרבות 

 2017יולי  - ופרסומים רלוונטים
 2017ב' של שנת  ת מועצה סופיתולבחינ רואי חשבוןמה שמודגש צויין במיקוד של מועצת 

הם היתה על הנושא בלבד ללא שאר הנושאים הרלוונטיים אליו, במסמך זה  המועצה יובהר שישנם מקרים בהם הדגשת
 אין זה אומר שלא עשויים להופיע בבחינה. דגשושלא הו יםו. כמו כן נושאידינעל הודגשו 

 

- 1 - 

                     
 סע'

ישראלי  תקן ביקורתתדריך,  נושא
 וכו'

תקן ביקורת/ 
 ישראלי פרסום

 תקן ביקורת
 בינלאומי

 פרסום
 אמריקאי

     יסודות הביקורת: .1
      
פס"ד הבנקאים, תקנה  א.מטרות הביקורת 

א' מתקנות רואה חשבון 21
)דרך פעולתו של רואה 

, 1973-חשבון(, התשל"ג
 14לגילוי דעת  הבהרה

, 110תקן ביקורת 
תיקונו בתקן 

 117ביקורת 
לתקן  1הבהרה ו

 .110ביקורת 

120 ,100 
ISA 
210 ,200  

 

      
תפקיד רואה החשבון .ב 

 במשק
רשימת פרסום הלשכה בדבר 

 םהניתני םמקצועיי םשירותי
 ךדר ןידי רואה חשבו-על

 .שירות לכל
 

   

 
מבנה המקצוע בארץ .ג

 ובעולם

לתקינה + לשכת רואי  מוסד
חשבון + מועצת רואי חשבון 

 E.I.T.F+ צוות 
מדרג ציות תקינה חשבונאית 

תקן חשבונאות  -ישראלית
35  
 

הצעה למוסד 
 לראיית חשבון,

 IPCAOBהצעה ל 

גופים  
מקצועיים 

 בינלאומיים

גופים 
מקצועיים 

 בארה"ב

      
תקני ביקורת   פער הציפיות ד. 

והצעות לתקני 
 בשנים  ביקורת

2002-2016 

 61 - 53 SAS 

      
הבנה של הגוף המבוקר .ה 

סביבתו והערכת הסיכונים ו
המתייחסים להצגה 

 מוטעית מהותית

על  דיוןכולל  - 93 
ליקויים בבקרה 

לגורמים  הפנימית
המופקדים על 
הממשל התאגידי 

 ולהנהלה

ISA 315  

      
     תקני ביקורת .2

 מיומנות א.

 

  ISA 310  5תקן 

אי תלות )לרבות הנחיות .ב
אי תלות רשות לני"ע, 

תקנות רואה חשבון ]ניגוד 
עיניינים ופגיעה באי תלות 

כתוצאה מעיסוק אחר[, 
+ אי   2008 -התשס"ח 

תלות בבנקים + אי תלות 
 - OXELEYבארה"ב + 

SARBANES 

החלטה משפטית   6תקן 

בעניין סיוע בהכנת 

ועריכת הדוחות 

עבור הכספיים 

המבוקר + חברות 

מאוחדות וכלולות 

 מהותיות.

  

  7תקן  זהירות ג.
 

   

 ISA 22 SAS 300 74 8תקן  תכנון ופיקוח        ד.

 מוצע

 הנחיות

 ליישום

 

 הנחיות

 שוםליי

6



 נושאים לבחינות המועצה בביקורת
 תקני ביקורתחשבונות )סופיות ב'( לרבות 

 2017יולי  - ופרסומים רלוונטים
 2017ב' של שנת  ת מועצה סופיתולבחינ רואי חשבוןמה שמודגש צויין במיקוד של מועצת 

הם היתה על הנושא בלבד ללא שאר הנושאים הרלוונטיים אליו, במסמך זה  המועצה יובהר שישנם מקרים בהם הדגשת
 אין זה אומר שלא עשויים להופיע בבחינה. דגשושלא הו יםו. כמו כן נושאידינעל הודגשו 

 

- 2 - 

                     
 סע'

ישראלי  תקן ביקורתתדריך,  נושא
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 בינלאומי
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 בקרה פנימית ה.
ו  404)לרבות כלל 

ISOX)  לרבות
בדיקת אפקטיביות 

הבקרה הפנימית 
( SOXודיווח עליה )

ותקנות ניירות ערך 
)דוחות תקופתיים 

( )תיקון(, ומידיים
תשס"ט, 

,לרבות תיקון 2009
 לחוק החברות 16

 

 9תקן 
 
 
 
 
 

כולל דיון על  ,98
ליקויים בבקרה 
הפנימית לגורמים 
המופקדים על 
הממשל התאגידי 

כולל , ולהנהלה
ניירות ערך תקנות 

 דוחות תקופתיים(
)תיקון(  (ומיידיים

 2009ט "תשס
 בנוגע לבדיקת

 תפקטיביוא
בבקרה הפנימית 

 -עליה ודיווח
ISOX,  כולל הצעה

לדיווח על הבקרה 
הפנימית בקשר 
לדוח רואה חשבון 

+ הבהרה  המבקר
 להחלטה משפטית

בעניין אי  105-18
תלות רואה חשבון 
המבקר: מתן 
שירותים למבוקר 
בקשר עם יישום 
הוראות תקנות 

+  ניירות ערך
הודעת רשות 
ניירות ערך בדבר 
הימנעות מהמלצה 
על נקיטת פעולות 

פה בקשר עם אכי
 -יישום תקנות ה

ISOX  בדוח
עמדה  .הרבעוני

 199-9משפטית 
של הרשות לניירות 

, 103. תקנים ערך
104 ,105 ,106 ,
107 ,109 ,111 ,116 

 הבהרהכולל  118-ו
לתקן  1מספר 

 ,104ביקורת 
הנחיות הרשות 
לניירות ערך 
להקלות בתאגידים 

 .קטנים
 

610 ,400 ISA 55 SAS ,AS2 
שתוקן ע"י 

AS5  של ה
PCAOB 

 ביקורת+תעוד+ה תהליךו.
 ביקורת לרבות ראיות

לפריטים  נוספים שיקולים
 מסויימים

  ,10 תקן
 תדריכים והצעות לתדריכים

82,83,101 
ת אכיפה והחלט

, 13-1בביקורת 
13-2. 

500 ,230 
ISA 
505 ,501  

SAS 
41,67,96  

3AS 

      

 הנחיות

 ליישום
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 ישראלי פרסום

 תקן ביקורת
 בינלאומי

 פרסום
 אמריקאי

בתיכנון ובביצוע מהותיות  .3
 ביקורת וסיכוניהביקורת 

 םוניכ)מענה המבקר לסי
 שהוערכו(

הרשות לניירות ערך ת והנחי
+ עדכון  בנושא מהותיות
בענין  99-4 החלטת הרשות

קווים מנחים לבחינת 
מהותיות של טעות בדוחות 

הכספיים + עמדה משפטית 
בדבר אופן פרסום דוחות 

הנחיות +  כספיים מתוקנים
רשות ניירות ערך בדבר ה

מחדש של גילוי בדבר הצגה 
 .דוחות כספיים

114 ,115 ,98 ,80 
 )בוטל( 86)בוטל(, 

 
מדריך פרקטי 

תקני  ליישום
 .115-ו 114 ביקורת

ISA 320, 
, 400330  

47 AS5, SAS 

      
רואה חשבון וח .דא .4

-)הנוסח האחידהמבקר
של דוח רו"ח  -בלתי מסוייג

המבקר וכן דוח רו"ח 
המבקר כולל שינוי מהנוסח 

 ות הדעת (האחיד של חו
 ותקני דווח

לתקן  1הצעת הבהרה מס' 
 72ביקורת 

הצעה לתיקון תקן ביקורת 
-על רקע ה 108ו  102  , 99

IFRS  ואימוץ התקינה
 . הבינלאומית בביקורת

9 ,72 ,90 ,99 ,102 ,
, 1   הבהרות  ,108

לתקן  6-ו 5, 4, 3, 2
-ו 108, 99ביקורת 

119. 
 נוסח אחיד בהתאם 

 119לתקן ביקורת 
לל דוח על בסיס כו

 מזומן

ISA 700, 

701, 705, 

706 

58 SAS 

על  המבקר ב.הסתמכות
דוחות ב מבקרים אחרים

 )לרבות מאוחדים כספיים
ועקרונות יסוד  בכלולות

 (בעבודת ביקורת משותפת

לתקן ביקורת  1הבהרה מס' 
, הצעה לחברות כלולות 9

 בדוח רואה חשבון המבקר

9 , 113. 600 ISA  

ם לאחר ארועי א. .5
 תאריך המאזן

, 4הבהרה לשאלה מקצועית 
לתקן  1הבהרה הצעת 

 )תשקיפים(, 11ביקורת 

, תקן 100
,  7חשבונאות 

החלטת רשות 
-105לניירות ערך 

בדבר אופן  24
פרסום דוחות 

 כספיים מתוקנים

10  IAS   
560 ISA 

46 SAS 

      
 IAS 10   10הצעה לתקן חשבונאות  תלויות ב. 

37 IAS 
5 FAS 

      
 א.ביקורת יתרות פתיחה .6

בגוף בו עורך המבקר 
 ביקורת לראשונה

 77 510 ISA  

      
מבקר לדוחות התיחסות ה.ב 

 השוואתיים כספיים
הצעה לתקן ביקורת והצעת 

 78לתקן ביקורת  1הבהרה 
78 

לתקן  2הבהרה 
 99ביקורת 

710 ISA  

      
 ה של מידע כספי א.סקיר .7

הנערכת  יםלתקופות ביני
ע"י רואה חשבון המבקר 

 היישותשל 
 

לתקן סקירה  1הבהרה מס' 
לתקן  2והצעת הבהרה  1

 1סקירה 

 1תקן סקירה 
 וההצעה לתיקונו

ISRE 2410 100 SAS 

      
תקנות ני"ע )דוחות  ב.הטיפול בדוחות ביניים 

תקופתיים ומידיים(, 
לרבות על  1970-התש"ל
 IFRSרקע ה 

60 
 14תקן חשבונאות 

  

8
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 בינלאומי

 פרסום
 אמריקאי

י נלתק 1הצעת הבהרה  דוחות מיוחדים .8
נוסח דוחות , 7-ו  70ביקורת 

מיוחדים שאושרו ע"י 
 הלשכה והצעות לנוסחים

 מידעעבור  לרבות דוח מיוחד
ג'   9ות לפי תקנ כספי נפרד

דוחות ) ני"ע ותד' לתקנ 38-ו
             (מידייםו תקופתיים

 .1970  התש"ל, 

7 ,70 
הצעה לדוח מיוחד 

יצוע ביקורת על לב
בסיס נהלים 

 מוסכמים

800, 805 ISA 62 SAS 

 
     

כספיים ודוחות  דוחות .9
 בלתי מבוקרים חשבונאיים

 8   

      

, פרסום  96הצעה לתיקון  שימוש בעבודת מומחה .10
בנושא הערכות שווי למטרת 
דיווח כספי של לשכת רואי 
חשבון בישראל, החלטת 

ר בדב 105-23רשות לני"ע 
פרמטרים לבחינת מהותיות 

 הערכת שווי

חשבונאות  , תקן96
15 

545 ,620 ISA 101 ,73 SAS 

      

 נוהלי ביקורת א. .11
 
 

 הנחיות לנוהלי ביקורת
 
 

 אישורים חיצוניים
 

83 
 
 

84 

 1 SAS 
 
 

ISA505 
 

 SAS 12  83 הצעה לתקן ביקורת נוהל פניה לעו"ד ב. 
      

ים נהל/ סקירה אנליטית .12
 אנליטיים

 79 520 ISA 56 SAS 

      

  עסקאות עם צדדים קשורים .13
 ובעל שליטה עניין בעלי   ,

    

תקנות ניירות ערך )דוחות  גילוי א.
"ע כספיים שנתיים(, התש

 סעיפים מסויימים 2010

29  57 FAS 

  ISA 550 52  ביקורת ב.
      

בביקורת  םסייהמ יהיבט .14
חוות  ת ומתןביקור )לרבות

דעת על דוח התאמה לצרכי 
 (מס הכנסה

 
 
 
 

כללי  בדבר תדריך
 ההתנהגות 

הנחיות  ,בפרקטיקה במסים
להגשת דוח על בסיס 

,פסק דין מזומן/מצטבר
בעניין הגשת דוחות שנתיים 

למס הכנסה במועד לאחר 
הסתייגות רואה חשבון עקב 

 הגבלה בביקורת

   

      

ת היבטים מיוחדים בביקור .15
גופים הכפופים לחוק ני"ע 

 )לרבות תשקיפים(

    

      

שקידה  א. 
 DUEראויה/בדיקת נאותות

DILIGENCE 

    לתקן ביקורתהצעה 

9
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 תקן ביקורת
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גילוי  ב. 
)בחברות ציבוריות בדוחות

 ופרטיות(

תקנות ניירות ערך )דוחות 
התש"ע כספיים שנתיים(, 

 IFRS-שתוקנו לאור ה 2010
תקנות ניירות ערך )דוחות 

פתיים ומיידים(, תקו
 ותיקוניהן 1970-התש"ל

,תקן 29תקן 
בדבר  34חשבונאות 

הצגה בדוחות 
 הכספיים

 

  

      
תקנות ניירות ערך )דוחות  דיווחים לרשויות ג. 

תקופתיים ומיידים(, 
 ותיקוניהן 1970-התש"ל

)לרבות תיקון ועדת ברנע, 
גילוי בדבר מורשי חתימה 
-בתאגיד והנחיות לנושא ה

IFRS,) לרבות  חוק החברות
תקנות החברות )הוראות 

לעניין הליך אישור הדוחות 
, 2010התש"ע  -הכספיים (

הנחיות רשות ניירות ערך 
גילוי והבורסה לניירות ערך.

בדבר אי תלות מעריך שווי 
 ומהותיות מעריך שווי.

לחוק  17תיקון 
החברות בנושא 
תאגיד אג"ח ,תיקון 

לחוק החברות  20
בנושא תגמול 

 ריםבכי

  

      
פעולות בין תאגיד לבעל  ד. 

 שליטה בו
תקן חשבונאות  

 23מספר 
 48 SAB 

      
          לרבות חוק ניירות ערך ה.אחריות לתשקיף 
תקנות ניירות ערך )פרטי  ו.מבנה התשקיף וצורתו 

וטיוטת התשקיף  התשקיף
-(, התשכ"טמבנה וצורה –

)לרבות  ותיקוניהן 1969
ברנע והנחיות  תיקון ועדת

כולל .(IFRS-לנושא ה
הקלות בחתימה מחדש על 
דוחות כספיים המצורפים 

 בתשקיף

   

      
לתקן  1הצעת הבהרה  ז.נהלי ביקורת בתשקיפים 

 .11ביקורת 
   

      
 ח.תובענות ייצוגיות 

 
    לרבות חוק ניירות ערך.

      
 הצעה לתקן ביקורת בדבר ט.    חוות דעת לתשקיף 

מכתב הסכמה להכללת דוח 
 רואה חשבון מבקר בתשקיף
כולל נוסח פסקאות בדוח 

ונוסח  רואה חשבון המבקר
מכתב הסכמה ודוח 

 אירועים.

90,99,102, 
108,119 

  

      

10
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  י. הצהרת מנהלים לתשקיף 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

      

 ,תדריכים בנושא העסק החי .16
 58 לתקן ביקורת 1הבהרה 

בביקורת  אכיפההחלטות + 
של רשות ניירות ערך בנושא 

 .12-1,  10-1 עסק חי

 ISA 570 והצעה לתיקונו 58

לרבות בחינת 

הנושא ב 

IFRS  לגבי

העתיד 

 הנראה לעין

59 SAS 

סקרי -ביקורת ממ"מ .17
ITGC  בקרות,

כלליות,בקרות יישום , 
טכניקות ביקורת 

טכנולוגיות ממ"מ,ניהול ,
ספרי חשבונות בסביבת 

ן תכנו ממ"מ,
הביקורת,סיכוני ביקורת 

וסקר בקרה פנימית, ראיות 
טכנולוגיות  ביקורת,
 מחשב,באמצעות ביקורת 

 אבטחת מידע ושמירתו
מושגי יסוד  )לרבות

אסטרטגיות ביקורת, 
אלקטרוני מסחר 

 Euro,באינטרנט, 
ERP,Web-Trust, שיקולי

ביקורת הקשורים לגופים 
מבוקרים המשתמשים 

 לשכות שירות ומיקורב
 חוץ, אבטחת מידע, תוכניות

לשעת חירום,  הערכות 
 טכניקות ביקורת(.

 הוראות ניהול ספרים
)לרבות החדשות למסמכים 

סרוקים וניהול ארכיב 
, חוק המחשבים, דיגיטלי(

, חוק חתימה 1995התשנ"ה 
, 2001אלקטרונית התשס"א 

 חוק הגנת הפרטיות 

  93 ,94 ,95, 98 ,66 
 .בוטל( 66)תקן 

 
בוטל על  95)תקן 

ידי פרסום תקן 
 (.112ביקורת 

 

תקן בינלאומי 
 חדש 

402 ,401 
ISA 

 

94 ,80 SAS 
88 ,70 SAS 

      

תדריך )העתקה מנהלי  דגימה בביקורת .18
 הביקורת של הלשכה(

85 530 ISA  

      

    כללים, חוק מבקר המדינה ביקורת המדינה .19
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 –ביקורת בענפים מיוחדים  .20
ענפים שהודגשו במיוחד א. 

על ידי מועצת רואי חשבון 
  2016לשנת 

 
 משרדי ממשלה

 
)חוק יסוד  ביקורת המדינה

חוק מבקר  המדינה,
המדינה,קווים מנחים לרו"ח 

 .באיגוד(
 

)חוק  ,חל"צעמותה,מלכ"ר 
 העמותות,חוק החברות,

 מושגי יסוד בחשבונאות,
לרבות מוסדות  נהלי ביקורת(

  .וליםבתי ח ,להשכלה גבוהה
 

נוסח ) רשות מקומיתהמגזר 
דוח רואה החשבון המבקר 

מושגי יסוד ודוח סקירה, 
 נהלי ביקורת, בחשבונאות,

פקודת העיריות והנחיות אגף 
  (.הביקורת במשרד הפנים

 
 ועבודות מתמשכות קבלנים

)מושגי יסוד בחשבונאות 
  .ונהלי ביקורת(

 
)חוק  חברות ממשלתיות

 החברות הממשלתיות,
 .ת רשות החברות(הנחיו

 
  עסקים קטנים ובינוניים,

 
 .(START -UPחברות הזנק )

 (קרנות הון סיכון)לרבות 
 

הודגשו על ידי  שלאב. ענפים 
מועצת רואי חשבון לשנת 

2015  
 

בנק, בטוח, אגודה שתופית, 
קרן פנסיה,  קרן נאמנות, 

קיבוצים, קופות גמל, קרנות 
השתלמות, בתי מלון, קופות 

רות אחזקות, חולים, חב
חתם, ניהול תיקים ויעוץ 

 , שותפות נפט וגזלהשקעות
 ועוד.

חוקים,תקנות והנחיות 
 .ספציפיות לכל ענף

 ,9הצעה לתקן 
הצעה לגילוי דעת לעסקים 

 ,קטנים
תקנים במשרדי ממשלה על 
רקע הקמת המוסד לתקינה 

כולל הבהרה  .ממשלתית
 99לתקן ביקורת  3מספר 

בדבר הנוסח האחיד של דוח 
רואה חשבון המבקר של 

 5הבהרה  ,משרד ממשלתי
דוח  -99+108לתקן ביקורת 

רואה חשבון המבקר 
, בדיקות רו"ח במלכר"ים

ונוסח חוות דעתו באשר 
לחבילות דיווח )"אנפה"( 

 של חברות ממשלתיות.
 

נוסח דוח רואה חשבון מבקר 
של  על דוחות כספיים

 6הבהרה  -רשויות מקומיות
 .99לתקן ביקורת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כולל הקלות בדוחות ביניים 
 ISOXוב 

, הנחיות אי 69
 תלות בבנקים,

תקני חשבונאות 
 1,2,3,4,5,18מספר 

 של המוסד לתקינה
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

תקן חשבונאות 
  32מספר 
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כללי התנהגות מקצועית  .21
 של רואה חשבון

ות המקצועית כללי התנהג
של לשכת רואה החשבון 

בישראל ותקנות רואה 
החשבון )התנהגות שאינה 
הולמת את כבוד המקצוע(, 

על  1965התשכ"ה 
 + תדריכיםתיקוניהן

 

  SAS 84 

      

         :חקירות .22
      

חשבונאיות  א. 
למטרות 

מיוחדות )קניית 
עסק, אשראי, 

 מיזוג וכו'(

    

      

 חוק על פי ב. 
 החברות

    החברות חוק

      

בפשיטות רגל,  ג. 
במעילות 

 ובקביעת נזקים

    

      

למען מוסדות  ד. 
ממשלתיים 

 ואחרים

    

      

     הונאות:טעויות ו .23
אתור מעילה,  א.

 זיוף וטעות
הצעה לתקן ביקורת בדבר 
ההשפעה של הצגות 
מוטעות שזוהו במהלך 

 הביקורת

92 240, 450 ISA  SAS 53,82,99 

אתור מעשה  ב. 
בלתי חוקי של 

 לקוחות

 SAS 54   לתקן ביקורתהצעה 

      
לחוקים ציות ג.       

ותקנות בביקורת 
 דוחות כספיים

 הלבנת הוןד. 

 לתקן ביקורתהצעה 
 
 

צו איסור הלבנת הון ) חובות 
זיהוי , ניהול רישומים של 
נותן שירות עסקי למניעת 

מימון טרור ( , הלבנת הון ו
 2014התשע"ה 

 250 ISA  

      
מכתב נוחות/נחמה  .24

("COMFORT LETTER") 
מכתב המיועד כדוגמת 

למסירה לחתם )ולגורמים 
 פיננסים אחרים(

לרבות  לתקן ביקורתהצעה 
הצעה לתקן ביקורת בדבר 
הסכמה של רואה חשבון 
המבקר להכללת הדוחות 
שלו בתשקיף או במסמך 

 הצעה אחר

  72 SAS 

      

דוחות רואי חשבון להנהלת  .25
, מכתב להנהלההמפעל 

 הדוח המפורט

MANAGEMENT 

LETTER/LONG FORM 

REPORT 

 הנחיות לדוח מפורט
, ברשות מקומית ,)בבנקים

 המדינה ועוד(. של מבקר

103, 104. ISA265 תקן
חדש לתקשור 
בדבר ליקויים 

בבקרה 
 הפנימית

60 SAS 

      
קשרות בין רו"ח מכתב הת .26

לבין לקוחו ובין רו"ח לרו"ח 
 אחר

, הצעה להתקשרות תדריך 
בדבר מכתב הסכמה לדוח 

 אירועים בתשקיף

על תיקונו בתקן  91
 1סקירה 

210 ISA 83 SAS 

13
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ותקן  121ו 21 םהצהרת מנהלי הצהרת מנהלים .27

 1סקירה 
 

580 ISA 85 SAS 

      
בקרת איכות + סקר  .28

והמוסד לסקירת  עמיתים
 (ISO 9002)לרבות  עמיתים

, סקירת עמיתים הבהרות
,הנחיות  בישראל וממצאים

לרבות ושאלון סקר עמיתים 
 .באתר הלשכה

 67שבוטל,   62
 והצעה לתקן

 
-הליך חקיקת ה

IPCAOB. 

220 ISA 25 SAS 

      
 כספיים חזוייםדוחות  .29

 פרופורמה(דוחות )כולל 
, לתקן ביקורתהצעה 

רשות לני"ע בנוגע הפרסומי 
למידע צופה  וכן לפרופורמה

  פני עתיד

 810 ISA, 
דוחות 

פרופורמה 
3400 ISAE 

 

      
 כספייםדוחות ב מידע אחר .30

 מבוקרים:
    

      
ת הצעת הבהרה לתקן ביקור האחריות א. 

75 
 ISA SAS 8 720 1, ותקן סקירה 75

     
דוח  ב.

 הדירקטוריון
תקנות ניירות ערך )דוחות 

תקופתיים ומיידים(, 
לרבות  1970  -"להתש

התיחסות בדוח דירקטוריון 
ו/או בדוח תקופתי בדבר 

הערכות שווי, סיכוני שוק, 
תרומות, דירקטורים בעלי 

מיומנות חשבונאית פיננסית 
ת ניירות ערך והנחיות רשו

בנושא מבקר פנים, 
אומדנים קריטיים, סקר 

, שכר טרחה רואה עמיתים
, IFRSחשבון, אימוץ תקני 

הליך אישור הדוחות 
 הכספיים בתאגיד מדווח,

מידע כספי  תגמול בכירים,
תחזית תזרים ,פרופורמה

מזומנים להתחייבויות 
מינוי נשים  אג"ח,

לדירקטוריון והצעות לקוד 
 ידיוממשל תאגאתי 

 פרסומי
לאור  FAQ 1-19-ה

 IFRS-המעבר ל
 
קן לת 1רה בהה

 99ביקורת 

  

      

           רואה חשבון בחוק: .31
חוק רואה חשבון  א. 

 + תקנות
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לרבות תיקונו, תקנות  חוק החברות ב. 
 חדשות והצעות לתיקונו

-113תקן ביקורת 
עקרונות יסוד 
בעבודת ביקורת 

ע על רק משותפת
האיזכור בחוק 

 החברות
 

הצעה לתיקון חוק 
החברות בדבר 
מבחן הרווח 
 בחלוקת דיבידנד

והנחיות רשות 
לניירות ערך עם 
דוגמאות לחלוקה 

 אסורה

  

      
חוק ניירות ערך  ג. 

 + תקנות
)היבטים בשוק 

 ההון(

     לרבות תיקוניו

      
חוקים אחרים  ד. 

)הסעיפים 
הרלוונטיים 

לביקורת 
 נות(חשבו

 חוק הביקורת הפנימית
התחשבות בעבודת +

חוקים  הביקורת הפנימית +
והנחיות רלבנטיים בענפים 

 מיוחדים.

88 ISA 610  

      
חוק ניירות ערך, חוק  אחריותו החוקית של רו"ח .32

 החברות, פקודת מס הכנסה 
פסקי דין  ח"חוק רו

 רלוונטיים 
 

אכיפה מנהלית של הרשות 
 רואי חשבון לניירות ערך נגד

 

 930 ,920 ISA  

      
בביקורת פסיקה ותקדימים  .33

 בישראל ובעולםחשבונות 
 

 פסקי דין בארץ ובעולם
) כולל סטייה רלוונטים

 מכללי חשבונאות מקובלים(

   

            
ביקורת אומדנים  .34

 בחשבונאות
הנחיית הרשות לני"ע 
לאומדנים חשבונאיים 

 קריטיים

נאות ,תקן חשבו81
בדבר מדיניות  35

חשבונאית,  
 אומדנים וטעויות

540 ISA 57 SAS 

      
תקשורת עם הועדות  .35

וכו'( ועם  כספים)ביקורת, 
הדירקטורים )לרבות 

 חוק החברותדח"צים( 
לחוק  16לרבות תיקון 

 וכו' החברות 

הליך  ,חוק החברותלרבות 
אישור הדוחות הכספיים 

לבחינה ואישור בועדת 
  ת הכספייםהדוחו

 ווהצעה לתיקונ 76
לממשל שר בק

ותקן תאגידי 
 1סקירה 

260 ISA SAS 61,89,90 

      

ביקורת מכשירים פיננסיים  .36
 נגזריםו
 

 SAS 92   הצעה לתקן ביקורת

       

ביקורת המדידה והגילוי  .37
 של שווי הוגן

 97 ISA 540, 545  
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38. 
 
 
 

דיווח חברתי ואחריות 
וממשל  תית בעסקיםחבר

 תאגידי

 הצעה לתקן חברתי 
וממשל הצעה לקוד אתי 

 תאגידי

הצעה לתקן  
ISO 

 

פרסומים מקצועיים בישראל  .39
 ובעולם:

    

גילויי דעת  א. 
והנחיות 

מקצועיות 
אחרות שפורסמו 

ע"י לשכת רו"ח 
 בישראל

    

פרסומים של  .ב 
 איפ"ק

    

פרסומים  .ג 
מקצועיים בעולם 

 ר בארה"ב()בעיק

    

 
והנחיות  ,הוראותבישראל  חשבון ישל לשכת רואהנחיות , את כל תקני הביקורת, ההבהרות חומר הבחינה כולל 

פסיקת בתי משפט  החוק ותקנותיו המתייחסים למקצוע ראית חשבון, בישראל, רייםסטטוטו גופיםשל 
הצעות לתקנים חדשים, חשבון, לרבות  ילשכת רוא ע"יחידושים ועדכונים המפורסמים רלוונטית למקצוע, 

 ובחו"ל. בארץמקצוע ב והתפתחויותחידושים 
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 לשכת רואי חשבון בישראל
 

 )*(121 תקן ביקורת
 

 הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר
 

  
 

  תוכן עניינים
 סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מבוא

 1 - ב2 תחולת תקן ביקורת זה 

 3 -4  הצהרות בכתב כראיות ביקורת 

 5 כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה 

 6 מטרות

 7 -8 הגדרות

  הוראות התקן

 9 שמהם מבוקשות הצהרות בכתב גורמים  

 10-12 הצהרות בכתב לגבי חובות הדירקטוריון וההנהלה 

 13 בכתב נוספות הצהרות 

  התאריך של הצהרות בכתב והתקופות אליהן הן  
 מתייחסות          

14 

 

 

 

 

                                                      
תקן ביקורת זה אושר על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת בהתאם  )*(

ידי המועצה המקצועית בהתאם להחלטתה מיום -ועל 21.2.17להחלטתה מיום 
 מו אושר על ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיוםופרסו 26.2.17

16.3.2017. 
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 המשך - תוכן עניינים

 סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 המבנה של הצהרות בכתב 

 ת של הצהרות בכתב והצהרותספק באשר למהימנו 
 בכתב שהתבקשו אך לא ניתנו      

20- 16 

  הנחיות יישום ודברי הסבר אחרים

 1א. -א 1.א הצהרות בכתב כראיות ביקורת 

 2א. - 6א. גורמים שמהם מבוקשות הצהרות בכתב 

  הצהרות בכתב לגבי חובות הדירקטוריון וההנהלה 
 

 7א. - 9א.

 10א. - 13א. ותהצהרות בכתב נוספ   

 14א. סכום סף לצורך הצהרות בכתב 

  תאריך ההצהרות בכתב והתקופות אליהן הן  
 מתייחסות          

 15א. - 18א.

 19א. - 21א. המבנה של הצהרות בכתב  

 22א. תקשורת עם הגורמים המופקדים על בקרת העל

 והצהרות  ספק באשר למהימנות של הצהרות בכתב  
 בכתב שהתבקשו אך לא ניתנו           

 23א. - 27א.

 
 נספחים:

  
 

 

 רשימת תקני ביקורת המכילים דרישות להצהרות בכתב  - 1נספח 

  דוגמאות של מכתבי הצהרה - 2נספח 

  תיקונים בתקני ביקורת אחרים  - 3נספח 
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 מבוא

 תקן ביקורת זה תתחול

של  580( ISAבינלאומי )ביקורת תקן ביקורת זה מבוסס על תקן  .1
כפי שבתוקף  ,(IFACהפדרציה הבינלאומית של רואי חשבון )

 למועד פרסום תקן ביקורת זה:

Written Representations 

 לקבלשל רואה החשבון המבקר אחריותו בתקן ביקורת זה עוסק  
 ביקורת דוחות כספיים.בריון וההנהלה ומהדירקטהצהרות בכתב 

חרים שבהם הוראות לגבי כולל רשימה של תקני ביקורת א 1נספח  .2
הצהרות בכתב בנושאים ספציפיים. ההוראות הספציפיות קבלת 

גורעות לגבי הצהרות בכתב של תקני ביקורת אחרים אינן 
 תקן ביקורת זה.קבועות בהמההוראות 

לתקן ביקורת  3תקני ביקורת אחרים יתוקנו כמפורט בנספח מס'  א.2
 זה.

טל עם כניסתו לתוקף של תקן "הצהרת מנהלים" ב 21תקן ביקורת  ב.2
 ביקורת זה.

 

 הצהרות בכתב כראיות ביקורת

רואה החשבון המבקר  המשמש אתראיות ביקורת הן המידע  .3
הצהרות בכתב הן  .1המסקנות עליהן מבוססת חוות דעתו בהסקת

ביקורת עם בקשר  מבקש רואה החשבון המבקרשמידע נחוץ 
 שובות על בירורים. לפיכך, בדומה לתהישותהדוחות הכספיים של 

, הצהרות בכתב הן ראיות שנערכים אגב ביקורת דוחות כספיים
 (1סעיף א. ר'ביקורת. )

הצהרות בכתב מספקות ראיות ביקורת נחוצות, הן אינן למרות ש .4
עניין כלשהו  לגבימספקות כשלעצמן ראיות ביקורת נאותות 

יתר על כן, העובדה שהתקבלו מהעניינים שבהם הן עוסקות. 
של  ןאו היקפ ןאינה משפיעה על אופייות מהימנות בכתב הצהר

 קיום לגבימשיג שרואה החשבון המבקר ראיות ביקורת אחרות 
 'ר) .לגבי מצגים ספציפיים דירקטוריון וההנהלהההחובות של 

                                                      
בדבר "מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת  110ר' תקן ביקורת   1

 )טו(.13ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל" סעיף 
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 א(1סעיף א.
 

 כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה

שנתיים  תקן ביקורת זה יחול על ביקורות של דוחות כספיים .5
 30האחרון הכלול בהם הוא דוח על המצב הכספי יך השתאר

  .או לאחר מכן 2017בר ספטמב

 

 מטרות

 הן:בהקשר לתקן ביקורת זה מטרות רואה החשבון המבקר  .6

על כך  ההנהלהמו 2הדירקטוריוןמהצהרות בכתב  לקבל (א
הכנת מאחריותם ל ותהנובעלאו את חובותיהם ימשהם 

עמד לרשות שלמות המידע שהוגבי הדוחות הכספיים ול
 רואה החשבון המבקר;

רלוונטיות לדוחות שהן ראיות ביקורת אחרות לתמוך ב (ב
הכספיים או למצגים ספציפיים בדוחות הכספיים באמצעות 

 שהן נחוצות רואה החשבון המבקר קבעאם  ,הצהרות בכתב
 נדרשות על ידי תקני ביקורת אחרים; וכןאם הן או 

על ידי  שניתנו להצהרות בכתב לקבוע את המענה המתאים  (ג
הדירקטוריון שבו  למצב, או דירקטוריון וההנהלהה

על ידי  שהתבקשואת ההצהרות בכתב  נותניםלא וההנהלה 
 רואה החשבון המבקר.

 הגדרות

תהיינה למונחים הבאים המשמעויות המצוינות  ביקורת,התקני ב .7
 :לצידם

                                                      
אחראי " הדירקטוריון, 1999( לחוק החברות תשנ"ט 5)א( )92על פי סעיף   2

)ב( לאותו חוק, סמכות  92". על פי סעיף דוחות הכספיים ולאישורםלעריכת ה
 זו אינה ניתנת לאצילה למנהל הכללי.
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 הגורמים - הכספיים הדוחות על לחתום שהוסמכו הגורמים (א
 לחתום, 3הדירקטוריון ידי על בישות הסמכות תא שקיבלו

זהות  4תאגידים מדווחיםב. 5הכספיים הדוחות על בשמה
, גורמים אלה יהיוהחותמים נקבעת על פי תקנות ניירות ערך. 

יו"ר הדירקטוריון, מנהל כללי ונושא המשרה  בדרך כלל,
 ליהםיהבכיר ביותר בתחום הכספים של הישות, או מקב

  5.אלה בתארים משתמשות שאינן בישויות

את כולל את הדירקטוריון ו ,בתקן זה - 5דירקטוריון והנהלה (ב
 הגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים.

 הדירקטוריון וההנהלהבכתב של  דיווח -בכתב  ותהצהר  (ג
לרואה החשבון המבקר כדי לאשר עניינים מסוימים או כדי 

בהקשר זה ראיות ביקורת אחרות. הצהרות בכתב ב לתמוך
 אינן כוללות דוחות כספיים, המצגים הכלולים בהם או ספרי

  ורשומות תומכים. עזר

בתקן ביקורת  66א.-64כמשמעותה בסעיפים א. -ישות קטנה  (ד
110.  

בתקני ביקורת קודמים נעשה לעתים שימוש במונח "הצהרת  
מנהלים" או מונחים אחרים שמשמעותם הצהרה בכתב כמוגדר 

 שבו כהצהרה בכתב.לעיל, ולכן ייח

 זה אינו בשימוש[ סעיף מספר] .8
 

                                                      
כאשר הישות אינה חברה או שאינה חברה רגילה )הפועלת על פי שיקולים   3

עסקיים להשאת רווחיה(, יש לייחס את המונח "דירקטוריון" לגופים ו/או 
ובדרך הפעולה של אותה ישות לאנשים שתפקידיהם בממשל התאגידי 

 מקבילים לאלה של דירקטוריון בחברה רגילה.
 1970 –)ה( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל  9תקנה    4

קובעת כי "הדוחות ייחתמו, בשם התאגיד, בידי יושב ראש הדירקטוריון, 
שונה, המנהל הכללי או מי שממלא בתאגיד תפקיד כאמור אף אם תוארו 

לרבות ממלא מקומו של המנהל הכללי בהיעדרו, ונושא המשרה הבכיר ביותר 
בתחום הכספים, או בידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום כל אחד מאלה 

 לצורך חתימה על הדוחות הכספיים במועד מסוים".
לתקן ביקורת זה( ייתכן כי אותם גורמים  7בישות קטנה )כהגדרתה בסעיף   5

ים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן בתפקיד בהנהלה והן בתפקיד )ולעית
מנהל( ויתכן גם כי לא מכהן בישות -)כגון בעלים , לרבות כיו"רבדירקטוריון

אדם בתפקיד של מנהל כספים. במצב דברים זה, הדרישה לקבל הצהרות בכתב 
תותאם לנסיבות ואותו אדם עשוי לחתום על ההצהרה בכתב פעם אחת בציון 

 ידיו השונים.תפק
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 הוראות התקן

 הצהרות בכתב מבוקשותשמהם  גורמים

 דירקטוריוןמההצהרות בכתב  לבקשרואה החשבון המבקר  על .9
ידע  להם אשרו הכספיים הדוחות על אחריותלהם  שיש וההנהלה

(knowledge( .בנושאים הרלוונטיים )'6א.-2סעיפים א. ר).  

האמור בסעיפים  אתלפחות מהדירקטוריון יכללו  כתבב הצהרות
 לתקן זה.  א11-ו 11, 10

 6הכספיים הדוחות על לחתום שהוסמכו מהגורמיםבכתב  הצהרות
  .ב11-ו א11 ,11 ,10 סעיפיםב האמוראת  פחותיכללו ל

 
 

 לגבי חובות הדירקטוריון וההנהלההצהרות בכתב 

  הכנת הדוחות הכספיים
 

הנהלה לספק דירקטוריון והבקש מהלבקר רואה החשבון המעל  .10
להכנת הדוחות הכספיים  םאחריותאת  ולאיהצהרה בכתב כי מ

 הדבר כאשר, לרבותבהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה, 
  לעריכת ההתקשרות בתנאי בעקשנ כפי, הנאותה הצגתם, רלוונטי
 (22.א, 14, א.9א.-7סעיפים א. ר') .7ביקורת

 
  ואירועים סקאותושלמות ע שניתןמידע 

 לתת וההנהלה מהדירקטוריון לבקשרואה החשבון המבקר  על .11
 (22,א.14 , א.9א.-7א. סעיפים ר') :הצהרה בכתב כי

                                                      
, כך שאין כדירקטוריון והן כהנהלה הןאותם גורמים מכהנים בישות שבה   6

שהוסמכו לחתום  הגורמים הרכבהבדל בין הרכב ההנהלה והדירקטוריון לבין 
לחתום על הצהרה  וההנהלה מהדירקטוריוןנדרש  לאעל הדוחות הכספיים, 

ול לכל הפחות את , שתכלאחת בכתב הצהרה על לחתום וניתןבכתב נפרדת, 
    ב.11-א ו11, 11, 10האמור בסעיפים 

7
ההצהרה בכתב של הגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים תכלול   

קיום בקרה פנימית נאותה הנחוצה על מנת לאפשר הכנת דוחות כספיים שלא 
תהיה בהם הצגה מוטעית מהותית, בין עקב טעות ובין עקב תרמית. ר' גם תקן 

)ב(  6"מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים", סעיף  91ביקורת 
 (.2)ד() 13, סעיף 110ותקן ביקורת 
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כל המידע הרלוונטי  אתלרואה החשבון המבקר  וסיפק הם (א
 בתנאי ההתקשרות לעריכת ביקורת סוכםכפי ש ,למידע וגישה

 ; 8וכן

 ;בדוחות הכספיים נרשמו וקיבלו ביטוי כל העסקאות (ב
 

העסק  מוסכמת לנאותות התייחסות לכלול בכתב ההצהרות על . א11
בתקופת הדיווח או לאחריה  התגלו/או ו אירעו האםהמציינת  ,החי

עד לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים, אירועים המעידים על 
המעמידים בספק  ,קשיים אפשריים בהמשך פעילותה של הישות

  ה להמשיך בפעילותה כעסק חי.משמעותי את יכולת
  

 על לחתום שהוסמכו מהגורמים לבקשרואה החשבון המבקר  על .ב11
לתת א, 11 -ו 11, 10בנוסף על האמור בסעיפים  הכספיים הדוחות

  (22.א, 14, א.9א.-7סעיפים א. ר') :הצהרה בכתב כי
 

מדיניות חשבונאית נאותה בדוחות הם בחרו ויישמו  (א
 ;הכספיים

כל הפרוטוקולים של  לרואה החשבון המבקר אתהם סיפקו  (ב
 יודירקטוריון וועדותהפות בעלי מניות, של ישיבות יאס

ישיבות שהתקיימו לא מ ותרשומת של החלטות ודיונים
 ;9מכבר ושעבורן טרם הוכנו פרוטוקולים

לידיעתו של רואה החשבון המבקר את כל הם הביאו  (ג
 הם מודעים;בבקרה הפנימית להם  הליקויים

העסקאות והאירועים נרשמו וקיבלו ביטוי  היתרות, כל (ד
  ;נאות בדוחות הכספיים

כל הנכסים וההתחייבויות לרבות התחייבויות תלויות,  (ה
   נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים;

העשויות להשפיע באופן מהותי על הערך  תכניותלא קיימות  (ו
בספרים או על סיווגם של נכסים והתחייבויות, שלא קיבלו 

   ;יטוי בדוחות הכספייםב

                                                      
 )יד(.6, סעיף 91ר' תקן ביקורת   8
במסגרת  שהתיעוד ייתכן (,זה ביקורת לתקן 7 בסעיף)כהגדרתה  הקטנ בישות  9

 .יותר מצומצם יהיהפרוטוקולים וסיכומי ישיבות 
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, פרט לאלה שהובאו ישותההוטלו שעבודים על נכסי  לא (ז
 גילוי להם ניתן ואשר, המבקר החשבון רואה של לידיעתו

  ;הכספיים בדוחות נאות

 וכן ;על נכסיהמסמכי בעלות נאותים  הישות ברשות (ח
קיימות מגבלות על השימוש ביתרות מזומנים בבנקים  לא (ט

 רואה של לידיעתורט לאלה שהובאו או בנכסים אחרים, פ
, ואשר ניתן להם גילוי נאות בדוחות המבקר החשבון

  ;הכספיים

לידיעתו של רואה החשבון המבקר את כל הם הביאו   (י
המקרים של אי קיום או חשד לאי קיום הוראות חוק 
ורגולציה אשר את השפעותיהם יש לשקול בעת ההכנה של 

 הדוחות הכספיים.

 בכתב בהצהרות ההנהלהו רקטוריוןהדיחובות  פירוט

בהצהרות בכתב הנדרשות  תפורטנהההנהלה והדירקטוריון חובות  .12
 מפורטותאופן שבו חובות אלה  אותוב ב11-וא 11, 11 ,10בסעיפים 

 בתנאי ההתקשרות לעריכת ביקורת.
 

  נוספותהצהרות בכתב 

תקני על רואה החשבון המבקר לבקש הצהרות בכתב גם לפי  .13
בנוסף להצהרות הנדרשות האמורות, רואה אם,  .םביקורת אחרי

אחת או יותר בכתב  הלקבל הצהרקובע כי הכרחי החשבון המבקר 
רלוונטיות לדוחות הכספיים שכדי לתמוך בראיות ביקורת אחרות 

זי על רואה החשבון אאו למצג אחד או יותר בדוחות הכספיים, 
, 13.א-10א. סעיפים ר'. )המבקר לבקש הצהרות בכתב כאמור

  (22.א, 14א.

 של הצהרות בכתב והתקופות אליהן הן מתייחסות תאריךה

התאריך של הצהרות בכתב יהיה התאריך של דוח רואה החשבון  .14
המבקר על הדוחות הכספיים. הצהרות בכתב תתייחסנה לכל 
הדוחות הכספיים ולכל התקופות שאליהן מתייחס דוח רואה 

  .(18א.-15סעיפים א. 'רהחשבון המבקר. )
 

 של הצהרות בכתב המבנה

רואה החשבון אל מופנה המכתב תפורטנה בהצהרות בכתב  .15
 (21א.ף סעי ר'המבקר. )
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שהתבקשו אך ספק באשר למהימנות של הצהרות בכתב והצהרות בכתב 
 לא ניתנו

 ספק באשר למהימנות של הצהרות בכתב

לגבי הכשירות, היושרה,  חששותאם לרואה החשבון המבקר יש  .16
/או הדירקטוריון ושל  (diligenceהרצינות )אתיים או הערכים ה

 על, םאו אכיפתם על יד לעניינים אלה םההנהלה, או לגבי מחויבות
את ההשפעה שעשויה להיות  לקבוע רואה החשבון המבקר

פה או בכתב( ושל -על המהימנות של הצהרות )בעל לחששות כאלה
 (  25א.-24סעיפים א. ר'ראיות ביקורת בכלל. )

אם הצהרות בכתב אינן עולות בקנה אחד עם ראיות  ט,בפר .17
נוהלי ביקורת  לבצע רואה החשבון המבקר עלביקורת אחרות, 

רואה  על, לא יושבו הדברים. אם ליישב את הדבריםבניסיון 
את ההערכה של הכשירות, לשקול מחדש החשבון המבקר 

של  (diligence) הרצינותאו  האתיים םערכיההיושרה, 
או  לעניינים אלה םמחויבות גביההנהלה, או ל/או ו וןהדירקטורי

את ההשפעה שעשויה להיות לכך על  ולקבוע, םאכיפתם על יד
פה או בכתב( ושל ראיות ביקורת -הצהרות )בעלשל מהימנות ה

 (  23סעיף א. ר'בכלל. )

הגיע רואה החשבון המבקר למסקנה שההצהרות בכתב אינן  .18
אימות, לרבות קביעת ההשפעה בפעולות מת עליו לנקוטמהימנות, 

האפשרית על חוות דעת רואה החשבון המבקר בהתאם לתקן 
 . לתקן זה 20, והדרישות הכלולות בסעיף 7210ביקורת 

 שהתבקשו אך ניתנו באופן חלקיהצהרות בכתב 

הצהרה בכתב אחת או יותר  נתנולא  דירקטוריון וההנהלההאם  .19
 רואה החשבון המבקר: על ,מבין אלה שהתבקשו

 ;הדירקטוריון וההנהלהנושא עם בדון ל (א

ההנהלה /או הדירקטוריון ושקול מחדש את היושרה של ל (ב
עריך את ההשפעה שעשויה להיות לכך על מהימנות להו

 פה או בכתב( ושל ראיות ביקורת בכלל; וכן-הצהרות )בעלה

                                                      
 "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד". 72ר' תקן ביקורת   10
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נקוט בפעולות מתאימות, לרבות קביעת ההשפעה ל  (ג
החשבון המבקר האפשרית על חוות הדעת בדוח רואה 

, והדרישות 72תקן ביקורת ב 17-20סעיפים בהתאם ל
 .לתקן זה 20הכלולות בסעיף 

הדירקטוריון  חובות לגביבכתב  ממתן חוות דעת בשל הצהרות הימנעות
 ההנהלהו

על הדוחות  תחוות דע ממתןימנע להאה החשבון המבקר רועל  .20
 אם: 72תקן ביקורת ב 20 סעיףהכספיים, בהתאם ל

 משמעותיספק  םבון המבקר הגיע למסקנה שקיירואה החש (א
ההנהלה, באופן /או ו הדירקטוריוןבנוגע ליושרה של 

סעיפים הוראות תקן זה בעל פי  שנדרשותשההצהרות בכתב 
החשבון המבקר  רואה. אינן מהימנות ב11-ו א11, 11 ,10

 .מההתקשרות פרישהמיוחדים  במקריםגם לשקול,  עשוי
 (26.א סעיף ר')

את ההצהרות בכתב  נתנולא ההנהלה /או ריון ודירקטוה (ב
  א11 ,11, 10עיפים בסעל פי הוראות תקן זה נדרשות ש
 ( 27א.-26א.פים סעי ר') ב.11 -ו

 הנחיות יישום ודברי הסבר אחרים

 (4, 3פים סעי ר') הצהרות בכתב כראיות ביקורת

הצהרות בכתב הן מקור חשוב של ראיות ביקורת. אם   1א.
שינויים בהצהרות בכתב  יםעורכ וההנהלהיון רהדירקטו

אותן, הדבר עשוי להסב את  נותנים םאינשהם או  המבוקשות
תשומת לבו של רואה החשבון המבקר לאפשרות שקיימת בעיה 

 הצהרות בכתב לקבל בקשהמשמעותית אחת או יותר. בנוסף, 
להתייחס הנהלה לדירקטוריון ול לגרוםעשויה במקרים רבים 

ם בקפדנות רבה יותר, ועל ידי כך להגביר את לנושאים האמורי
 איכותן של ההצהרות.

, חומר הראיות שניתן להשיג על ידי יישום של סוימיםבמקרים מ א 1א.
נוהלי ביקורת אחרים הוא מוגבל; לכן, רואה החשבון המבקר 
מקבל הצהרות בכתב כדי לספק את הראיות הנוספות הנחוצות. 

ות ולה טת דירקטוריון עשויוטוקול של החלפרבנסיבות אלה, 
, לדוגמה, אם ישות מתכננת להפסיק כךראיית ביקורת מספקת. 

תחום פעילות, ולא עולה בידו של רואה החשבון המבקר להשיג 
באמצעות נוהלי ביקורת אחרים כדי לאמת את  ראיותמספיק 

התכנית או את הכוונה, רואה החשבון המבקר מקבל הצהרה בכתב 
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לכוונות נוספת כדי לספק ראייה טוריון, בקשר להחלטת הדירק
  הדירקטוריון וההנהלה.

 (9 ףסעי ר') הצהרות בכתב מבוקשותשמהם גורמים 

הדוחות להכנת  האחראים מהגורמיםהצהרות בכתב מבוקשות   2א.
גורמים אלה יכולים להיות שונים בהתאם למבנה כספיים. ה

  הוראות חוק או רגולציה.והממשל התאגידי של הישות, 

  11, 10האמור בסעיפים  אתמהדירקטוריון יכללו  בכתב הצהרות
 על לחתום שהוסמכו מהגורמיםבכתב  הצהרותא לתקן זה. 11-ו

א 11, 11, 10 בסעיפים האמוראת  פחותיכללו ל 11הכספיים הדוחות
  ב.11-ו

ההצהרות בכתב , 12בתארים אלהבישויות שאינן משתמשות 
 מקביליםשהתארים שלהם  ,ים אחרים בישותגורמעל ידי ייחתמו 

  .לתארים אלה

לניהול  חובותיהםלהכנת הדוחות הכספיים, ו םאחריותמתוקף   3א.
מספיק היה י הנהלהול דירקטוריוןשל, ניתן לצפות הישותעסקי 

בהכנתם של הדוחות  הישותהתהליך המבוצע על ידי ידע על 
ההצהרות מבוססות  ועליאשר  ,הכספיים והמצגים הכלולים בהם

  תב.בכ

 יםעשוי הדירקטוריון וההנהלה ,בחלק מהמקריםעם זאת,   4א.
להחליט לערוך בירורים עם אחרים שמשתתפים בהכנתם 
ובהצגתם של הדוחות הכספיים והמצגים הכלולים בהם, לרבות 

הצהרות  שלגביהם נדרשות נושאיםאנשים בעלי מומחיות בעם 
 :בעלי מומחיות כאמוראנשים להלן דוגמאות לבכתב. 

   אקטואר האחראי למדידות חשבונאיות המבוססות על הערכות
 אקטואריות.

                                                      
11

, כך שאין כדירקטוריון והן כהנהלה הןאותם גורמים מכהנים שבה  בישות  
שהוסמכו לחתום  הגורמים הרכבהבדל בין הרכב ההנהלה והדירקטוריון לבין 

לחתום על הצהרה  וההנהלה מהדירקטוריוןנדרש  לאעל הדוחות הכספיים, 
, שתכלול לכל הפחות את אחת בכתב הצהרה על לחתום וניתןת, בכתב נפרד

 ב.11-א ו11, 11, 10האמור בסעיפים 
אותם גורמים  יתכן כי לתקן ביקורת זה(, 7)כהגדרתה בסעיף  בישות קטנה  12

)ולעתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן בתפקיד בהנהלה והן בתפקיד 
( ויתכן גם כי לא מכהן בישות מנהל-בדירקטוריון, לרבות כיו"ר )כגון בעלים

אדם בתפקיד של מנהל כספים. במצב דברים זה, הדרישה לקבל הצהרות בכתב 
תותאם לנסיבות ואותו אדם עשוי לחתום על ההצהרות בכתב בהצהרה 

 משולבת ופעם אחת בציון תפקידיו השונים.  
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   ושיש להם את  שהם בעלי האחריות בישותמהנדסים שעובדים
או  תיסביבתבגין חשיפה של התחייבות ה מדידהמומחיות לגבי 

ואומדן העלויות  של שיעור ההשלמה של התקדמות פרויקטים
 .להשלמתם

  הפרשות גבי ע חיוני למידמספק יועץ משפטי פנימי ה
 ת.תחייבויות תלויוהו

 וההנהלה הדירקטוריון, לעיל 4.א סעיףב המפורטיםבמקרים   5א.
לכלול בהצהרות בכתב לשון מסייגת, במובן שההצהרות  יםעשוי

רואה החשבון ש סביר זה יהיה. םואמונת םניתנות לפי מיטב ידיעת
 ושאיםבנאת דעתו שההצהרות  הניחקבל נוסח כזה אם יהמבקר 

לעניינים  המתאימה באחריותאלה ניתנו על ידי אנשים שנושאים 
( המתאים knowledgeהידע ) אתלהם  ישהכלולים בהצהרות וש

 בעניינים אלה.

הצהרות  ימסרוטוריון וההנהלה קהדירכדי להדגיש את הצורך ש  6א.
, רואה החשבון המבקר עשוי לבקש (informedמבוססות )

בהצהרות בכתב אישור שהם  ושיכללריון וההנהלה ומהדירקט
את  תתל למסקנה שביכולתםערכו את הבירורים הדרושים והגיעו 

שבירורים כאמור על פי רוב, לא צפוי . המבוקשותההצהרות בכתב 
יחייבו תהליך פנימי פורמלי מעבר לתהליכים שכבר קיימים 

 .בישות
 
 (  11 -10סעיפים  ר') הדירקטוריון וההנהלה חובותלגבי צהרות בכתב ה

הדירקטוריון שבמהלך הביקורת על כך  שהתקבלוראיות ביקורת     7א.
-וא 11 ,11, 10 בסעיפיםהמצוינות  יהםאת חובות ולאימוההנהלה 

לפיו הם סבורים  ,םהאינן מספיקות ללא קבלת אישור מ ב11
חובות אלה. זאת כיוון שרואה החשבון המבקר אינו  שמילאו

איות ביקורת אחרות אם אמנם על בסיס ררק מסוגל לשפוט 
את הדוחות הכספיים  ווהציג וההנהלה הכינו הדירקטוריון

ההכרה  לרשות רואה החשבון המבקר מידע על בסיס ווהעמיד
. לדוגמה, רואה החשבון וההבנה, כפי שסוכמו, ביחס לחובותיהם

לרשות  וההנהלה העמידו הדירקטוריוןהמבקר אינו יכול להסיק ש
 הוסכםר את כל המידע הרלוונטי שעליו רואה החשבון המבק

אם אמנם  םלשאול אותבלי מבתנאי ההתקשרות לעריכת ביקורת 
 .באמצעות הצהרה בכתב המידע האמור נמסר ולקבל אישור לכך

נסמכות על  א11-ו 11, 10בסעיפים בכתב הנדרשות  ההצהרות  8א.
כפי  םאת חובותיה ההנהלהו הדירקטוריוןוההבנה של  ההכרה
ת אישור בקשבתנאי ההתקשרות לעריכת ביקורת על ידי  שסוכם

אותן. רואה החשבון  אכן מילאודירקטוריון וההנהלה לכך שה
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אשר מחדש את למהדירקטוריון וההנהלה המבקר עשוי גם לבקש 
 םההנהלה את חובותיההדירקטוריון ו וההבנה של ההכרה

 בהצהרות בכתב. דבר זה עשוי להיות מתאים במיוחד כאשר:

   הישותשחתמו על תנאי ההתקשרות לעריכת ביקורת בשם מי 
 אינם נושאים עוד באחריות הרלוונטית;

  םאינ דירקטוריון וההנהלההשלכך  קיימת אינדיקציה כלשהי 
 ; אוםכראוי את חובותיה יםמבינ

   גורמים לכך שיהיה זה מתאים לעשות כןשינויים בנסיבות. 

את  וריון וההנהלההדירקטוההבנה של  ההכרה לגביאישור מחדש  
 םאינו ניתן בכפוף למיטב ידיעתבהצהרה בכתב חובותיהם 

של תקן  5)כנדון בסעיף א. הדירקטוריון וההנהלהשל  םואמונת
 ביקורת זה(.

 13הציבורי במגזר לישויותשיקולים ספציפיים 

 במגזר ישויותדוחות כספיים של תחולת הביקורת לעריכת   9א.
יותר  תלהיות נרחב העשוי ,גולציהעל פי הוראות חוק ורהציבורי 

. כתוצאה מכך, הנחת היסוד, המתייחסת מזה של ישויות אחרות
על בסיסה נערכת ביקורת של , שוההנהלה הדירקטוריוןלחובות 

הצהרות  לדרושהציבורי עשויה  במגזרהדוחות הכספיים של ישות 
בכתב נוספות. אלה עשויות לכלול הצהרות בכתב המאשרות 

סמכות לאו  רגולציהלרועים נערכו בהתאם לחוק, שעסקאות ואי
 אחרת.

 

 (13סעיף  ר')נוספות הצהרות בכתב 

 הדוחות הכספיים לגביהצהרות בכתב נוספות 

, רואה ב11-ו א11, 11, 10 בסעיףבנוסף להצהרות בכתב הנדרשות   10א.
החשבון המבקר עשוי לסבור שיש צורך לבקש הצהרות בכתב 

הצהרות בכתב אלה יכולות להוות יים. הדוחות הכספ לגביאחרות 
דוגמאות ן להל. 10השלמה להצהרה בכתב הנדרשת בסעיף 

 :כאמורהצהרות לנושאים של 

   עניינים כגון הבאים, כאשר הם רלוונטיים תחת האם
מסגרת הדיווח הכספי המתאימה, הוכרו, נמדדו, הוצגו או 

                                                      
מקומי,  ( מתייחס לממשלה, יחידות סמך, שלטוןPublic sectorהמגזר הציבורי )  13

 רשויות שלטוניות וגופים שלטוניים קשורים.
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 ניתן להם גילוי בהתאם לאותה מסגרת: 

o   והסכמים חוזיים  רגולציה, חוק תהוראוהיבטים של
-העשויים להשפיע על הדוחות הכספיים, לרבות אי

 ; וכןבהם עמידה

o  להיווצר העלולים הפסדים או מכבידים חוזים 
 יכולתה אי מחמת או, הישות של התקשרויות בביצוע

 .התקשרויותיה לבצע

 מידע שהועמד לרשות רואה החשבון המבקר לגביהצהרות בכתב נוספות 
 

ב, רואה החשבון עשוי 11בנוסף להצהרות בכתב שנדרשו בסעיף   11א.
עשוי נוסף, המידע רלוונטי  הדירקטוריון וההנהלהמלשקול לבקש 
 דוגמת אלה שלהלן:כלכלול עניינים 

   לדיווח בנוגע רגולטוריות מרשויות שהתקבלוהודעות 
 .הכספי

  של לחוב הנוגעות פיננסיות מידה אמות של הפרה בדבר מידע 
 .ישותה

 מצגים ספציפיים לגביהצהרות בכתב 

של הערכה בעת שיקול דעת וכוונות, או לגבי  ראיות קבלתבעת   12א.
, רואה החשבון המבקר עשוי להתחשב באחד שיקול דעת וכוונות
 או יותר מהבאים: 

  לפועל של כוונותיה  ןסיון העבר של הישות בהוצאתינ
 המוצהרות.

  פעולה מסוימתלבחירת דרך של הישות סיבות ה.  

   הוציא לפועל דרך פעולה מסוימתלשל הישות היכולת. 

  

  או היעדרו של במהלך הביקורת שהתקבלשל מידע  קיומו ,
מידע שעשוי היה להתקבל במהלך הביקורת, ואשר ייתכן 

ה של כוונהבקנה אחד עם שיקול הדעת או  עולהשלא 
 ההנהלה.ו הדירקטוריון

 לבקשקר עשוי לסבור שיש צורך בנוסף, רואה החשבון המב 13א.
מצגים  לגביהצהרות בכתב  לתת הדירקטוריון וההנהלהמ

שרואה  בפרט כדי לבסס הבנה, וספציפיים בדוחות הכספיים
שיקול הדעת  לגבימראיות ביקורת אחרות השיג החשבון המבקר 

בנוגע למצג ספציפי או  ההנהלהו הדירקטוריוןאו כוונה של 
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 הדירקטוריוןלדוגמה, אם כוונת שלמותו של מצג כאמור. ל
של השקעות, יתכן שלא תהיה  המדידהלבסיס  הההנהלה חשובו

להשיג ראיות ביקורת נאותות ללא הצהרה בכתב  אפשרות
. אף על פי שהצהרות םכוונותיה לגבי הדירקטוריון וההנהלהמ

מספקות ראיות ביקורת נחוצות, הן אינן מספקות  כאלה בכתב
 נאותות עבור אותו מצג. כשלעצמן ראיות ביקורת

 (  13, 11-10סעיפים  ר') סכום סף לצורך הצהרות בכתב

מחייב את רואה החשבון המבקר לצבור הצגות  115תקן ביקורת   14א.
 ן זניחות ינמוטעות שזוהו במהלך הביקורת, פרט לאלה שה

רואה החשבון המבקר עשוי לקבוע סף שמעליו הצגות . 14בעליל
יחשב כזניחות בעליל. באותו האופן, רואה מוטעות לא תוכלנה לה

על  הנהלהלו דירקטוריוןתקשר להחשבון המבקר עשוי לשקול ל
 הצהרות בכתב.קבלת סף שקבע לצורך סכום 

 (14סעיף  ר') ההצהרות בכתב והתקופות אליהן הן מתייחסותתאריך 

כיוון שהצהרות בכתב הן ראיות ביקורת נחוצות, חוות דעתו של   15א.
שבון המבקר אינה יכולה להינתן לפני התאריך של רואה הח

ההצהרות בכתב, ודוח רואה החשבון המבקר אינו יכול לשאת 
רואה החשבון תאריך שקודם לתאריך שלהן. בנוסף, כיוון ש

אירועים שהתרחשו עד לתאריך של דוח רואה מתייחס להמבקר 
עשויים לחייב התאמה של הדוחות , אשר החשבון המבקר

תאריך זהה  ישאוימתן גילוי בהם, הצהרות בכתב  הכספיים או
  .לתאריך דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים

המבקר רואה החשבון ראוי שיהיה זה בנסיבות מסוימות, יתכן ש  16א.
מצג ספציפי בדוחות הכספיים במהלך  לגביהצהרה בכתב  יקבל

הצהרה עדכון ל לבקשנדרש עבודת הביקורת. במקרה כזה, יתכן ש
 .לתאריך החתימה על הדוחות הכספייםבכתב 

ההצהרות בכתב הן לכל התקופות המצוינות בדוח רואה החשבון   17א.
 שר מחדשאל הדירקטוריון וההנהלההמבקר כיוון שעל 

קודם לכן ביחס לתקופות הקודמות  ושההצהרות בכתב שנתנ
 דירקטוריון וההנהלההו מבקר. רואה החשבון הנאותותנותרו 

של הצהרה בכתב שמעדכנת הצהרות  מבנהיים להסכים על עשו
בכתב המתייחסות לתקופות קודמות על ידי התייחסות לקיומם 

  של שינויים בהצהרות בכתב האמורות, ואם כן, מה הם.

                                                      
"הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך  115ר' תקן ביקורת   14

 .5הביקורת", סעיף 
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הצהרות  מבוקשותשמהם  הגורמיםבהם  ,מיוחדיםיתכנו מצבים   18א.
נות בדוח בכתב בהווה לא היו נוכחים במהלך כל התקופות המצוי

אין אלה עשויים לטעון שגורמים רואה החשבון המבקר. 
את כל ההצהרות בכתב או את חלקן כיוון שלא  לתתבאפשרותם 

במהלך התקופה. עובדה זו אינה גורעת כיהנו בתפקידם 
אלה לדוחות הכספיים בכללותם. לפיכך, גורמים מאחריותם של 

בכתב על המבקר לבקש מהם הצהרות רואה החשבון  שלהדרישה 
 כל התקופות הרלוונטיות עדיין תקפה. 

 (15סעיף  ר') של הצהרות בכתב מבנהה

 זה אינו בשימוש[ סעיף מספר]  19א.

 זה אינו בשימוש[ סעיף מספר]  20א.

 הצהרה. ישל מכתב אותדוגממציג  2נספח   21א.

 

 העל בקרת על מופקדיםגורמים ה עם תקשורת

י ביקורת עם גורמים המופקדים "תקשורת בנושא 76תקן ביקורת  22.א
 דורש מרואה החשבון המבקר על בקרת העל בגוף המבוקר"

ההצהרות בכתב  על 15עם המופקדים על בקרת העל תרותקשקיים ל
  הנהלה.דירקטוריון והשרואה החשבון המבקר דרש מה

 שהתבקשו בכתב והצהרות בכתב הצהרות של למהימנות באשר ספק
  ניתנו לא אך

   (17 -16סעיפים  ר') בכתב הצהרות של ימנותלמה באשר ספק

בין להתאמות בין הצהרה בכתב אחת או יותר -אי שזוהובמקרה   23א.
ראיות ביקורת שהושגו ממקור אחר, רואה החשבון המבקר עשוי 
לשקול האם הערכת הסיכונים עדיין נאותה, ובמקרה שלא כך 

יתוי הדבר, לתקן את הערכת הסיכונים ולקבוע את האופי, הע
וההיקף של נוהלי ביקורת נוספים כדי לתת מענה לסיכונים 

 שהוערכו.

                                                      
 גורמים אותם כי ייתכן( זה ביקורת לתקן 7 בסעיף)כהגדרתה  קטנה בישות  15

 דבתפקי והן בהנהלה בתפקיד הן מכהנים( בלבד אחד אדם אף)ולעיתים 
 על המופקדים שהגורמים כךמנהל(, -בעלים)כגון לרבות כיו"ר  ,בדירקטוריון

את ההצהרות בכתב. במצבים  מספקים אשר גורמים אותם הינם העל בקרת
 הצהרה בכתב תיחשב כתקשורת.הכאלה, 
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האם פרישה מההתקשרות עשוי לשקול רואה החשבון המבקר   24א.
לגבי הכשירות, היושרה,  חששות מתעוררים אצלונחוצה כאשר 

/או ו הדירקטוריון של (diligenceהרצינות )הערכים האתיים או 
, םאו אכיפתם על יד לעניינים אלה ם, או לגבי מחויבותההנהלה

בדוחות  למסקנה כי הסיכון למצג לא נכוןביאו עשויים להש
, אלא אם זאתהכספיים הוא כזה שאינו מאפשר לערוך ביקורת. 

שהניחו את  נקטו בצעדים מתקנים ההנהלה/או ו הדירקטוריון
. עם זאת, צעדים כאמור 16,17דעתו של רואה החשבון המבקר

יק כדי לאפשר לרואה החשבון המבקר לתת עשויים שלא להספ
 פרישה האם להחליט בבואו .בלתי מסויגתחוות דעת 
, עשוי רואה החשבון המבקר לבקש ייעוץ נחוצה היא מההתקשרות

קובע כי לא תהיה זו גישה הולמת של  72משפטי. תקן ביקורת 
רואה חשבון מבקר אם יתפטר מתפקידו, במקום להסתייג, לתת 

  18ית או להימנע, כאשר הנסיבות מחייבות זאת.חוות דעת שליל

מחייב את רואה החשבון המבקר לתעד עניינים  101תקן ביקורת   25א.
משמעותיים שעלו במהלך הביקורת, המסקנות שהוסקו לגביהם, 
ושיקולי דעת מקצועיים משמעותיים שהופעלו בהסקת 

זיהה בעיות  שרואה החשבון המבקריתכן  .19המסקנות
בנוגע לכשירות, היושרה, הערכים האתיים או משמעותיות 

או לגבי  ההנהלה,/או ו הדירקטוריוןשל  (diligenceהרצינות )
, אך הגיע למסקנה םאו אכיפתם על יד לעניינים אלה םמחויבות

שלמרות זאת ההצהרות בכתב מהימנות. במקרה כזה, עניין 
 .101תועד בהתאם לתקן ביקורת ימשמעותי זה 

                                                      
לתקן ביקורת זה( יתכן כי אותם גורמים  7בישות קטנה )כהגדרתה בסעיף   16

מכהנים הן בתפקיד בהנהלה והן בתפקיד  )ולעיתים אף אדם אחד בלבד(
בדירקטוריון )כגון בעלים מנהל(. לפיכך, במצבים כאלה, כאשר לרואה 

לתקן זה, אין משמעות  24החשבון המבקר ישנם חששות כמתואר בסעיף א.
לפנייה לדירקטוריון על מנת לנקוט בצעדים מתקנים, ולכן רואה החשבון 

גם ללא ציפייה שהדירקטוריון ינקוט  המבקר יוכל לשקול לפרוש מההתקשרות
 בצעדים מתקנים.  

מכללי ההתנהגות המקצועית של הלשכה מספק הנחיות לגבי תקשורת  16כלל   17
 בין רואה החשבון המבקר המחליף ורואה החשבון המבקר המוחלף.

"דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד",  72ר' תקן ביקורת   18
 .25סעיף 

 .10-)ג( ו8, "תיעוד ביקורת", סעיפים 101תקן ביקורת  ר'  19

33



18 
 

 הדירקטוריון חובות לגבי בכתב הצהרות בשל דעת וותח ממתן הימנעות
 (20סעיף  ר') וההנהלה

, רואה החשבון המבקר אינו מסוגל לשפוט 7כפי שמוסבר בסעיף א.  26א.
רק על בסיס ראיות ביקורת אחרות אם הדירקטוריון וההנהלה 

 .ב11-ו א11 ,11, 10אמנם מילאו את החובות המצוינות בסעיפים 
 )א(, רואה החשבון המבקר מגיע20תואר בסעיף לכן, אם, כפי שמ

למסקנה שההצהרות בכתב ביחס לעניינים אלה אינן מהימנות, או 
אינם נותנים את ההצהרות בכתב  וההנהלה הדירקטוריוןאם 

האמורות, רואה החשבון המבקר אינו יכול להשיג ראיות ביקורת 
לת יכו-ההשפעות האפשריות על הדוחות הכספיים של אי נאותות.

כאמור אינן מוגבלות לרכיבים, חשבונות או פריטים ספציפיים 
בדוחות הכספיים ולכן הן מהותיות עד כדי כך שבהתאם לתקן 

רואה החשבון המבקר נדרש להימנע ממתן חוות דעת  72ביקורת 
 החשבון רואה, מיוחדים במקרים, כן כמו. 20על הדוחות הכספיים

 האם להחליט בבואו .מההתקשרות פרישה לשקול גם עשוי המבקר
, עשוי רואה החשבון המבקר נחוצה היא מההתקשרות פרישה

קובע כי לא תהיה זו גישה  72לבקש ייעוץ משפטי. תקן ביקורת 
הולמת של רואה חשבון מבקר אם יתפטר מתפקידו, במקום 
להסתייג, לתת חוות דעת שלילית או להימנע, כאשר הנסיבות 

  21מחייבות זאת.

ואה החשבון על ידי ר שנדרשהתב ששונתה לעומת זו הצהרה בכ  27א.
את  נתנולא  וההנהלה הדירקטוריוןשהמבקר אין פירושה בהכרח 

ההצהרה בכתב. עם זאת, הסיבה שבבסיס שינוי כאמור עשויה 
 להשפיע על חוות הדעת בדוח רואה החשבון המבקר. לדוגמה:

  את מילאו שהדירקטוריון וההנהלה ההצהרה בכתב על כך 
בהתאם למסגרת הדיווח תם להכנת הדוחות הכספיים חוב

הוראה של מהותי קיום -אי כלולעשויה להכספי המתאימה 
 20. הדרישה בסעיף אמורהמסגרת ההמהוראות מסוימת 

מאחר שרואה החשבון המבקר הגיע  ,זה במקרה אינה חלה
זאת,  למרותהצהרות בכתב מהימנות.  ניתנולמסקנה ש

 לשקול את ההשפעה של אירואה החשבון המבקר נדרש 
על חוות הדעת בדוח רואה החשבון המבקר  האמורקיום ה

 .72בהתאם לתקן ביקורת 

 

                                                      
 .20, סעיף 72ר' תקן ביקורת   20
"דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד",  72ר' תקן ביקורת   21

 .25סעיף 
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   ההנהלה להעמיד ו הדירקטוריוןחובות ההצהרה בכתב על
לרשות רואה החשבון המבקר את כל המידע הרלוונטי 
 כמוסכם בתנאי ההתקשרות לעריכת ביקורת עשויה לציין

לרואה החשבון  הם נתנופה, יבשרכי, פרט למידע שהושמד 
אינה חלה  20המבקר את המידע האמור. הדרישה בסעיף 

רואה החשבון המבקר הגיע למסקנה ש במקרה זה מאחר
זאת, רואה החשבון  למרותהצהרות בכתב מהימנות.  שניתנו

על חוות האפשריות  המבקר נדרש לשקול את ההשפעות
ביקורת הדעת בדוח רואה החשבון המבקר בהתאם לתקן 

72. 
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רשימת תקני ביקורת המכילים דרישות להצהרות  - 1נספח 
   (2סעיף  'ר) בכתב

 
 רשימת תקני ביקורת המכילים דרישות להצהרות בכתב

נספח זה מפרט סעיפים בתקני ביקורת אחרים המחייבים הצהרות בכתב 
על עניינים ספציפיים. הרשימה אינה תחליף להתייחסות להוראות 

 ביקורת.הישום ודברי הסבר אחרים בתקני ולהנחיות י

 

"נוהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים  52ביקורת  תקן 
 לתקן ביקורת זה( 3)ר' נספח  .16 -ו 12.1פים קשורים", סעי 

"התייחסות המבקר לדוחות כספיים  78ביקורת  תקן 
 לתקן ביקורת זה( 3)ר' נספח  .א.12ף סעיהשוואתיים", 

-א 24 פיםרת אומדנים בחשבונאות", סעי"ביקו 81ביקורת  תקן 
 לתקן ביקורת זה( 3)ר' נספח  ג.24

לתקן  3)ר' נספח  .34 סעיף"ראיות ביקורת",  82ביקורת  תקן 
 ביקורת זה(

שיקולים נוספים לגבי פריטים  -"ראיות ביקורת  83ביקורת  תקן 
 לתקן ביקורת זה( 3)ר' נספח  א.25 ףסעי", מסוימים 

 דוחות של ביקורת לביצוע התקשרותב "מכת 91 ביקורת תקן 
 לתקן ביקורת זה( 3)ר' נספח  )יד(.6 -)ז( ו6)ב(, 6 סעיפים", כספיים

"מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של  91בתקן ביקורת  נספח 
לתקן ביקורת  3)ר' נספח  .1.10 -ו 1.6, 1.2דוחות כספיים", סעיפים 

 זה(

קיומה של "אחריות המבקר לשקול אפשרות  92ביקורת  תקן 
 .91 -)ג( ו 90 פיםסעי", כספיים דוחות של ביקורת במסגרת תרמית

 לתקן ביקורת זה( 3)ר' נספח 

 ףסעי", הוגן שווי של והגילוי המדידה"ביקורת  97 ביקורת תקן 
 לתקן ביקורת זה( 3)ר' נספח  .63 
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"אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך  100תקן ביקורת  
סעיף  (", SUBSEQUENT EVENTSן המבקר )דוח רואה החשבו 
 9.  

 כספי דיווח על פנימית בקרה של"ביקורת  103 ביקורת תקן 
 .14סעיף  –"כספיים דוחות של ביקורת עם המשולבת 

"עקרונות יסוד בעבודת ביקורת משותפת", סעיף  113ביקורת  תקן 
14. 

"הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו  115תקן ביקורת  
  . 14ך הביקורת", סעיף במהל 
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 (  21סעיף א. ר') דוגמאות של מכתבי הצהרה - 2נספח 

 של הדירקטוריון  של מכתב הצהרה דוגמה

תקן ביקורת שלהלן כולל הצהרות בכתב הנדרשות על ידי  לדוגמה מכתבה
אחרים החלים על ביקורות של דוחות כספיים  זה ותקני ביקורת

זו  דוגמהאו לאחר מכן.  2017מבר בדצ 31לתקופות המסתיימות ביום 
מניחה כי מסגרת הדיווח הכספי המתאימה היא כללי חשבונאות 

או כללי דיווח כספי בינלאומיים  (Israeli GAAPבישראל ) מקובלים

(IFRS)22 לא קיים ספק משמעותי בדבר יכולתה של הישות להמשיך , כי
א קיימים , וכי ל"העסק החי"( 58כעסק חי )כמשמעותו בתקן ביקורת 

אם קיימים חריגים, יש צורך לערוך חריגים להצהרות בכתב שהתבקשו. 
 שינויים בהצהרות כדי לשקף את החריגים.

 

 [IFRS]נעשתה הפנייה לכללי חשבונאות מקובלים בישראל או 

 
 (הישות)שם 

 )לכבוד רואה החשבון המבקר( 

 )תאריך(       

 

ל הדוחות הכספיים של עמכתב הצהרה זה ניתן בקשר לביקורת שערכתם 
על המצב הכספי  ות, הכוללים את הדוחהחברה( -_____ )להלן חברת 

 ואת דוחות רווח והפסד, הדוחות על , 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31 ימיםל
 

                                                      
ככל שמסגרת הדיווח הכספי המתאימה שונה מכללי חשבונאות מקובלים   22

(, יש לבצע את IFRSכספי בינלאומיים ) ( או כללי דיווחIsraeli GAAPבישראל )
 ההתאמות המתחייבות.
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תזרימי הדוחות על ו 24השינויים בהון העצמי, הדוחות על 23הרווח הכולל
ם מתן , לשכיםתארי םבאות לכל אחת מהשנים שהסתיימו 25מזומנים

, מכל הבחינות 26באופן נאות משקפיםחוות דעת אם הדוחות הכספיים 
 Israeli) בישראלהמהותיות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 

GAAP)27. 
 

( IFRS]כאשר הדיווח הוא בהתאם לכללי דיווח כספי בינלאומיים )
 הפסקה הראשונה תהיה כדלקמן:

 
הדוחות הכספיים של  לעמכתב הצהרה זה ניתן בקשר לביקורת שערכתם 

על המצב הכספי  ות, הכוללים את הדוחהחברה( -_____ )להלן חברת 
ואת דוחות רווח או הפסד, הדוחות , 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31 ימיםל

תזרימי הדוחות על השינויים בהון ו, הדוחות על 28על הרווח הכולל

 , לשם מתן חוותכיםתארי םבאות שהסתיימו השניםמ אחת לכלמזומנים 
 , מכל הבחינות 26באופן נאות משקפיםדעת אם הדוחות הכספיים 

 

                                                      
כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   23

 (.34בתקן חשבונאות  61המלים "דוחות רווח והפסד" תימחקנה )ר' סעיף 
כאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל   24

(Israeli GAAP ומציגה דוחות רווח והפסד ועודפים חלף הצגת דוחות על הרווח )
לתקן  8הכולל ודוחות על השינויים בהון העצמי )כמתאפשר לפי סעיף 

(, אזי במקום "דוחות רווח והפסד, הדוחות על הרווח 34חשבונאות מספר 
הכולל, הדוחות על השינויים בהון העצמי" יבוא "דוחות רווח והפסד 

 פים".ועוד
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים  נכללובמידה ודוחות תזרימי מזומנים   25

 (.Israeli GAAPבישראל )
נוסח זה מתייחס למסגרת דיווח כספי שהיא מסגרת של הצגה נאותה ולא   26

 )י((.-)ט(13, סעיפים 110מסגרת של קיום הוראות )ר' תקן ביקורת 
וש בנספח הדגמה זה עשויים להיות שמות הדוחות הכספיים שנעשה בהם שימ  27

שונים מאלה שנעשה בהם שימוש בפועל. כאשר זהו המצב, יש לבצע את 
 ההתאמות הנדרשות.

כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל, אזי   28
במקום המלים "דוחות רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל" יבוא "דוחות 

 IASבתקן חשבונאות בינלאומי  10Aפסד ורווח כולל אחר" )ר' סעיף רווח או ה

1.) 
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 [.29,30(IFRSדיווח כספי בינלאומיים )המהותיות, בהתאם לכללי 

 

אחת לפי תקינה ישראלית והשנייה לפי  -]נערכו שתי פסקאות מבוא 
IFRS - .בהתאם לשמות הדוחות הרלוונטיים לכל מסגרת דיווח] 

  

 :כי הננו לאשר

 
 פייםדוחות כס

בתנאי ההתקשרות לעריכת  נקבעו, כפי שחובותינולאנו את ימ •
של הדוחות נאותה  ולהצגהביקורת מתאריך__________, להכנה 

 Israeli) בישראלהכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 

GAAP) בינלאומיים כספי דיווח/כללי (IFRS)/ למסגרת הדיווח
  .31ההכספי המתאימ

, ותחשבונאבשו אותנו בעריכת אומדנים הנחות משמעותיות ששימ •
 . 32לרבות אלה הנמדדים בשווי הוגן, הן סבירות

וניתן להם גילוי כראוי ועסקאות עם צדדים קשורים טופלו יתרות  •
 בישראלמקובלים נאות בהתאם להוראות של כללי חשבונאות 

(Israeli GAAP)( כללי דיווח כספי בינלאומיים/IFRS)33.  

לאחר שאירעו כל האירועים לגבי תן גילוי התאמה או ני נערכה •
שלגביהם  ועד תאריך החתימה עליהם, תאריך הדוחות הכספיים

/כללי דיווח (Israeli GAAP) בישראלכללי חשבונאות מקובלים 

                                                      
ככל שמדובר בישות שמדווחת, לדוגמה, בהתאם לתקנות ניירות ערך, יש   29

לעדכן את תקופות ההשוואה וכן את ההתייחסות למסגרת הדיווח הכספי 
יף המתאימה כך שהיא תתייחס, לדוגמה, לתקנות ניירות ערך. כמו כן, יש להוס

במידת הצורך פסקאות רלוונטיות לעניין הצהרות בדבר אפקטיביות הבקרה 
הפנימית על הדיווח הכספי. כך גם לגבי דרישות רגולטוריות אחרות, כגון 

 הוראות המפקח על הבנקים.
בישות שמציגה דוח נפרד )"סולו"(, דוח פרופורמה או דוחות רלוונטיים אחרים,   30

בהר שההצהרה בכתב מתייחסת גם לדוחות יש להתאים את הנוסח כך שיו
 אלה.

 לתקן ביקורת זה 10ר' סעיף   31
 א24 סעיף 81ר' תקן ביקורת   32
 16 סעיף 52ר' תקן ביקורת   33
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 .34מחייבים התאמה או מתן גילוי (IFRSכספי בינלאומיים )

בנפרד הן ההשפעות של הצגות מוטעות שלא תוקנו אינן מהותיות,  •
במצטבר, לדוחות הכספיים בכללותם. רשימה של הצגות  הןו

  .35מוטעות שלא תוקנו מצורפת למכתב הצהרה זה

בתקופת הדיווח או לאחריה עד לתאריך  התגלוולא  אירעוא ל •
החתימה על הדוחות הכספיים אירועים המעידים על קשיים 

חברה המעמידים בספק משמעותי אפשריים בהמשך פעילותה של ה
 . 36ה להמשיך בפעילותה כעסק חיאת יכולת

  
 שניתןמידע 

 :העמדנו לרשותכם •

 רלוונטי להכנה כי הוא מודעים  אנו שלגביו, המידע לכל גישה ○
רשומות,  :כגון ,כספייםהדוחות השל ולהצגה נאותה 

 ;37מסמכים ועניינים אחרים

 ; וכן37מידע נוסף שביקשתם מאתנו לצורך הביקורת ○

 קבעתם שמהם החברה ךבתו לאנשים מוגבלת בלתי גישה ○
 .38ביקורת ראיות להשיג שנחוץ

וקיבלו ביטוי בדוחות  ברשומות החשבונאיותכל העסקאות נרשמו  •
 .39הכספיים

לידיעתכם את תוצאות הערכתנו של הסיכון שקיימת הצגה  הבאנו •
  .40מוטעית מהותית בדוחות הכספיים כתוצאה מתרמית

תרמית גבי כל שאנו מודעים לקיומו להבאנו לידיעתכם כל מידע  •
  :41משפיעים על החברה ושבה מעורביםהאו חשד לתרמית 

 

 

                                                      
 9 סעיף 100ר' תקן ביקורת   34
 14 סעיף 115ר' תקן ביקורת   35
 א לתקן ביקורת זה. 11ר' סעיף   36
 )א( לתקן ביקורת זה11ר' סעיף   37
 91לתקן ביקורת ( iii)( יד) 6ף סעיר'   38
 )ב( לתקן ביקורת זה11ר' סעיף   39
 92)ב( לתקן ביקורת 90ר' סעיף   40
 92)ג( לתקן ביקורת  90ר' סעיף   41
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 ; ההנהלה או/ו הדירקטוריון חברי ○

 בקרהבתחום ה משמעותיים בתפקידים המכהנים עובדים ○
 או; הפנימית

 על מהותית השפעה להיות עלולה תרמיתכאשר ל – אחרים ○
 . הכספיים הדוחות

ן לתרמית, או חשד טענות כלשהביחס להבאנו לידיעתכם כל מידע  •
אשר דווחו של החברה לתרמית, המשפיעות על הדוחות הכספיים 

על ידי עובדים, עובדים לשעבר, אנליסטים, גופים מפקחים או 
 . 42אחרים

או חשד  קיום הבאנו לידיעתכם את כל המקרים הידועים של אי •
ל יש לשקו יהםהשפעותאת  אשר הוראות חוק ורגולציה קיום לאי

  .43בעת ההכנה של הדוחות הכספיים

הבאנו לידיעתכם את זהותם של הצדדים הקשורים של החברה  •
דדים קשורים שאנו מודעים יתרות והעסקאות עם צואת כל ה

  .44להם

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
שם בשהוסמך לחתום )בעדיפות ליו"ר הדירקטוריון( דירקטור ]

 [45הדירקטוריון
 

                                                      
 92)ד( לתקן ביקורת  90ר' סעיף   42
 92 ביקורת לתקן)ה(  90' סעיף ר  43
 52לתקן ביקורת  12.1ר' סעיף   44
קר יאושרו בדירקטוריון, כחלק מתהליך ההצהרות בכתב לרואה החשבון המב  45

אישור הדוחות הכספיים, וייחתמו בשם הדירקטוריון בידי דירקטור שהוסמך 
 לכך על ידי הדירקטוריון )בעדיפות ליו"ר הדירקטוריון(.
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הגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות  של של מכתב הצהרה דוגמה
   הכספיים

 

תקן ביקורת שלהלן כולל הצהרות בכתב הנדרשות על ידי  לדוגמה מכתבה
אחרים החלים על ביקורות של דוחות כספיים  זה ותקני ביקורת

זו  דוגמהאו לאחר מכן.  2017בדצמבר  31לתקופות המסתיימות ביום 
מסגרת הדיווח הכספי המתאימה היא כללי חשבונאות מניחה כי 

או כללי דיווח כספי בינלאומיים  (Israeli GAAPבישראל ) מקובלים

(IFRS)46 לא קיים ספק משמעותי בדבר יכולתה של הישות להמשיך , כי
, וכי לא קיימים "העסק החי"( 58כעסק חי )כמשמעותו בתקן ביקורת 

קיימים חריגים, יש צורך לערוך  אםחריגים להצהרות בכתב שהתבקשו. 
 שינויים בהצהרות כדי לשקף את החריגים.

 

 [IFRS]נעשתה הפנייה לכללי חשבונאות מקובלים בישראל או 

 
 (הישות)שם 

 )לכבוד רואה החשבון המבקר( 

 )תאריך(       

 

ל הדוחות הכספיים של עמכתב הצהרה זה ניתן בקשר לביקורת שערכתם 
על המצב הכספי  ות, הכוללים את הדוחחברה(ה -_____ )להלן חברת 

 ואת דוחות רווח והפסד, הדוחות על , 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31 ימיםל

                                                      
ככל שמסגרת הדיווח הכספי המתאימה שונה מכללי חשבונאות מקובלים   46

(, יש לבצע את IFRSבינלאומיים ) ( או כללי דיווח כספיIsraeli GAAPבישראל )
 ההתאמות המתחייבות.
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תזרימי הדוחות על ו 48השינויים בהון העצמי, הדוחות על 47הרווח הכולל
, לשם מתן כיםתארי םבאות לכל אחת מהשנים שהסתיימו 49מזומנים

, מכל הבחינות 50אופן נאותב משקפיםחוות דעת אם הדוחות הכספיים 
 Israeli) בישראלהמהותיות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 

GAAP)51. 
 

( IFRS]כאשר הדיווח הוא בהתאם לכללי דיווח כספי בינלאומיים )
 הפסקה הראשונה תהיה כדלקמן:

ל הדוחות הכספיים של עמכתב הצהרה זה ניתן בקשר לביקורת שערכתם 
על המצב הכספי  ות, הכוללים את הדוחה(החבר -_____ )להלן חברת 

ואת דוחות רווח או הפסד, הדוחות , 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31 ימיםל
תזרימי הדוחות על השינויים בהון ו, הדוחות על 52על הרווח הכולל

, לשם מתן חוות כיםתארי םבאות שהסתיימו השניםמ אחת לכלמזומנים 

 , מכל הבחינות50באופן נאות משקפיםדעת אם הדוחות הכספיים 
  

                                                      
כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   47

 (.34בתקן חשבונאות  61המלים "דוחות רווח והפסד" תימחקנה )ר' סעיף 
כאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל   48

(Israeli GAAP ומציגה דוחות רווח והפסד ועודפים חלף הצגת דוחות על הרווח )
לתקן  8הכולל ודוחות על השינויים בהון העצמי )כמתאפשר לפי סעיף 

(, אזי במקום "דוחות רווח והפסד, הדוחות על הרווח 34חשבונאות מספר 
הכולל, הדוחות על השינויים בהון העצמי" יבוא "דוחות רווח והפסד 

 .ועודפים"
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים  נכללובמידה ודוחות תזרימי מזומנים   49

 (.Israeli GAAPבישראל )
נוסח זה מתייחס למסגרת דיווח כספי שהיא מסגרת של הצגה נאותה ולא   50

 )י((.-)ט(13, סעיפים 110מסגרת של קיום הוראות )ר' תקן ביקורת 
נספח הדגמה זה עשויים להיות שמות הדוחות הכספיים שנעשה בהם שימוש ב  51

שונים מאלה שנעשה בהם שימוש בפועל. כאשר זהו המצב, יש לבצע את 
 ההתאמות הנדרשות.

כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל, אזי   52
במקום המלים "דוחות רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל" יבוא "דוחות 

 IASבתקן חשבונאות בינלאומי  10Aורווח כולל אחר" )ר' סעיף רווח או הפסד 

1.) 
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 [.53,54(IFRSדיווח כספי בינלאומיים )המהותיות, בהתאם לכללי 

 
אחת לפי תקינה ישראלית והשנייה לפי  -]נערכו שתי פסקאות מבוא 

IFRS -  .בהתאם לשמות הדוחות הרלוונטיים לכל מסגרת דיווח 

 :כי הננו לאשר

 
 דוחות כספיים

תקשרות לעריכת בתנאי הה נקבעו, כפי שחובותינולאנו את ימ •
נאותה של הדוחות  ולהצגהביקורת מתאריך__________, להכנה 

 Israeli) בישראלהכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 

GAAP בינלאומיים כספי דיווח(/כללי (IFRS) למסגרת הדיווח/
  .55ההכספי המתאימ

  .56דוחות הכספיים חלה עלינול האחריותכי ידוע לנו,  •

ורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות שביקידוע לנו,  •
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים, בחינה של כללי החשבונאות 
שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידנו וכן הערכת 

ידוע לנו  ,נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. כמו כן
לה, שבשל האופי המדגמי של הביקורת ומגבלות מובנות אחרות ש

יחד עם המגבלות המובנות של כל מערכת הבקרה ודיווח, קיים 
סיכון שאינו ניתן למניעה כי הצגה מוטעית מהותית בדוחות 

, על אף שהביקורת תוכננה ובוצעה כיאות התגלתההכספיים לא 
 . 56בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ה ידוע לנו, שביקורת דוחות כספיים איננה מהווה חקירה שמטרת •
לחשוף תרמית אפשרית )לרבות הונאה, מעילה, זיוף, הסתרה 

                                                      
ככל שמדובר בישות שמדווחת, לדוגמה, בהתאם לתקנות ניירות ערך, יש   53

לעדכן את תקופות ההשוואה וכן את ההתייחסות למסגרת הדיווח הכספי 
המתאימה כך שהיא תתייחס, לדוגמה, לתקנות ניירות ערך. כך גם לגבי 

 גולטוריות אחרות, כגון הוראות המפקח על הבנקים.דרישות ר
בישות שמציגה דוח נפרד )"סולו"(, דוח פרופורמה או דוחות רלוונטיים אחרים,   54

יש להתאים את הנוסח כך שיובהר שההצהרה בכתב מתייחסת גם לדוחות 
 אלה.

 לתקן ביקורת זה 10ר' סעיף    55
 .91)ו( לתקן ביקורת -)ה( ו6סעיף  ר'  56
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וכיוצ''ב( ואיננה כוללת אמצעים, שיטות ונהלים ספציפיים 
המשמשים בחקירה שכזו וכן העובדה כי הסיכון שלא תתגלה 
הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים עקב תרמית גדול אף 

 . 57טעותיותר מהסיכון שלא תתגלה הצגה מוטעית מהותית עקב 

פנימית, אשר אנו קובעים שהיא  לקיים בקרהידוע לנו כי האחריות  •
נחוצה על מנת לאפשר הכנת דוחות כספיים שלא תהיה בהם הצגה 

 .58חלה עלינו ,תרמיתעקב טעות ובין עקב , בין מוטעית מהותית

ליישום של בקרה פנימית למניעתן וידוע לנו כי האחריות לתכנון  •
 . 59ה עלינווזיהוין של תרמיות חל

המדיניות החשבונאית שאומצה ויושמה בדוחות הכספיים הינה  •
 .60נאותה

, ותחשבונאבהנחות משמעותיות ששימשו אותנו בעריכת אומדנים  •
 . 61לרבות אלה הנמדדים בשווי הוגן, הן סבירות

תהליכי המדידה, לרבות הנחות ומודלים קשורים, שנעשה בהם  •
בונאות בהקשר של כללי שימוש על ידינו בקביעת אומדנים בחש

/ כללי דיווח כספי  (Israeli GAAPחשבונאות מקובלים בישראל )

  .62, הינם נאותים והם יושמו באופן עקבי(IFRSבינלאומיים )

וניתן להם גילוי כראוי ועסקאות עם צדדים קשורים טופלו יתרות  •
 בישראלנאות בהתאם להוראות של כללי חשבונאות מקובלים 

(Israeli GAAP)( כללי דיווח כספי בינלאומיים/IFRS)62.  

עסקאות שבוצעו עם ]צד קשור[ אינן כוללות הסכמים צדדיים שלא  •
  .62 ניתן להם גילוי

לאחר שאירעו כל האירועים לגבי התאמה או ניתן גילוי נערכה  •
שלגביהם  ועד תאריך החתימה עליהם, תאריך הדוחות הכספיים

/כללי דיווח (Israeli GAAP) בישראלכללי חשבונאות מקובלים 

                                                      
 .91)ז( לתקן ביקורת  6סעיף ר'   57
 .לתקן ביקורת זה (7)בהערת שוליים  10סעיף ר'   58
 .92)א( לתקן ביקורת 90סעיף ר'   59
 .ב )א( לתקן ביקורת זה11 סעיףר'   60
 א. 24 סעיף 81ר' תקן ביקורת    61
 .16 סעיף 52ר' תקן ביקורת    62
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 .63מחייבים התאמה או מתן גילוי (IFRSכספי בינלאומיים )

בנפרד הן ההשפעות של הצגות מוטעות שלא תוקנו אינן מהותיות,  •
במצטבר, לדוחות הכספיים בכללותם. רשימה של הצגות  הןו

  .64מוטעות שלא תוקנו מצורפת למכתב הצהרה זה

והתביעות הקיימות או ההשפעות של כל ההליכים המשפטיים  •
הפוטנציאליות טופלו וניתן להן גילוי, בהתאם לכללי חשבונאות 

/כללי דיווח כספי בינלאומיים (Israeli GAAP) בישראלמקובלים 

(IFRS)65. 

בתקופת הדיווח או לאחריה עד לתאריך  התגלוולא  אירעוא ל •
החתימה על הדוחות הכספיים אירועים המעידים על קשיים 

חברה המעמידים בספק משמעותי משך פעילותה של האפשריים בה
 . 66את יכולתה להמשיך בפעילותה כעסק חי

  

 ]דוגמאות להצהרות נוספות הנדרשות בהתאם לנסיבות[:

אנו מאשרים ביחס להצגה מחדש ]תיאור ההצגה מחדש[ שבוצעה  •
כדי לתקן הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים לתקופה 

ההצגה מחדש על המידע  הקודמת ]תיאור ההשפעה של
 . 67ההשוואתי[, כי ההצגה מחדש הינה נאותה

הדרושים  הבירוריםלאחר שערכנו את , למיטב ידיעתנו ואמונתנו •
, ההפרשות על מנת שיהיה בידינו כל הידע המתאים

 .69הנכללות בדוחות הכספיים הינן נאותות 68האקטואריות

חוזים לבמידת הצורך נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות  •
הפסדים העלולים להיווצר בביצוע התקשרויות של מכבידים או 

 .70יכולתה לבצע התקשרויותיה-, או מחמת איחברהה

                                                      
 .9 סעיף 100ר' תקן ביקורת    63
 .14 סעיף 115ר' תקן ביקורת    64
 83א לתקן ביקורת 25ר' סעיף   65
66

 א לתקן ביקורת זה. 11ר' סעיף   
 .78א לתקן ביקורת 12ר' סעיף   67
 לתקן ביקורת זה. 4ר' דוגמאות נוספות בסעיף א.  68
 לתקן ביקורת זה. 6א.-4סעיפים א.ר'   69
 לתקן ביקורת זה. 10ר' סעיף א.  70
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הבסיס לסתירת החזקה המתייחסת לשימוש בשווי הוגן שנקבעה  •

/ כללי דיווח  (Israeli GAAPבכללי חשבונאות מקובלים בישראל )

ם בחשבונאות שלא , לגבי אותם אומדני(IFRSכספי בינלאומיים )
  .71נמדדו בשווי הוגן או שלא ניתן לשווי ההוגן גילוי, הינו נאות

הגילויים הקשורים לאומדנים בחשבונאות הם שלמים ונאותים  •

/  (Israeli GAAPבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )

 . 72 (IFRSכללי דיווח כספי בינלאומיים )

הכספיים הדורשים לא אירעו אירועים לאחר תאריך הדוחות  •
התאמה של האומדנים בחשבונאות והגילויים שנכללים בדוחות 

 . 72הכספיים

ההנחות שנעשה בהן שימוש באומדנים בחשבונאות ובגילויים  •
משקפות באופן נאות את כוונתנו ויכולתנו לנקוט בדרכי פעולה 

 .72מיוחדות בשם החברה

 

בהתאם  ,מבקר סבור שמתאיםרואה החשבון ה]כל עניין אחר ש
 .[73לנסיבות

 

 ניתן ושלמות עסקאות ואירועיםמידע ש

 העמדנו לרשותכם: •

רלוונטי להכנה כי הוא מודעים  אנו שלגביו, המידע לכל גישה ○
רשומות,  :כגון ,כספייםהדוחות השל נאותה  ולהצגה

 ;74מסמכים ועניינים אחרים

 ; וכן74מידע נוסף שביקשתם מאתנו לצורך הביקורת ○

לאנשים וישירה שה בלתי מוגבלת גיהעמדנו לרשותכם  ○
בחברה, ליועצים או מומחים חיצוניים של החברה וכן 
לגורמים המבצעים תפקידים בחברה בדרך של מיקור חוץ, 

                                                      
 .81ג לתקן ביקורת 24סעיף ר'   71
 .81תקן ביקורת ל ב24 עיףס' ר  72
 .לתקן ביקורת זה 13סעיף  'ר  73
 .)א( לתקן ביקורת זה11 סעיףר'    74
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  .75ראיות ביקורתמידע ו/או שמהם קבעתם שנחוץ להשיג 

העמדנו לרשותכם את כל הפרוטוקולים של אסיפות בעלי מניות,  •
הדירקטוריון ותרשומת של  של ישיבות דירקטוריון וועדות

החלטות ודיונים מישיבות שהתקיימו לא מכבר ושעבורן טרם 
 .76הוכנו פרוטוקולים

את כל הליקויים בבקרה הפנימית שלהם אנו  לידיעתכםהבאנו  •
 77מודעים.

נרשמו  והאירועים העסקאותהיתרות, כל הבאנו לידיעתכם ש •
  78יים.בדוחות הכספנאות וקיבלו ביטוי  ברשומות החשבונאיות

לידיעתכם את תוצאות הערכתנו של הסיכון שקיימת הצגה  הבאנו •
  .79מוטעית מהותית בדוחות הכספיים כתוצאה מתרמית

תרמית שאנו מודעים לקיומו לגבי כל הבאנו לידיעתכם כל מידע  •
 : 80משפיעים על החברה ושבה מעורביםהאו חשד לתרמית 

 ; ההנהלה או/ו הדירקטוריון חברי ○

 בתחום הבקרה משמעותיים בתפקידים םהמכהני עובדים ○
 או; הפנימית

 על מהותית השפעה להיות עלולה תרמיתכאשר ל – אחרים ○
 . הכספיים הדוחות

טענות כלשהן לתרמית, או חשד ביחס להבאנו לידיעתכם כל מידע  •
אשר דווחו של החברה לתרמית, המשפיעות על הדוחות הכספיים 
ם, גופים מפקחים או על ידי עובדים, עובדים לשעבר, אנליסטי

 . 81אחרים

או חשד  קיום הבאנו לידיעתכם את כל המקרים הידועים של אי •
ל יש לשקו יהםהשפעותאת  אשר הוראות חוק ורגולציה קיום לאי

  .82בעת ההכנה של הדוחות הכספיים

                                                      
 91( לתקן ביקורת iii)יד()6ר' סעיף    75
 ב)ב( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   76
 ב)ג( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   77
 ב )ד( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   78
 92יקורת )ב( לתקן ב90ר' סעיף    79
 92)ג( לתקן ביקורת  90ר' סעיף    80
 92)ד( לתקן ביקורת  90ר' סעיף    81
 ב )י( לתקן ביקורת זה11ר' סעיף    82
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הבאנו לידיעתכם את זהותם של הצדדים הקשורים של החברה  •
 ם שאנו מודעיםדדים קשורייתרות והעסקאות עם צואת כל ה

  .83להם

הבאנו לידיעתכם שכל הנכסים וההתחייבויות, לרבות התחייבויות  •
 .84תלויות, נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים

הבאנו לידיעתכם שאין לנו תכניות העשויות להשפיע באופן מהותי  •
על הערך בספרים או על סיווגם של נכסים והתחייבויות, שלא 

 .85יםקיבלו ביטוי בדוחות הכספי

לא הוטלו שעבודים על נכסי החברה, פרט לאלה שהובאו  •
 .86לידיעתכם, ואשר ניתן להם גילוי נאות בדוחות הכספיים

 .87ברשותנו מסמכי בעלות נאותים בגין נכסי החברה •

לא קיימות מגבלות על השימוש ביתרות מזומנים בבנקים או  •
בנכסים אחרים, פרט לאלה שהובאו לידיעתכם, ואשר ניתן להם 

 .88גילוי נאות בדוחות הכספיים

התביעות הקיימות הליכים המשפטיים והבאנו לידיעתכם את כל ה •
ת הכנבשאת השפעותיהן יש לשקול  הידועות הפוטנציאליותאו 

הליכים משפטיים ותביעות אינה צד ל חברהה /הדוחות הכספיים
ת הכנבשאת השפעותיהן יש לשקול , לא כתובע ולא כנתבעקיימות 

, ואין מתנהלים דיונים העלולים להסתיים /פייםהדוחות הכס
ליכים ולא קיבלנו כל ייעוץ משפטי בנוגע לה/, בתביעה כאמור

 ) מחק את המיותר( 89שלא הובאו לידיעתכם/ תביעות משפטיים או

  

                                                      
 52לתקן ביקורת  12.1ר' סעיף   83
 ב)ה( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   84
 ב )ו( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   85
 ב )ז( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   86
 ב )ח( לתקן ביקורת זה.11ף ר' סעי  87
 ב )ט( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   88
 .83לתקן ביקורת  א25סעיף ר'   89
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 :90]דוגמאות לעניינים נוספים שיכולים להיכלל בחלק זה

טוריות הבאנו לידיעתכם את כל ההודעות שהתקבלו מרשויות רגול •
 . 90בנוגע לדיווח הכספי

הבאנו לידיעתכם את כל המידע בדבר הפרה של אמות מידה  •
  .90פיננסיות הנוגעות לחוב של החברה

 

שמתאים, בהתאם המבקר סבור רואה החשבון ]כל עניין אחר ש
 .[ 91לנסיבות

 
____________________________ 

 92[יו"ר הדירקטוריון]
 

__________________________ 
 92]שם המנהל הכללי ותארו[

 
_______________________________________ 

 92ותארו[ נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים]שם 
 

                                                      
 .לתקן ביקורת זה 11ר' סעיף א.  90
 לתקן ביקורת זה. 13סעיף ר'   91
 לתקן ביקורת זה. 6א.-2וסעיפים א. 9לעניין זהות החותמים, ר' סעיף   92
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 א(2 סעיף)ר'  אחרים ביקורת בתקני תיקונים - 3 נספח

 
להלן, טקסט  13-1 בתיקונים לתקני ביקורת אחרים המפורטים בסעיפים

 שהושמט מוצג עם קו חוצה. חדש מוצג עם קו תחתון וטקסט
 

"נוהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים  52בתקן ביקורת  .1
 יתוקן כך שנוסחו יהיה כלהלן: 12.1סעיף  -קשורים" 

העסקאות היתרות וקבלת רשימה מהנהלת החברה על  12.1" 
 שלפי, הצהרה בתוספת, שבוצעו במשך השנה עם צדדים קשורים

 צדדים עם נוספות עסקאות חהדו בשנת בוצעו לא ידיעתה מיטב
  ."קשורים

"נוהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים  52בסוף תקן ביקורת  .2
 יתווספו הסעיפים הבאים: -קשורים" 

 בכתב הצהרות. ח"

 הוראות כוללת המתאימה הכספי הדיווח מסגרת כאשר .16
 בכתב הצהרות להשיג המבקר על, קשורים לצדדים ביחס

 :יכ דירקטוריון וההנהלההמ

 של זהותם את המבקר של לידיעתו הביאו הם  (א)
היחסים, הצדדים הקשורים של הישות ואת כל 

 מודעים שהםוהעסקאות עם צדדים קשורים  היתרות
 להם; וכן

ונתנו  כאלהועסקאות  ביחסיםבאופן נאות  טיפלו הם  (ב)
הדיווח  להם גילוי נאות, בהתאם להוראות מסגרת

 .הכספי המתאימה

ת ות עם צד קשור אינן כוללכי עסקאות ספציפיו  (ג)
 הסכמים צדדיים שלא ניתן להם גילוי."

 

תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים " 76בתקן ביקורת  .3
 יא' 11יתווסף סעיף  -" המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר

  כדלקמן: י', 11לאחר סעיף 
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 המופקדים גורמיםה יתקשר עםהחשבון המבקר  רואה א.י"
 את ,אישור הדוחות הכספיים טרם ,93העל בקרת על
  ".מהדירקטוריון וההנהלההצהרות בכתב שנדרשו ה

"התייחסות המבקר לדוחות כספיים  78בתקן ביקורת  .4
 כדלקמן: 12א לאחר סעיף 12יתווסף סעיף  -השוואתיים" 

על רואה החשבון המבקר לקבל הצהרה בכתב לגבי הצגה  א.12" 
גה מוטעית מהותית מחדש כלשהי שבוצעה על מנת לתקן הצ 
בדוחות כספיים לתקופה קודמת המשפיעה על המידע  
 "ההשוואתי. 

 24לאחר סעיף  -"ביקורת אומדנים בחשבונאות"  81בתקן ביקורת  .5
 יתווספו הסעיפים הבאים:

 הצהרות בכתב"

 :12194 לפי תקן ביקורתהצהרות בכתב  לקבלהמבקר  על א.24

ה בהן הם סבורים שהנחות משמעותיות שנעש ןלפיה (א)
 אלה לרבותבחשבונאות,  אומדנים בעריכתשימוש 

 .סבירות ןה ,הוגן שווילפי  הנמדדים

 הנחות לרבות, המדידה תהליכי נאותותלגבי  (ב)
 ידי על שימוש בהם שנעשה, קשורים ומודלים

אומדנים  בקביעת וההנהלה הדירקטוריון
 הכספי הדיווח מסגרת שלבחשבונאות בהקשר 

 .תהליכים אותם של םביישו והעקביות, המתאימה

 דן בשימוש של הצהרות בכתב. 49 121 תקן ביקורת .ב24
בכפוף לאופי, למהותיות ולהיקף של אי ודאות באמידה, 
הצהרות בכתב לגבי אומדנים בחשבונאות שהוכרו או 
שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים עשויות לכלול 

 הצהרות:

                                                      
 כי ייתכן (110בתקן ביקורת  66א.-64משמעותה בסעיפים א.)כבישות קטנה   93

 והן בהנהלה בתפקיד הן מכהנים( בלבד אחד אדם אף)ולעיתים  גורמים אותם
 שהגורמים כךמנהל(, -בעלים)כגון לרבות כיו"ר  ,בדירקטוריון בתפקיד

את ההצהרות  מספקים אשר גורמים אותם הינם העל בקרת על המופקדים
 .תקשורתב כההצהרה בכתב תיחשבכתב. במצבים כאלה, 

 "הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר". 121ר' תקן ביקורת   94
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 כוונתםמשקפות באופן נאות את  שההנחות (א)
 בדרכי לנקוט וההנהלה הדירקטוריון של תםויכול

 הדבר כאשר, הישות בשם ספציפיות פעולה
 .ולגילויים בחשבונאות לאומדנים רלוונטי

 הם בחשבונאות לאומדנים הקשורים שגילויים (ב)
 הכספי הדיווח למסגרת בהתאם ונאותים שלמים

 .המתאימה

לאחר תאריך הדוחות לא אירעו אירועים ש (ג)
ה לאומדנים התאמ יםהכספיים שדורש

בחשבונאות ולגילויים שנכללים בדוחות 
 הכספיים.

 
שלא הוכרו או  שלא בחשבונאות אומדנים אותם לגבי ג.24

ניתן להם גילוי בדוחות הכספיים, הצהרות בכתב 
 עשויות גם לכלול הצהרות בדבר:

 ידי על שימוש בו שנעשה הבסיס נאותות 
 כדי לקבוע וההנהלה הדירקטוריון

 הכספי הדיווח מסגרת של שהקריטריונים
 .נתמלאו לא גילוי או להכרה

 הבסיס שנעשה בו שימוש על ידי  נאותות
 החזקה את לסתורהדירקטוריון וההנהלה כדי 

 במסגרת שנקבעה הוגן בשווי לשימוש הקשורה
 למדוד שניתן)למשל,  המתאימה הכספי הדיווח

לגבי אותם  -( מהימן באופן ההוגן השווי את
ות שלא נמדדו בשווי הוגן או אומדנים בחשבונא

 לשווי ההוגן."גילוי שלא ניתן 
 

 יתוקן כלהלן: 34"ראיות ביקורת" סעיף  82בתקן ביקורת  .6

בנוגע לעניינים מסוימים, מקבל המבקר הצהרות בכתב  .34"
-ההנהלה לאישור תשובות לבירורים שנערכו על מאת

כלל מקבל המבקר הצהרות בכתב מן  פה. למשל, בדרך
מהותיים כאשר לא ניתן לצפות  בדבר ענייניםההנהלה 

מספקת של ראיות ביקורת  באופן סביר שתימצא מידה
האחרות אשר  נאותות אחרות או כשראיות הביקורת

נוספות  הושגו הן באיכות נמוכה יותר. לעניין הנחיות
 בדבר "הצהרת 21 תקן ביקורתלגבי הצהרות בכתב ראה 

 . "שבון המבקר"הצהרות בכתב לרואה הח 121מנהלים"
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שיקולים נוספים לגבי  -"ראיות ביקורת  83בתקן ביקורת  .7
 יתווסף הסעיף הבא: 25לאחר סעיף  -פריטים מסוימים" 

 94 121קן ביקורת, על פי תהצהרות בכתב לבקשהמבקר  על א.25"
 או הקיימות והתביעותליכים המשפטיים הה כללפיהן 

 כנתבה לשקול יש השפעותיהן שאת, הפוטנציאליות
 וניתן טופלו והן המבקר לידיעת הובאו ,הכספיים הדוחות

 ".המתאימה הכספי הדיווח למסגרת בהתאם ,גילוי להן

"מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות  91בתקן ביקורת  .8
 )יד( יתוקנו כלהלן:6-)ז( ו 6)ב(, 6סעיפים  -כספיים" 

"6. 

של המבוקר  (2)וההנהלה הדירקטוריוןשהעובדה  (ב)
להכין את הדוחות הכספיים, וכאשר  אחראים

גם להציג את  -מדובר במסגרת של הצגה נאותה 
הדוחות באופן נאות, בהתאם למסגרת הדיווח 

הדוחות הכספיים הינם  הכספי המתאימה,
של המבוקר  (2)באחריות הדירקטוריון וההנהלה

 (2)וההנהלה הדירקטוריוןאחריות וכן העובדה ש
ה פנימית אשר אחראים לקיים בקרשל המבוקר 

הם קובעים שהיא נחוצה על מנת לאפשר הכנת 
דוחות כספיים שלא תהיה בהם הצגה מוטעית 

הינה  מהותית, בין עקב טעות ובין עקב תרמית
גם לקיים רשומות חשבונאיות ובקרות פנימיות 
נאותות, לאמץ וליישם מדיניות חשבונאית 

 ;הולמת ולשמור על נכסי המבוקר

... 

דוחות כספיים איננה מהווה  העובדה שביקורת (ז)
שמטרתה לחשוף תרמית אפשרית  חקירה

)לרבות הונאה, מעילה, זיוף, הסתרה וכיוצ"ב( 
ונהלים  ואיננה כוללת אמצעים, שיטות

ספציפיים המשמשים בחקירה שכזו וכן העובדה 
הסיכון שלא תתגלה הצגה מוטעית מהותית  כי

תרמית גדול ב שמקורה עקב הכספיים בדוחות
תתגלה הצגה מוטעית  תר מהסיכון שלאאף יו

                                                      
שמות במקום "הדירקטוריון וההנהלה" יבואו  -לגבי מבוקר שאינו חברה   (2)

 הגופים המקבילים לאלה.
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 טעות;ב שמקורה עקב מהותית
... 

 החשבון לרואהש לספקלוודאהמבוקר  מחויבות (יד)
תהיה נגישות מלאה לכל רישום, תיעוד  המבקר

ומידע אחר שיהיה דרוש לדעתו של רואה 
 :החשבון המבקר בקשר לביקורת.

i.  הדוחות להכנת הרלוונטי המידע לכל גישה 
 ועניינים מסמכים, רשומות כגון, הכספיים

 ;אחרים

ii.  נוסף שרואה החשבון המבקר עשוי  מידע
 וכן; הביקורת לצורךלבקש 

iii.  בישות לאנשים וישירה מוגבלת בלתי גישה ,
 הישות של םחיצוניי מומחים או ליועצים

 בישות תפקידים המבצעים לגורמים וכן
 החשבון רואה כאשר, חוץ מיקור של בדרך

 מידע מהם שיגלה נחוץ כי סבור המבקר
 ".ביקורת ראיות/או ו

  

"מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של  91בנספח בתקן ביקורת  .9
)נוסח של מכתב התקשרות  1.10-ו 1.2סעיפים  -דוחות כספיים" 

 לביצוע ביקורת של דוחות כספיים( יתוקנו כלהלן:

 הדירקטוריוןבאחריות הדוחות הכספיים הינם  1.2"
להכין ולהציג באופן נאות  אחראים של החברה וההנהלה

את הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות 
של החברה  וההנהלה הדירקטוריון. אחריות מקובלים
הם קובעים שהיא  לקיים בקרה פנימית אשרהינה גם 

נחוצה על מנת לאפשר הכנת דוחות כספיים שלא תהיה 
בהם הצגה מוטעית מהותית, בין עקב טעות ובין עקב 

ם רשומות חשבונאיות ובקרות פנימיות לקיי תרמית
 חשבונאית מדיניות וליישם ולבחורנאותות, לאמץ 

 .הולמת ולשמור על נכסי החברה נאותה

... 

 ביקורת דוחות כספיים איננה מהווה חקירה שמטרתה 1.6
לחשוף תרמית אפשרית )לרבות הונאה, מעילה, זיוף, 

 ליםהסתרה וכיוצ"ב( ואיננה כוללת אמצעים, שיטות ונה
ספציפיים המשמשים בחקירה שכזו. הסיכון שלא 
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 עקבהצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים  תתגלה
גדול אף יותר מהסיכון שלא תתגלה  תרמיתב שמקורה

 טעות.ב שמקורה עקב הצגה מוטעית מהותית

... 

תוודאו שתהיה לנו נגישות מלאה לצורך ביצוע הביקורת  1.10
שיהיה דרוש לדעתנו לכל רישום, תיעוד ומידע אחר 

 תספקו לנו: בקשר לביקורת.

גישה לכל המידע הרלוונטי להכנת הדוחות  (א)
 הכספיים, כגון רשומות, מסמכים ועניינים אחרים;

 מידע נוסף שאנו עשויים לבקש לצורך הביקורת; וכן (ב)

גישה בלתי מוגבלת וישירה לאנשים בחברה,  (ג)
ליועצים או מומחים חיצוניים של החברה וכן 

המבצעים תפקידים בחברה בדרך של  לגורמים
מיקור חוץ, כאשר אנו סבורים כי נחוץ להשיג מהם 

 "מידע ו/או ראיות ביקורת.

כמו כן, תתנו לנו אישורים בכתב למצגים )לרבות תיאורי  
מצבים או נסיבות, הנחות, הערכות, אומדנים וכיוצ"ב( 

 שנקבל מכם במסגרת תהליך הביקורת."

ת המבקר לשקול אפשרות קיומה של "אחריו 92בתקן ביקורת  .10
, )ג( 90תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים", סעיפים 

 יתוקנו כלהלן: 91-ו )ד(90

 הצהרות בכתב הצהרת מנהלים"

 על המבקר לקבל מההנהלה הצהרות בכתב לכך שהיא: .90
  ... 

דיווחה למבקר על תוצאות הערכתה בדבר הסיכון  (ב)
ות מוצגים באופן שהדוחות הכספיים עשויים להי

שקיימת הצגה מוטעית  מוטעה במידה מהותית
 ; כתוצאה מתרמית מהותית בדוחות הכספיים

דיווחה למבקר את שידוע לה על קיומה של תרמית  (ג)
לתרמית, שהשפיעו על הגוף המבוקר  או חשד

 ושמעורבים בה: 

 ; ההנהלה/או ו הדירקטוריון חבריהנהלה  (1)

תחום עובדים בעלי תפקידים משמעותיים ב (2)
 הפנימית; או הבקרה
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במקרים שבהם התרמית עשויה  -אחרים  (3)
באופן מהותי על הדוחות הכספיים;  להשפיע

 ןוכ

טענות על כל מידע  את שידוע להדיווחה למבקר  (ד)
כלשהן לתרמית או חשד לתרמית, המשפיעות על 

דווחו על ידי הגוף המבוקר והדוחות הכספיים של 
גופים עובדים, עובדים לשעבר, אנליסטים, 

  מפקחים או אחרים.
... 

 הצהרותהצהרת מנהלים בדבר " 121ביקורת התקן  .91
" מספק הנחיות בדבר בכתב לרואה החשבון המבקר

בהקשר לביקורת.  מאת ההנהלההולמות הצהרות  השגת
על הדוחות  של ההנהלהבאחריותה  בנוסף להכרה

להתחשב בגודלו של  הכספיים, חשוב הדבר כי מבלי
הבקרה  באחריותה על ההנהלהר, תכיר הגוף המבוק

 "הפנימית שתוכננה ובוצעה כדי למנוע ולחשוף תרמית.

"אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של  92בתקן ביקורת  .11
 (ד) 90ף סעילאחר תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים", 

 כלהלן: )ה(90יתווסף סעיף 

  

90.   
  ... 

של אי קיום המקרים כל היא דיווחה למבקר את  (ה)
או חשד לאי קיום הוראות חוק ורגולציה אשר את 
השפעותיהם יש לשקול בעת ההכנה של הדוחות 

 הכספיים.

 –"ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן"  97בתקן ביקורת  .12
 יתוקן כלהלן: 63סעיף 

 לסבירותן בנוגע מנהלים הצהרת בכתב לקבל המבקר על .63"
 באופן משקפות הן םא לרבות, משמעותיות הנחות של

 וההנהלה הדירקטוריון של ויכולתם כוונתם את נאות
 כאשר המבוקר הגוף עבור מיוחדות פעולה בדרכי לנקוט

 לעניין .ההוגן השווי של לגילוי או למדידה רלבנטיים הם
בקשר לאומדנים בחשבונאות,  הצהרות בכתב שיש לקבל

 18לרבות אלה הנמדדים בשווי הוגן, ראה תקן ביקורת 
 .ג24-א24"אומדנים בחשבונאות", סעיפים 
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 –"ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן"  97בתקן ביקורת  .13
 יבוטל. 64סעיף 
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                       1926/37830  
 

  ה"תשע סיוןי"ג  
  2015 מאי 31 

      
   

  
  ,לכבוד

  בישראלחברי לשכת רואי חשבון 
  

  ח.נ.,
  

בהתאם השנתי הכלולים בדיווח נתונים  בדבר נוסח דוח מיוחד של רואה החשבון  הנדון :  
-התשע"בסביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, להוראות החוק לטיפול 

2012  
  
  

, קובע (להלן:"החוק") 2012- בק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"החו
הסדרים לעניין טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין היתר, באמצעות 

לביצוע מיחזור מוכר של פסולת ציוד כאמור  הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים של ציוד 

נים יבואכי יצרנים, במסגרת אותם הסדרים, נקבע בחוק  .לות בהתאם ליעדים הקבועים בחוקוסול
או גופים מוכרים כהגדרתם בחוק נדרשים לדווח למנהל האחראי במשרד להגנת הסביבה דיווחים 

צאו ודיווחים אלה , שמיחזרו או שיושונים על משקל ופסולת סוללות, מצברים, שמכרו, שאספו
  על ידי רואה חשבון.    מבוקרים צריכים להיות

  
  

לנוסח   פניות החבריםהדרישות לדיווחים מבוקרים על ידי רואה חשבון כאמור ובעקבות בעקבות 
טרם נוסח זה . בנושא דוח מיוחד של רואה החשבוןנוסח  מצ"ב למכתבנו זה ,הלשכה ידי-עלמומלץ 

להגעה להסכמה עם המשרד להגנת  לתקופת הביניים עדהינו אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ו
 הסביבה לגבי נוסח מוסכם.

  
  

  
  

  אורי מורד, רו"ח

    בכבוד רב,
  

  יזהר קנה, רו"ח
  

  
  

  
  סגן נשיא    מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי

  יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות    חוות דעת מיוחדים ואישורי
  חשבון דעת מיוחדים ואישורי רואי    רואי חשבון
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  הכלולים בדיווח  השנתי בדבר נתונים  1המבקרדוח מיוחד של רואה החשבון 
  2012-בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב

   החשבון רואה של מכתבים נייר עליינתן  1של רואה החשבון המבקר דוח מיוחד
  

  ,לכבוד
            בע"מ_________  חברת

  
על פי  ______בדבר הנתונים  הכלולים בדיווח  השנתי לשנת  1המבקר וח רואה חשבוןהנדון: ד

  2012-חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב
  
  

ולבקשתה  ______(להלן: "החברה"), ח.פ בע"מ  ______של חברת  1המבקריםכרואי החשבון 

בדצמבר  31 ועד ליום xx20בינואר  1 לתקופה שמיום ביקרנו את הנתונים הכלולים בדיווח השנתי,

xx20  הדוח"), המצורף בזה והמסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי. הדוח הינו באחריות  -(להלן"
  הנהלת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים בדוח הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו. 

  
 סבירה מידה להשיג במטרה תוכננה ביקורתנו לנהלים המפורטים להלן. בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 של מדגמית בדיקה כללה ביקורתנו ,כן כמו. מהותית מוטעית הצגה שבדוח בנתונים שאין בטחון של
  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. דוחשב בנתוניםו במידע התומכות ראיות

  
  תקופת הדיווח: ביקורתנו כללה בין היתר את הפעולות הבאות לגבי

  

 ונאותות לשלמות ובהתייחס החברה ידי על סיווג לקבוצות בהתייחס הדיווח הכנת תהליך בחינת .1
 .החברה מתבססת עליהם הפנימיים הדוחות

 המוצרים כל לסך מתאים בדוח המופיעים הפריטים רשימת כל סך כי השוואה של בדרך בדיקה .2

 .בלבד בישראל ונמכרו ידה על מיובאים או/ו בחברה המיוצרים
 מתאים סיווג קבוצות של בחלוקה בדוח המופיעות המכירות סך כי השוואה של בדרך בדיקה .3

 .תומכות ובאסמכתאות החברה בספרי שנרשמו כפי הפריטים של למכירות
ולא יותר אחוזים  5 עריכת בדיקות מבססות, בהתייחס לכמות, משקל וסיווג הפריטים בדוח, של .4

 עו בדוח שהועבר על ידי החברה לגוף המוכר.פריטים כפי שהופי 50-מ
 וכן בדוח שהוצגו הפריטים סך וסיווג משקל, לכמות בהתייחס אנליטיות סבירות בדיקות עריכת .5

 .יבואן/היצרן ידי על חוזר שימוש בהם שנעשה הפריטים למשקל בהתייחס
 

נות המהותיות, לדעתנו הנתונים הכלולים בדוח הנ"ל של החברה משקפים באופן נאות, מכל הבחי
  את הרישומים ברשומות עליהם הם מתבססים.

  
  בכבוד רב,    תאריך:__________

      
  רואי חשבון    שם העיר:_________

  
  

  

  

  

  

  
  

                                                      
1

 ופסקת המבוא בו. דוח המיוחדאת כותרת בהתאם יש לתקן , המבקר רואה החשבוןאינו  הדוח המיוחדבהם נותן  במקרים   
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  לפסקת ביניים)(בנוסף  2014הסתייגות אשר ככל הנראה נדרשת בדיווחים לשנת 
  

עים ולא פרטנית (ועל כן אין הבדיקה לעניין המשקל הינה לממוצ 4דוגמא להסתייגות במקרה שבסעיף 
  : פריט לעניין המשקל) 50או  5%מדגם של 

  
אילו בוצע התחשיב  ,להידרש, אם בכלל שהיו עשויות פרט להשפעה האפשרית של ההתאמות ,לדעתנו

של משקל הפריטים לפי משקל פרטני ולא לפי משקלים ממוצעים (ואשר בהתאם היינו מבצעים בדיקה 
תות הדיווח) הנתונים הכלולים בדוח הנ"ל של החברה משקפים באופן נאות, מדגמית של פריטים לנאו

  .מכל הבחינות המהותיות, אם הרישומים ברשומות עליהם הם מתבססים
  

 : דוגמא לפסקה במקרה של הסתייגות (בנוסף לפסקת ביניים)

  
לנו את לדעתנו, פרט להשפעה האפשרית של ההתאמות שהיו עשויות להידרש, אם בכלל, אילו קיב

_______ ו/או אילו ביצענו בדיקה של ______, הנתונים הכלולים בדוח הנ"ל של החברה משקפים 
  באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את הרישומים ברשומות עליהם הם מתבססים.

  
  

  : ביניים ולשינוי בפסקת המבוא) תשל הימנעות (בנוסף לפסקבמקרה דוגמא לפסקה 
  

 ,________ ולא התאפשר לנו לבצע את ביקורתנו בהתאם לנהלים המפורטים לעילהיות ולא קיבלנו 
  אין אנו מחווים דעה בהתייחס לנתונים הקיימים בדוח.
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 2.7.17עד  –הצעה להערות ותגובות הציבור 
 

 1 

 

 לשכת רואי חשבון בישראל
 
 

 )*(תקן ביקורת הצעת  
 

 ר ב ד ב
 

מכתב התקשרות לביצוע " 91ביקורת  תיקון תקן
 "ביקורת של דוחות כספיים

 
 

 תוכן עניינים
 

 
 
 סעיפים 
  
  

 1 מבוא
  

מכתב התקשרות לביצוע " 91תקן ביקורת בתיקונים 
 2-12 "ביקורת של דוחות כספיים

  
 13 ל תקן ביקורת זהכניסה לתוקף ש

  

                                                           
 הצעה לתקן ביקורת זה אושרה על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת )*(

  -ועל ידי המועצה המקצועית בהתאם  16.5.17בהתאם להחלטתה מיום 
 .26.4.17 מיוםלהחלטתה  

 
 העקרונות, ההוראות וההנחיות שבהצעה זאת יחייבו את רואי החשבון 

 המבקרים לאחר הוצאת התקן הסופי ובכפוף למועד כניסתו לתוקף.
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 מבוא
 
בדבר "מכתב התקשרות  91סיון רב ביישום תקן ביקורת ינ לאחר .1

לשכת רואי חשבון בישראל לביצוע ביקורת של דוחות כספיים", 
לבצע מספר תיקונים במכתב ההתקשרות נכון יהיה כי החליטה 

סקירה ות לכלול לאפשר ,תקופת ההתקשרותל, טרחההשכר בקשר ל
 במכתב התקשרות לביצוע הביקורת, ספי לתקופות בינייםשל מידע כ

עדכון של שמות הדוחות וכן  מחלוקות וסכסוכיםשל אופן פתרונם לו
 למסגרת הדיווח הכספי המתאימה.הכספיים בהתאם 

 
 
 

 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת " 91תיקונים בתקן ביקורת 
 (91 תקן ביקורת-)להלן" של דוחות כספיים

 
, טקסט חדש להלן 2-12 בסעיפים המפורטיםקן הביקורת לתבתיקונים 

 .וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה תוןמוצג עם קו תח
 
ו"ניירות  "גילוי דעת" יםהמונח פויוחל 91ביקורת בכל מקום בתקן  .2

, וכן ו"תיעוד הביקורת" בהתאמה תקן ביקורת"" יםבמונח העבודה"
 ."במידה ש" הוחלף ל"אם"

 

 :כלהלןיתוקן  91 בתקן ביקורת 3סעיף  .3

 
כספיים ניתן ביקורת של דוחות  במכתב התקשרות לביצוע .3"

 שלהבקרה הפנימית/לביקורת  להתייחס גם לביקורת של
לפי תקני ביקורת  רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

וגם  התאמה לצורכי מס דוחות לביקורת של ,104-ו 103
לבד ובירה של מידע כספי לתקופות ביניים, לסק

בפרק נפרד במכתב  יכללתשההתייחסות לעבודת הסקירה 
 באותו להתייחסאין  אולםההתקשרות לביצוע ביקורת. 

סקירה של דוחות רותים אחרים )כגון: ימכתב התקשרות לש
וכיוצ"ב( הניתנים  , דיוני שומותדוחות מיוחדים כספיים,

    .המבקר ידי רואה החשבון-על
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 3  

 (2)יז6 -ו (1)יז6 יתווספו סעיפים 91ביקורת בתקן  )יז(6לאחר סעיף  .4
 כלהלן:

 
 אשר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר אופן קביעת .1יז"

 :יתייחס
 

 ביקורת הדוחות הכספייםל; 

  לביקורת של רכיבי הבקרההפנימית/לביקורת של הבקרה 
 ;הפנימית על הדיווח הכספי

   ההתאמה לצורכי מסלביקורת דוח; 

  ספי לתקופות בינייםסקירה של מידע כל. 
 

ם אחרים, ולא שכר הטרחה כולל שירותי הסדרמקרים בהם  באותם
, ההתייחסות במכתב ההתקשרות שכר הטרחה ניתן לבצע הפרדה של

הטרחה הכולל, עבור ביקורת, סקירה ושירותים  להסדר שכרתהא 
שכר  הסדריחדיו, וכנספח למכתב ההתקשרות יצורפו  אחרים

 האחרים.ההתקשרות המתייחס לשירותים  הטרחה הכולל, ומכתב
 
 ב ההתקשרות יהיה בתוקף עד להשלמתמכתהעובדה כי  . 2יז

 ביצוע השירותים הכלולים בו על ידי רואה החשבון המבקר
 ".םוקבלת מלוא התמורה בגינ

 
 

 כלהלן:א 7יתווסף סעיף  91בתקן ביקורת   7לאחר סעיף  .5
 

ב ההתקשרות התייחסות להתקשרות לסקירה במסגרת מכת .א7"
לביקורת תהיה בפרק נפרד ועל פי ההנחיות שנקבעו בתקן 

 ".1סקירה 
 

 : הבאנוסח בשוליים תתווסף הערת  91בתקן ביקורת  )ה( 8 סעיףב .6
ניתן לסכם במכתב ההתקשרות דרכים, שיקבעו מראש, להסדרת "

 " מחלוקות כגון בוררות במנגנון שיקבע בין הצדדים.
 
 

 .יימחק 91בתקן ביקורת  )ו(8סעיף  .7
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 4  

 תתוקן כדלהלן: 91בתקן ביקורת  נספחבש הקדמהה .8

 
מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות  נוסח של  "

 כספיים
 

 מבטא את יישום שלהלןמכתב ההתקשרות  נוסח
ניתן לערוך . גילוי הדעת91בתקן ביקורת הוראות ה

מחייבות  נסיבות הרלבנטיותה כאשר בנוסח זהשינויים 
 ."הדעת גילויהביקורת תקני להוראות זאת ובכפוף 

 
של כספיים הדוחות השלהלן מתייחס לביקורת  הנוסח
המכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות  חברה

דוחות העורכת גם  ,(Israeli GAAPמקובלים בישראל )
 מאוחדים וכן דוחות כספייםכספיים נפרדים וגם 

נוסח  .חברה אותהשל  לצורכי מסהתאמה הדוח  לביקורת
אין עניינים רלבנטיים נוספים  מתייחס למצב שבו זה

במכתב  שרואה החשבון המבקר מוצא לנכון לכללם
 ."בגילוי הדעת( 8 ההתקשרות )ראה סעיף 

 
 

 יתוקן כדלהלן: 91 לנספח לתקן הביקורת 1.1סעיף  .9
 
של הדוח על המצב הכספי המאזן  לבקר אתביקשתם מאיתנו   1.1" 

 XX20 בדצמבר 31ליום  החברה( -)להלן חברת אבגד בע"מ 
 הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המאזן המאוחדואת 

הרווח הדוחות על  הפסד,ורווח דוחות ואת  לאותו תאריך
הדוחות על ו 2העצמי השינויים בהוןהדוחות על , 1הכולל

לשנה  - ומאוחדים של החברה - תזרימי המזומנים
להלן  ד מכוניםכל אלה יח) תאריךהמסתיימת באותו 

 ."3("הדוחות הכספיים"

                                                           
כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   1

 והפסד" תימחקנה.המלים "רווח 
 
 Israeliכאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל )  2

GAAP ומציגה דוחות רווח והפסד ועודפים חלף הצגת דוחות על הרווח הכולל )
לתקן חשבונאות מספר  8ודוחות על השינויים בהון העצמי )כמתאפשר לפי סעיף 

הפסד, הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על (, אזי במקום "דוחות רווח ו34
  השינויים בהון העצמי" יבוא "דוחות רווח והפסד ועודפים".

 
מכללי חשבונאות מקובלים הכספי המתאימה שונה  ככל שמסגרת הדיווח  3

כך לדוגמה, שמות  , יש לבצע את ההתאמות המתחייבות.(Israeli GAAPבישראל )
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 , ובמקומו יבוא:יימחק 91 תקן הביקורתל לנספח 3סעיף  .10

 
הדוחות  עלשכר טרחת משרדנו בגין שירותי ביקורת  . 3"

ביקורת על רכיבי ביקורת של הבקרה הפנימית/ הכספיים,
, ביקורת דוח התאמה הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

הכספי לתקופות הביניים של השנה סקירת המידע לצרכי מס ו
  :4הינו העוקבת

 
  כמפורט במכתב נפרד המצורף כנספח למכתב התקשרות

 זה; או לחלופין 

  מסתכם לסך שלXXXX ש''ח ובהתאמות הנדרשות, 
בגין הרחבה נדרשת  ,לפני ביצוע העבודהשיסוכמו אתכם 

 בביקורת; או לחלופין

 בסכום דומה לשנה קודמת ובהתאמות הנדרשות, 
בגין הרחבה נדרשת  ,לפני ביצוע העבודה אתכם שיסוכמו

 בביקורת; או לחלופין

  מסתכם לסכום משוער שלXXXX  ,₪ המבוסס עלYYY 
  ZZZZשעות על פי שעות בפועל כפול תעריפים לשעה בסך

לפני ביצוע  אתכם שיסוכמו ,ובהתאמות הנדרשות
 ; או לחלופיןבגין הרחבה נדרשת בביקורת ,העבודה

 חה הנקבע בהתאם להוראות שנקבעו על ידי שכר הטר
]כגון: רשות החברות הממשלתיות, הממונה על ._______

  החשבונות במשרד הפנים וכו'[

 

להוסיף גם[ וכן הוצאות ישירות סבירות הקשורות למתן  ניתן[  
 "השירות ובכלל זה הוצאות נסיעה.  
 
 

 :5 -ו 4יתווספו סעיפים  91 לנספח לתקן הביקורת 3 סעיףלאחר  .11
 

חברתכם, המפורטת במכתב התקשרות ההתקשרות ביננו לבין  .4"
זה, כפופה לדיני מדינת ישראל. מחלוקות כלשהן אשר 

                                                                                                                                
ה המופיעים בנספח זה. במקרה כזה, מכתב הדוחות עשויים להיות שונים מאל

 יותאם לשמות הדוחות שנעשה בהם שימוש בפועל. ההתקשרות

 
הסדר שכר הטרחה כולל גם שירותים אחרים יש לפעול לפי הוראות סעיף אם   4

 ביקורת זה. בתקן 1יז6
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תתעוררנה בהקשר להתקשרות ולמכתב זה תהיינה נתונות 
  .5לסמכות השיפוטית הבלעדית של בתי המשפט בישראל

 
 

 נבקשכם להחזיר אלינו עותק של מכתב זה אשר בשוליו .5 
 .תאשרו בחתימותיכם את הסכמת החברה לאמור לעיל

 
 

 כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה
 

 30 חתמו החל מיוםימכתבי התקשרות שיעל זה יחול  תקן ביקורת .12
 או לאחר מכן. 2017בספטמבר 

                                                           
ניתן לסכם במכתב ההתקשרות דרכים, שיקבעו מראש, להסדרת מחלוקות כגון   5

 גנון שיקבע בין הצדדים.בוררות במנ
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 7.1712.עד  –הצעה להערות ותגובות הציבור 
 
 
 

 

 

1 

 לשכת רואי חשבון בישראל
 

 )*( 2 סקירהתקן הצעת    
 

 ר ב ד ב
 

סקירה של מידע כספי בדבר  1 סקירה תיקון תקן
ת על ידי רואה החשבון לתקופות ביניים הנערכ

 ישותהמבקר של ה
 

 
 תוכן עניינים

 
 
 סעיפים 
  
  

 1 מבוא
  

 מידע כספיסקירה של בדבר  1סקירה  תקןבתיקונים 
ים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר ביני לתקופות

 של הישות
2-21 

  
 22 זה סקירהכניסה לתוקף של תקן 

  

                                                           
 זה אושרה על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת סקירההצעה לתקן  )*(

להחלטתה ידי המועצה המקצועית בהתאם  ועל 14.3.17בהתאם להחלטתה מיום  
 .28.5.17 מיום

 
 העקרונות, ההוראות וההנחיות שבהצעה זאת יחייבו את רואי החשבון 
 המבקרים לאחר הוצאת התקן הסופי ובכפוף למועד כניסתו לתוקף. 
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 מבוא
 
התקשרויות לסקירה של מידע כספי לאחר מספר שנים של אימוץ  .1

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים " -בדבר  1תקן סקירה 
תקן -)להלן "הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

 .1סקירה  עדכון של תקן , עלו מספר נושאים הדורשים(1 קירהס
התיקונים כוללים עדכון של שמות הדוחות הכספיים בהתאם 

 לגביהוספת נוסחים לדוגמה למסגרת הדיווח הכספי המתאימה, 
 חשבון מבקרלגבי רואה ( וrestatementהתאמה בדרך של הצגה מחדש )

, ן את הדוחות הכספייםקודם לכ ולא סקר אשר לא ביקר של הישות
, שינויים במבנה של הצהרות בכתב מהתקן הבינלאומי נוסחתיקוני 

של תקן ביקורת  לגישה שאומצהבדוחות ביניים על מנת להתאימו 
תקני כפי שנכללו ב חדת מונחיםוהא בדבר הצהרות בכתב 121

 ביקורת שפורסמו לאחרונה. 
 

י לתקופות סקירה של מידע כספבדבר  1תיקונים בתקן סקירה 
" ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

 (1 סקירהתקן -)להלן
 

להלן,  2-21ם בסעיפי המפורטים והנספחים 1 סקירהלתקן בתיקונים 
 .וטקסט שהושמט עם קו חוצה ןתוטקסט חדש מוצג עם קו תח

 
 התיקונים הבאים:בוצעו  1בתקן סקירה  .2

 
תקינה בחשבונאות את פרסם המוסד הישראלי ל 2014בשנת  .א

בדבר "הצגה של דוחות כספיים" החל  34תקן חשבונאות מספר 
בינואר  1על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 שמות הדוחות או לאחריו. בשל כך נוצר צורך לעדכן את 2014
שהוכנו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים  1בתקן סקירה 

  :העניינים הבאיםבגין  (Israeli GAAP) בישראל

 

 1"החלפת המונח "מאזן" במונח "דוח על המצב הכספי. 

  הוספת דרישת דיווח על הרווח הכולל כחלק מהדוחות
 .1םהכספיי

                                                           
 , ניתן להשתמש בשמות אחרים לתיאור34בהתאם לתקן חשבונאות מספר   1

 ת מתוארים בשמות אחרים כאמור, יש להתאים גם אתהדוחות. כאשר הדוחו 
 לאותם שמות. הנחיה דומה קיימת גם לגבי דוחות הסקירהדוח  
 .(IFRS)כספיים הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  
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  הוספת התייחסות למצב שבו מוצג "דוח רווח והפסד
ח על השינויים ועודפים" חלף הצגת דוח על הרווח הכולל ודו

 8בהון העצמי, כפי שמתאפשר במצבים מסוימים לפי סעיף 
 .34לתקן חשבונאות מספר 

 
 מסגרת"הצהרת מנהלים", " "ציות", "חברות בנות",המונחים  .ב

הרלוונטית", "מתוך חשיבה ספקנית  הכספי הדיווח
(questioning) "קיום", "חברות מאוחדות", יוחלפו במילים" 

, "דרך המתאימה" הכספי הדיווח סגרתמ"הצהרות בכתב", "
 . בהתאמה" (questioning)חשיבה חקרנית 

 
"מידע נלווה" יוחלף למונח  36המונח בכותרת לפני סעיף  .ג

 מידע האחר הנלווה".ל"
 

מילה תוחלף הסעיפים שאינם בשימוש בכל מקום בתקן ב .ד
 "]מספר סעיף זה אינו בשימוש[". -"בוטל" ל

 
 במונח "קבוצה" ונחמה חלףיו 1בתקן סקירה בכל מקום  .ה

 .או "חברות" על פי נסיבות העניין "חברה"

 

יוחלפו המילים "פיסקת הדגש  1בכל מקום בתקן סקירה  .ו
 עניין" במילים "פיסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(".

 
 כדלהלן: יתוקנו 1בתקן סקירה  53-ו 43של סעיפים הסיפא  .ז

 
 מובאים מסוייגת מסקנה לאעם דוחות סקירה לדוגמה ... .43"

 ".זהסקירה לתקן  4בנספח 
 
  יגתימסו המסקנ עם לדוגמה דוחות סקירהל דוגמאות...  .53"

 "זה. סקירהלתקן  6בנספח  מובאים
 

תתוקן כך שבמקום המשפט  1בתקן סקירה ב 1הערת השוליים  .3
 "הלשכה מתעתדת לפרסם" יבוא "הלשכה טרם פירסמה".

 

מילים "בדרך כלל" על מנת יושמטו ה 1בתקן סקירה  11בסעיף  .4
 סקירה.למכתב התקשרות חתום על להבהיר שקיימת חובה ל
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לפני הפסקה האחרונה בסעיף יתווספו  1בתקן סקירה  11בסעיף  .5
 הנקודות הבאות:

 
" 3דר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקרהס. 
  

   העובדה כי ההתקשרות כפופה לדיני מדינת ישראל וכי
תתעוררנה בהקשר להתקשרות  מחלוקות כלשהן אשר

ולמכתב ההתקשרות תהיינה נתונות לסמכות השיפוטית 
 ".4הבלעדית של בתי המשפט בישראל

 
נח יוחלף המו 1בתקן סקירה  18בסעיף ו 15בנקודה השישית בסעיף  .6

 ".וחולשות מהותיות "חולשות מהותיות" ב"ליקויים משמעותיים

  

 לן:התוקן כדלת 1בתקן סקירה  23סעיף הרישא ב .7

 
 מידע כספיהחשבון המבקר העורך סקירה של רואה   .23"

ביקורת הדוחות הכספיים  אתגם  עורךוהלתקופות ביניים   
רואה  ,יעילותנוחות ולשם  ,עשוי להחליט .ישותישל ה  
הלי ביקורת ועל יישום נלהחליט  עשויהחשבון המבקר   
לתקופות  מידע הכספיהמסוימים בד בבד עם סקירת   
  "...ייםבינ  

 
יתוקן כך שבמקום "ההנהלה זיהתה" יבוא  1בתקן סקירה  26סעיף  .8

 ."הדירקטוריון וההנהלה זיהו"
  

 יתוקנו כדלהלן:  1בתקן סקירה  35-ו 34סעיפים  .9
 

הצהרה בכתב מן  קבלעל רואה החשבון המבקר ל  .34"
 . הצהרה בכתבבכתב ותהצהרשתי  :הדירקטוריון על כך

והשנייה תתקבל  ,ההנהלהו 7ןאחת תתקבל מהדירקטוריו

                                                           
כשמדובר במכתב התקשרות לסקירה בלבד, ההתייחסות במכתב ההתקשרות   3

הכספי לתקופת ביניים, אך לא  תהיה רק לשכר הטרחה עבור סקירת המידע
 לשכר טרחה עבור שירותים אחרים הניתנים על ידי רואה החשבון המבקר.

 
ניתן לסכם במכתב ההתקשרות דרכים, שיקבעו מראש, להסדרת מחלוקות כגון   4

 בוררות במנגנון שיקבע בין הצדדים.
חראי , הדירקטוריון "א1999( לחוק החברות תשנ"ט 5)א( ) 92על פי סעיף   7

)ב( לאותו חוק, סמכות זו  92לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם". על פי סעיף 
 אינה ניתנת לאצילה למנהל הכללי.
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. נוסחים 8מהגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים
לתקן סקירה  3מובאים בנספח לדוגמה של הצהרות בכתב 

 זה.
  

הגורמים שהוסמכו לחתום המונח " ,לעניין תקן סקירה זה 
את שקיבלו  הגורמים –" משמעו על הדוחות הכספיים

לחתום בשמה על  ,9ןהדירקטוריוהסמכות בישות על ידי 
 זהות,  10בתאגידים מדווחים. המידע הכספי לתקופות ביניים

החותמים נקבעת על פי תקנות ניירות ערך. גורמים אלה 
, מנהל כללי ונושא יוןדירקטורבדרך כלל, יו"ר ה ,יהיו

המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של הישות, או 
 .11מקביליהם בישויות שאינן משתמשות בתארים אלה

 
 :יציינו כיהצהרות בכתב ה 

 
  ... 

 

                                                                                                                                
 
הנהלה והן כדירקטוריון, כך שאין הבדל כבישות שבה אותם גורמים מכהנים הן   8

בין הרכב ההנהלה והדירקטוריון לבין הרכב הגורמים שהוסמכו לחתום על 
ים, לא נדרש מהדירקטוריון וההנהלה לחתום על הצהרה בכתב הדוחות הכספי

שתכלול לכל הפחות את האמור  נפרדת, וניתן לחתום על הצהרה בכתב אחת
 .34ף בסעי

 
ס את המונח ח, יש לייעסקיתכאשר הישות אינה חברה או שאינה חברה   9

"דירקטוריון" לגופים ו/או לאנשים שתפקידיהם במימשל התאגידי ובדרך 
 .עסקיתולה של אותה ישות מקבילים לאלה של דירקטוריון בחברה הפע

 
 1970 –)ה( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל  9תקנה   10

קובעת כי "הדוחות ייחתמו, בשם התאגיד, בידי יושב ראש הדירקטוריון, המנהל 
 בות ממלאהכללי או מי שממלא בתאגיד תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, לר

מקומו של המנהל הכללי בהיעדרו, ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
הכספים, או בידי דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום כל אחד מאלה לצורך 

 חתימה על הדוחות הכספיים במועד מסוים".
 
בישות קטנה ייתכן כי אותם גורמים )ולעיתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן   11

מנהל( -לרבות כיו"ר )כגון בעלים נהלה והן בתפקיד בדירקטוריון,בתפקיד בה
ויתכן גם כי לא מכהן בישות אדם בתפקיד של מנהל כספים. במצב דברים זה, 
הדרישה לקבל הצהרות בכתב תותאם לנסיבות ואותו אדם עשוי לחתום על 

 ההצהרה בכתב פעם אחת בציון תפקידיו השונים.
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שהם מאשרים את שלמות המידע שנמסר לרואה   (ח)
החשבון המבקר בנוגע לזיהוי והגילוי בקשר לצדדים 

 קשורים.

 

שלא אירעו ולא התגלו בתקופת הדיווח או לאחריה, עד   (ט)
לתאריך החתימה על המידע הכספי לתקופות ביניים, 

ים בהמשך אירועים המעידים על קשיים אפשרי
פעילותה של הישות המעמידים בספק משמעותי את 

 "יכולתה להמשיך בפעילותה כעסק חי.
 

" יבוא תסרביתוקן כך שבמקום "ההנהלה  1בתקן סקירה  36סעיף  .10
  ."יסרבו"הדירקטוריון וההנהלה 

 

יבוא ת" יתוקן כך שבמקום "הנהל 1בתקן סקירה  37סעיף  .11
" יבוא "הדירקטוריון ת", במקום "ההנהלה"דירקטוריון והנהל
" יבוא "הדירקטוריון וההנהלה תסרב"ההנהלה וההנהלה" ובמקום 

  ."יסרבו

 

 34בדבר סתירה בין תקנות ניירות ערך לתקן חשבונאות ג 47 סעיף .12
 .י עודרלוונטהואיל ואינו  יימחק 1בתקן סקירה 

 

 ב כדלהלן:60-א ו60יתווספו סעיפים  60לאחר סעיף  .13
 

והתייחסות לרואה חשבון פניית תשומת לב( )העניין  פיסקת הדגש"
 מבקר קודם

 
כאשר במידע הכספי לתקופת הביניים השוטפת נעשתה התאמה  א.60

( של מידע כספי שפורסם restatementבדרך של הצגה מחדש )
 בעבר, על רואה החשבון המבקר להוסיף פיסקת הדגש עניין

 .8נספח בדוח הסקירה. דוגמה לכך מובאת ב תשומת לב(הפניית )
 

כאשר הדוחות הכספיים ההשוואתיים בוקרו ו/או נסקרו על ידי  ב.60
יינתן דוח סקירה של רואה החשבון  14רואה חשבון מבקר קודם, אזי

 המבקר הנוכחי ובו יצויין: 
שהדוחות הכספיים ההשוואתיים בוקרו ו/או נסקרו  (1)

 ידי רואה חשבון מבקר קודם;-על

                                                           
למנוע את האפשרות שרואה החשבון המבקר הנוכחי האמור בסעיף זה אינו בא 14

 יבצע ביקורת גם לגבי הדוחות הכספיים ההשוואתיים ויחווה דעה גם עליהם.
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שניתן  דוח הסקירהאו  סוג דוח רואה החשבון המבקר (2)
ידי רואה החשבון המבקר הקודם, ואם היה בו -על

 את הסיבות לכך; וכן -  15שינוי מהנוסח האחיד

או דוח  תאריך דוח רואה החשבון המבקר הקודם (3)
  .הקודם הסקירה

 .9דוגמה לכך מובאת בנספח 
 
 

 תתוקן כדלהלן: 1בתקן סקירה  1ההקדמה לדוגמה בנספח  .14
 
מכתב שלהלן כדוגמה בהקשר תמש בניתן להשיש להשתמש ב"

זה ויש צורך להתאימו  סקירהשל תקן  11-10 10 ףפיםלאמור בסעי
 בהתאם לדרישות ולנסיבות ספציפיות.

 
המדווחת לפי  חברהישות המאוגדת כהדוגמה שלהלן מתייחסת ל

. 16(, ומגישה דוחות תמציתייםIFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 Israeliלי חשבונאות מקובלים בישראל )כאשר ישות מדווחת לפי כל

GAAP שמות הדוחות הכספיים עשויים להיות שונים מאלה ,)
הנכללים בנספח זה. במקרה כזה, מכתב ההתקשרות יותאם על מנת 
לכלול את שמות הדוחות שנעשה בהם שימוש בפועל )כגון שמותיהם 

 להלן(.  4.1בנספח 
 
 

בתקן  2נות בנספח הפסקה המתייחסת להסדרי שכר טרחה וחשבו .15
 תתוקן כדלהלן:  1סקירה 

 
"]יש לכלול כאן מידע נוסף בנוגע להסדרי שכר טרחה וחשבונות 

(billings) .לכלול כאן התייחסות לכך  ניתןכמו כן, , כפי שמתאים
שההתקשרות כפופה לדיני מדינת ישראל וכי מחלוקות כלשהן אשר 

ינה נתונות תתעוררנה בהקשר להתקשרות ולמכתב ההתקשרות תהי
 [.4לסמכות השיפוטית הבלעדית של בתי המשפט בישראל

 

לאחר המילים "הרווח הכולל"   1 בתקן סקירה 4.2ובנספח  1נספח ב .16
 :בנוסח הבאבהתאמה,  24, 17ת שוליים והער פותווסי

                                                           
במקרה שאותה הפנייה תקפה גם  )הפניית תשומת לב( הדגש עניין פסקת לרבות 15

  לגבי הדוחות הכספיים של השנה השוטפת.
 
  ות כספיים, ולא דוחות תמציתיים, במקרה שישות מגישה מערכת מלאה של דוח16

 .יש להתאים את מכתב ההתקשרות
 

75



 

 8  

 
פרד מהדוחות על כאשר דוחות רווח או הפסד אינם מוצגים בנ "

רווח וח או הפסד, הרווח הכולל" יבוא "הרווח הכולל, במקום "רו 
בתקן חשבונאות  10Aאו הפסד ורווח כולל אחר" )ר' סעיף  
 "(.IAS 1בינלאומי  
 

, 7.4, 7.2, 6.5, 6.4, 6.2 ,5.5 ,5.4, 5.2 ,4.6, 4.5 ,4.4בנספחים כמו כן, 
 .24שוליים יה להערת תיכלל הפנהרווח הכולל" "לאחר המילים  7.5

 
-בפסקת המבוא לאחר המלים "הרווח הכולל" ו 4.1בנספח  .17

 .בהתאמה 23-ו 22"השינויים בהון העצמי" יתווספו הערות השוליים 
 להלן נוסחי הערות השוליים:

 
כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על 22 "

 .הרווח הכולל, המלים "רווח והפסד" תימחקנה 
 

כאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים 32
( ומציגה דוחות רווח והפסד ועודפים חלף Israeli GAAPבישראל ) 
הצגת דוחות על הרווח הכולל ודוחות על השינויים בהון העצמי  
(, אזי במקום 34לתקן חשבונאות מספר  8)כמתאפשר לפי סעיף  
הרווח הכולל, הדוחות על  "דוחות רווח והפסד, הדוחות על 
 " השינויים בהון העצמי" יבוא "דוחות רווח והפסד ועודפים". 
 

לאחר המלים  7.3, 7.1, 6.3, 6.1, 5.3, 5.1, 4.3בנספחים כמו כן, 
יה להערות "השינויים בהון העצמי" תיכלל הפנ-הרווח הכולל" ו"

 בהתאמה. 23-ו 22שוליים 
 

 
 1מצורף כנספח מעודכן, ה 3 יוחלף בנספח 1בתקן סקירה  3נספח  .18

 לתקן סקירה זה.

 

לתקן  3-ו 2 יםלתקן הסקירה, המצורפים כנספח 9-ו 8נוספו נספחים  .19
 סקירה זה. 

 
בדרך  1בתקן סקירה ישולבו  1לתקן סקירה  2והבהרה  1הבהרה  .20

 של:
 

  בדרך של תיקון כדלהלן: - 1הבהרה 
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o  השמטת התייחסות לבאור על עיקרי המדיניות
באורים אחרים במסגרת מידע כספי ביניים החשבונאית ו

 .1,3,4,5,6,7תמציתי בנספחים 

 
o  הוספת ההתייחסות לאפשרות לערוך דוח על הרווח הכולל

 .1,3,4,5,6,7ולא דוח רווח והפסד בנספחים 

 
  לתקן סקירה זה 4המצורף כנספח  4.7תווסף נוסח ה  – 2הבהרה - 

מידע כספי  דוח סקירה של רואה חשבון מבקר על
 .מקומיות לתקופות ביניים של רשויות

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות  1ההבדלים בין תקן סקירה נספח  .21

 ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון של היישות" 
 ISRE Review of Interim Financial Information Performed - 2410לבין 

by the Independent Auditor of the Entity תקנים שכן ב יימחק
 . מאוחרים יותר חדלו לערוך נספח של הבדלים

 
 
 

 זה סקירהכניסה לתוקף של תקן 
 

 1לתקן סקירה  34ולגבי סעיף  ,עם פרסומוזה יחול  סקירהתקן  .22
 החל מתקופת הביניים הראשונה בקשר להצהרות בכתב הוא יחול

 .2018בשנת 
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 1בתקן סקירה  3נספח תיקונים ל – 1נספח 
 

 3נספח 
 

 להצהרות בכתב דוגמאות
 

   הדירקטוריוןשל מכתב הצהרה של  דוגמה 3.1
 

המכתב שלהלן אינו מיועד לשמש כמכתב אחיד. הצהרות בכתב ישתנו 
מישות לישות ומתקופת ביניים אחת לבאה אחריה. דוגמה זו מניחה כי 
מסגרת הדיווח הכספי המתאימה היא תקני דיווח כספי בינלאומיים 

(IFRS)18 ,פק משמעותי בדבר יכולתה של הישות להמשיך כי לא קיים ס
וכי לא קיימים חריגים להצהרות בכתב שהתבקשו. אם קיימים  ,כעסק חי

 חריגים, יש צורך לערוך שינויים בהצהרות כדי לשקף את החריגים.
 

 ]נייר מכתבים של הישות[
 

 )תאריך(                                                               )אל רואה החשבון המבקר(
 

חודשים שלושה ביניים של שישה והנדון: סקירה של מידע כספי לתקופות 
              X120ביוני 30 -שהסתיימו ב

 
לתקופות ביניים מכיל דוחות כספיים  המידע הכספיסקאות פתיחה כאשר יפ

 תמציתיים:
 

על  מכתב הצהרה זה ניתן בקשר לסקירתכם את  הדוח התמציתי המאוחד
מאוחדות החברה וחברות  ______מהמצב הכספי של חברת אבגד בע"

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או  1X20ביוני  30ליום 
לתקופות של  ותזרימי המזומנים, 19, השינויים בהון17הפסד, הרווח הכולל

שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, במטרה להביע מסקנה 

                                                           
דיווח כספי בינלאומיים  מתקניככל שמסגרת הדיווח הכספי המתאימה שונה   18

(IFRS.יש לבצע את ההתאמות המתחייבות ,) שמות הדוחות עשויים כך לדוגמה ,
ב תותאם להיות שונים מאלה המופיעים בנספח זה. במקרה כזה, ההצהרה בכת

 להלן(. 4.1לשמות הדוחות שנעשה בהם שימוש בפועל )כגון שמותיהם בנספח 

 
 Israeliכאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל )  19

GAAP ומציגה דוחות רווח והפסד ועודפים חלף הצגת דוחות על הרווח הכולל )
לתקן חשבונאות מספר  8לפי סעיף  ודוחות על השינויים בהון העצמי )כמתאפשר

(, אזי במקום "דוחות רווח והפסד, הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על 34
  השינויים בהון העצמי" יבוא "דוחות רווח והפסד ועודפים".
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לתקופות  המידע הכספישת ליבכם דבר הגורם לכם לסבור אם בא לתשומ
, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקני דיווח כספי ערוך אינוביניים 

 .18,20(IFRSבינלאומיים )
 

 אנו מכירים באחריותנו לעריכה ולהצגה של המידע הכספי לתקופות
 18'20(IFRSדיווח כספי בינלאומיים )תקני ם לביניים בהתא

 
לשכת רואי של  1לתקן סקירה בהתאם  הסקירהאת ידוע לנו כי ערכתם 

ת על ידי "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכ חשבון בישראל
 כספימידע סקירה של ידוע לנו כי  של הישות". כןרואה החשבון המבקר 

האחראים לעניינים עם אנשים בעיקר  ,מבירוריםת מורכבביניים  לתקופות
סקירה  .אחריםואנליטיים  סקירה הליויישום נמחשבונאיים, והכספיים וה

 ביקורת הנערכת בהתאםמאשר  מידה ניכרתבבהיקפה מצומצמת הינה 
להשיג כם אינה מאפשרת ל ולפיכךבישראל לתקני ביקורת מקובלים 

שהיו יכולים להיות מזוהים תיים שמעוכל העניינים המשתיוודעו לטחון יב
 בהתאם לכך, אין אתם מביעים חוות דעת של ביקורת.     .בביקורת

 
 
 
לתקופות ביניים מכיל מערכת מלאה של  המידע הכספי סקאות פתיחה כאשריפ

 :כספיים שנערכו בהתאם למסגרת דיווח כספי שנועדה להשגת הצגה נאותהדוחות 
 

מכתב הצהרה זה ניתן בקשר לסקירתכם את  הדוח המאוחד על המצב 
 30מאוחדות ליום החברה וחברות  ______מהכספי של חברת אבגד בע"

, 17ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל 1X20ביוני 
ואת הביאור על עיקרי המדיניות  ותזרימי המזומנים, 19השינויים בהון

החשבונאית וביאורים אחרים לתקופות של שישה ושלושה חודשים 
שהסתיימו באותו תאריך, במטרה להביע מסקנה אם בא לתשומת ליבכם 

, מכל ערוך אינויניים לתקופות ב המידע הכספישדבר הגורם לכם לסבור 
 . 18'20(IFRSהבחינות המהותיות, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 
 אנו מכירים באחריותנו לעריכה ולהצגה של המידע הכספי לתקופות

  18'20 (IFRSדיווח כספי בינלאומיים )תקני אם לביניים בהת
 

לשכת רואי של  1לתקן סקירה בהתאם  הסקירהאת ידוע לנו כי ערכתם 
ערכת על ידי "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנ חשבון בישראל

 כספימידע סקירה של כן ידוע לנו כי . "הישותרואה החשבון המבקר של 
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים  ,מבירוריםת מורכבביניים  לתקופות

                                                           
בישות שמציגה דוח נפרד )"סולו"(, דוח פרופורמה או דוחות רלוונטיים אחרים,   20

 ר שההצהרה בכתב מתייחסת גם לדוחות אלה.יש להתאים את הנוסח כך שיובה
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סקירה . הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים
תאם ביקורת הנערכת בהמאשר  הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת

להשיג כם אינה מאפשרת ל ולפיכךבישראל לתקני ביקורת מקובלים 
שהיו יכולים להיות מזוהים תיים שמעוכל העניינים המשתיוודעו לטחון יב

 בהתאם לכך, אין אתם מביעים חוות דעת של ביקורת.     .בביקורת
 

 אנו מאשרים, למיטב ידיעתנו ואמונתנו, את המצגים הבאים:
 
 פות ביניים הנ"ל נערך והוצג בהתאם לתקני לתקו המידע הכספי

( ]יש לעדכן את מסגרת הדיווח הכספי IFRSדיווח כספי בינלאומיים )
 המתאימה[.

 
  העמדנו לרשותכם את כל ספרי החשבונות והתיעוד התומך, ואת כל

  הפרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות וישיבות הדירקטוריון

 .יכים([]דהיינו, אלה שהתקיימו ב)ציינו תאר
 

  אין עסקאות מהותיות שלא נרשמו באופן נאות ברשומות
 לתקופות ביניים. המידע הכספיהחשבונאיות המהוות את בסיס 

  

  הוראות חוק לש אפשרי קיוםבפועל או אי  קיוםלא ידוע על אי 
 המידע הכספיהשפעה מהותית על  ורגולציה שעלולה להיות להם
 .וםקילתקופות ביניים במקרה של אי 

 

 לתכנון וליישום של בקרה פנימית כדי למנוע  נואנו מכירים באחריות
 ולגלות תרמיות וטעויות.

 
  בתקופת הדיווח או לאחריה עד לתאריך לא ידוע לנו ולא התגלו

אירועים המעידים על  המידע הכספי לתקופות הביניים,החתימה על 
פק המעמידים בס החברהקשיים אפשריים בהמשך פעילותה של 

 .יכולתה להמשיך בפעילותה כעסק חי משמעותי את
 

  גילינו לכם את כל העובדות המשמעותיות הקשורות לתרמיות
 ידועות או לחשדות לתרמיות שעלולות להשפיע על החברה.

 

  עלולה שגילינו לכם את תוצאות ההערכה שלנו באשר לסיכונים לכך
ביניים  לתקופות מידע הכספיבלהיות הצגה מוטעית מהותית 

 כתוצאה מתרמית.
 
  אנו סבורים כי ההשפעות של הצגות מוטעות שלא תוקנו אשר רוכזו

בטבלה המצורפת בזה אינן מהותיות, הן בנפרד והן במצטבר, ביחס 
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לתקופות ביניים בכללותו. רשימה של הצגות מוטעות  מידע הכספיל
 שלא תוקנו מצורפת למכתב הצהרה זה.

 
  המידע שנמסר לכם בנוגע לזיהוי הצדדים אנו מאשרים את שלמות

 הקשורים.
 

  הנושאים הבאים נרשמו כיאות וכאשר נדרש, ניתן להם גילוי הולם
 לתקופות ביניים: במידע הכספי

 

  ,עיסקאות עם צדדים קשורים, לרבות מכירות, רכישות
הלוואות, העברות, הסדרי שכירות וערבויות וסכומים לקבל 

 לם להם;מהם או סכומים שיש לש
 בין בכתב ובין בעל פה, בגינן יש לחברה התחייבויות תערבויו ,

 תלויות;
  הסכמים ואופציות לרכישה חוזרת של נכסים שנמכרו קודם

 לכן.
 

 
 

למיטב ידיעתנו ואמונתנו, לא התרחשו אירועים לאחר תקופת הדיווח ועד 
ניים לתקופות בי במידע הכספילחייב התאמה  העשוייםלתאריך מכתב זה 
 .בוהנ"ל או מתן גילוי 

 
__________________________________________ 

דירקטור )בעדיפות ליו"ר הדירקטוריון( שהוסמך לחתום בשם ]
               [.הדירקטוריון
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הגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות דוגמה של מכתב הצהרה של  3.2
 21הכספיים

מכתב אחיד. הצהרות בכתב ישתנו המכתב שלהלן אינו מיועד לשמש כ
מישות לישות ומתקופת ביניים אחת לבאה אחריה. דוגמה זו מניחה כי 
מסגרת הדיווח הכספי המתאימה היא תקני דיווח כספי בינלאומיים 

(IFRS)18 ,יך כי לא קיים ספק משמעותי בדבר יכולתה של הישות להמש
וכי לא קיימים חריגים להצהרות בכתב שהתבקשו. אם קיימים  ,כעסק חי

 כדי לשקף את החריגים.בכתב חריגים, יש צורך לערוך שינויים בהצהרות 
 

 ]נייר מכתבים של הישות[
 

 )תאריך(                                                               )אל רואה החשבון המבקר(
 

קירה של מידע כספי לתקופות ביניים של שישה ושלושה חודשים הנדון: ס
              X120ביוני 30 -שהסתיימו ב

 
לתקופות ביניים מכיל דוחות כספיים  המידע הכספיפיסקאות פתיחה כאשר 

 תמציתיים:
 

מכתב הצהרה זה ניתן בקשר לסקירתכם את  הדוח התמציתי המאוחד על 
מ______ החברה וחברות מאוחדות המצב הכספי של חברת אבגד בע"

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או  1X20ביוני  30ליום 
ותזרימי המזומנים, לתקופות של  19, השינויים בהון17הפסד, הרווח הכולל

ע מסקנה שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, במטרה להבי
לתקופות  שהמידע הכספיאם בא לתשומת ליבכם דבר הגורם לכם לסבור 

ביניים אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקני דיווח כספי 
 . 18'20 (IFRSבינלאומיים )

 
 אנו מכירים באחריותנו לעריכה ולהצגה של המידע הכספי לתקופות

 .18'20 (IFRSביניים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 

של לשכת רואי  1קירה ידוע לנו כי ערכתם את הסקירה בהתאם לתקן ס
חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי 
רואה החשבון המבקר של הישות". כן ידוע לנו כי סקירה של מידע כספי 

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים מורכבת מבירורים, לתקופות ביניים 
סקירה . ים ואחריםהכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטי

הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם 

                                                           
 34הגדרת "הגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים" מופיעה בסעיף   21

 לתקן זה.
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לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לכם להשיג 
ביטחון שתיוודעו לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

 בביקורת. בהתאם לכך, אין אתם מביעים חוות דעת של ביקורת.    
 

לתקופות ביניים מכיל מערכת מלאה של  המידע הכספי פיסקאות פתיחה כאשר
 :דוחות כספיים שנערכו בהתאם למסגרת דיווח כספי שנועדה להשגת הצגה נאותה

 
מכתב הצהרה זה ניתן בקשר לסקירתכם את  הדוח המאוחד על המצב 

 30הכספי של חברת אבגד בע"מ______ החברה וחברות מאוחדות ליום 
, 17ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל 1X20 ביוני

ותזרימי המזומנים, לתקופות של שישה ושלושה חודשים  19השינויים בהון
שהסתיימו באותו תאריך, במטרה להביע מסקנה אם בא לתשומת ליבכם 

לתקופות ביניים אינו ערוך, מכל  ע הכספישהמידדבר הגורם לכם לסבור 
 .18'20 (IFRSהבחינות המהותיות, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 
 תקופותאנו מכירים באחריותנו לעריכה ולהצגה של המידע הכספי ל 

 .18'20 (IFRSביניים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 

של לשכת רואי  1ידוע לנו כי ערכתם את הסקירה בהתאם לתקן סקירה 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי 

רואה החשבון המבקר של הישות". כן ידוע לנו כי סקירה של מידע כספי 
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים מורכבת מבירורים, לתקופות ביניים 

סקירה . הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים
ביקורת הנערכת בהתאם  הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר

לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לכם להשיג 
ביטחון שתיוודעו לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

 בביקורת. בהתאם לכך, אין אתם מביעים חוות דעת של ביקורת.    
 

 :אנו מאשרים, למיטב ידיעתינו ואמונתינו, את המצגים הבאים
 
 לתקופות ביניים הנ"ל נערך והוצג בהתאם לתקני  המידע הכספי

( ]יש לעדכן את מסגרת הדיווח הכספי IFRSדיווח כספי בינלאומיים )
 המתאימה[.

 
  העמדנו לרשותכם את כל ספרי החשבונות והתיעוד התומך, ואת כל

  הפרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות וישיבות הדירקטוריון

התקיימו ב)ציינו תאריכים([. דוחות לרשות ניירות ]דהיינו, אלה ש
 ערך, לרשם החברות, לבורסה לניירות ערך ודוחות המבקר הפנימי.
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  אין עסקאות, יתרות, ואירועים מהותיים שלא נרשמו ולא קיבלו
 המידע הכספיביטוי נאות ברשומות החשבונאיות המהוות את בסיס 

  לתקופות ביניים.
 

  של הוראות חוק  אפשרי קיוםבפועל או אי  וםקילא ידוע על אי
השפעה מהותית על המידע הכספי לתקופות  שעלולה להיות להם

 . קיוםביניים במקרה של אי 
 

  אנו מכירים באחריותנו לתכנון וליישום של בקרה פנימית כדי למנוע
 ולגלות תרמיות וטעויות.

 
  עד לתאריך  בתקופת הדיווח או לאחריה לא ידוע לנו  ולא התגלו

אירועים המעידים על  המידע הכספי לתקופות ביניים,החתימה על 
המעמידים בספק  החברהקשיים אפשריים בהמשך פעילותה של 

 משמעותי את יכולתה להמשיך בפעילותה כעסק חי.
 

  גילינו לכם את כל העובדות המשמעותיות הקשורות לתרמיות
 על החברה. ידועות או לחשדות לתרמיות שעלולות להשפיע

 

  גילינו לכם את תוצאות ההערכה שלנו באשר לסיכונים לכך שעלולה
לתקופות ביניים  במידע הכספילהיות הצגה מוטעית מהותית 

 כתוצאה מתרמית.
 
  אנו סבורים כי ההשפעות של הצגות מוטעות שלא תוקנו אשר רוכזו

ס בטבלה המצורפת בזה אינן מהותיות, הן בנפרד והן במצטבר, ביח
לתקופות ביניים בכללותו. רשימה של הצגות מוטעות  למידע הכספי

 שלא תוקנו מצורפת למכתב הצהרה זה.
  

   אנו מאשרים את שלמות המידע שנמסר לכם בנוגע לזיהוי הצדדים
 הקשורים.

 

  הנושאים הבאים נרשמו כיאות וכאשר נדרש, ניתן להם גילוי הולם
 לתקופות ביניים: במידע הכספי

 

 יסקאות עם צדדים קשורים, לרבות מכירות, רכישות, ע
הלוואות, העברות, הסדרי שכירות וערבויות וסכומים לקבל 

 מהם או סכומים שיש לשלם להם;
 בין בכתב ובין בעל פה, בגינן יש לחברה התחייבויות תערבויו ,

 תלויות;
  הסכמים ואופציות לרכישה חוזרת של נכסים שנמכרו קודם

 לכן.
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 גה והגילוי של שווים ההוגן של נכסים והתחייבויות הם בהתאם ההצ
( ]יש לעדכן את מסגרת הדיווח IFRSדיווח כספי בינלאומיים )לתקני 

הכספי המתאימה[.  ההנחות שנעשה בהן שימוש משקפות את 
הכוונה והיכולת שלנו לנקוט בקווי פעולה ספציפיים מטעם החברה, 

 ההוגן. בהקשר למדידה או גילוי של השווי
 

  אין לנו כל תוכניות או כוונות שעלולות להשפיע מהותית על שווים
במידע בספרים או סיווגם של הנכסים וההתחייבויות המשתקפים 

 לתקופות ביניים. הכספי
 

  אין לנו כל תוכניות לנטוש קווי ייצור או תוכניות או כוונות אחרות
כן אין מלאי המוצג שכתוצאה מהן ייווצר מלאי עודף או מלאי מת, ו

 בערך הגבוה מערך המימוש שלו.
 

  לחברה בעלות נאותה על כל נכסיה ואין עיקולים או שעבודים על
 נכסי החברה.

 

  כל ההתחייבויות, בפועל או תלויות, נרשמו או ניתן להן גילוי, לפי
 הנדרש.

 

  הוסיפו כל הצהרה נוספת הקשורה לתקני חשבונאות חדשים[
שונה ושיקלו כל הצהרה נוספת הנדרשת על ידי תקן המיושמים לרא

 לתקופות ביניים.[  למידע הכספיהיים  -ביקורת חדש 
 

למיטב ידיעתנו ואמונתנו, לא התרחשו אירועים לאחר תקופת הדיווח ועד 
לתקופות ביניים  במידע הכספילתאריך מכתב זה העשויים לחייב התאמה 

 הנ"ל או מתן גילוי בו.
 

הגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות זו, תיחתם על ידי ]הצהרה בכתב  
 [.             19הכספיים

 

____________________________ 
 דירקטוריון [  יו"ר]
 

__________________________ 
 ]שם המנהל הכללי ותארו[ 

 

_______________________________________ 
 ותארו[ ]שם נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
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 1בתקן סקירה  8 נספח - 2נספח 
 

 8נספח 
 

)הפניית תשומת  סקת הדגש ענייןידוגמה לדוח סקירה עם פ
בשל  -על מידע כספי לתקופות ביניים תמציתי מאוחד  לב(

( של הדוחות restatementsהצגה מחדש )התאמה בדרך של 
הכספיים ביניים תמציתיים המאוחדים השוטפים או 

אשר הדיווח הכספי הינו בהתאם לתקן כ -ההשוואתיים 
והמידע הכספי לתקופת ביניים  IAS 34חשבונאות בינלאומי 

נערך גם לפי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 
 1970-התש"ל

 
הדוגמה מתייחסת לחברה העורכת באופן סדיר מידע כספי 

יה או לתקופות ביניים שסקירתו נדרשת על פי הוראות חוק או רגולצ
 על ידי בעלי מניות

      
 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של___________

            
 מבוא 

 
סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת אבגד בע"מ החברה וחברות 

את הדוח התמציתי על המצב הכספי החברה(, הכולל  -מאוחדות )להלן 
התמציתיים על רווח או הפסד, הרווח  ואת הדוחות 1X20ביוני  30ליום  
, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה 24הכולל

הדירקטוריון וההנהלה אחראים  חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן 

יניים", וכן הם "דיווח כספי לתקופות ב  IAS 34חשבונאות בינלאומי
אלה לפי פרק ד' של תקנות אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים 

אחריותנו היא . 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

              
ם התמציתי של חברות לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניי

____ מכלל הנכסים %-שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ
-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ1X20ביוני  30המאוחדים ליום 

____, בהתאמה, מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של %-____ וכ%
פת שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי לתקו

הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים 
שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת  
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למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי 
 החשבון  האחרים.

 
 היקף הסקירה

 
אי חשבון בישראל של לשכת רו 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון 
מורכבת המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, מבירורים, 
יקפה סקירה הינה מצומצמת בה. ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים

במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 
המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו 

 מחווים חוות דעת של ביקורת.    
 

 מסקנה 
 

ות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא בהתבסס על סקירתנו ועל דוח 
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 

 .  IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה 
ליבנו דבר הגורם לנו לסבור של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת 

שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 
הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 .1970 -התש"ל 
 

 יית תשומת לב()הפנ פיסקת הדגש עניין
 

אמור בביאור מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב ל
.......... למידע הכספי הנ"ל בדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש 

(restatements של הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים המאוחדים ליום )30 

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו   x0202ביוני 
]תיאור תאריך, על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות ב

נטי של ההתאמות שהוכנסו[. סקרנו גם את ההתאמות המתוארות רלוו
ביוני  30לעיל, אשר יושמו כדי להציג מחדש את הדוחות הכספיים ליום 

0X20  .ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך

                                                           
במקרים בהם הדוח השוטף מוצג מחדש על מנת לתקן בו את מספרי התקופה  2

 השוטפת ולא את מספרי ההשוואה, התאריך יותאם על פי הנסיבות.
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התאמות אלה הינן באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו 
התאמות אלו בהתבסס על סקירתנו. בהתאם לכך,  היא להביע מסקנה על

  לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור כי התאמות אלו אינן נאותות.
 
 
 ]שם העיר או המקום[, ]תאריך[                ]חתימת רואה החשבון המבקר[   
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 1בתקן סקירה  9 נספח - 3נספח 
 

 9נספח 
 

המבקר כאשר רואה  דוח סקירה שניתן על ידי רואה החשבון
החשבון המבקר לא ביקר את הדוחות הכספיים השנתיים 
האחרונים ולא סקר דוחות ביניים קודמים והדיווח הכספי הינו 

והמידע הכספי  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
לתקופת ביניים נערך גם לפי תקנות ניירות ערך )דוחות 

  1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של__________דוח 
 
   

 מבוא 
 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת אבגד בע"מ החברה וחברות 
את הדוח התמציתי על המצב הכספי החברה(, הכולל  -מאוחדות )להלן 

ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד, הרווח  1X20ביוני  30ליום  
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה , 24הכולל

הדירקטוריון וההנהלה אחראים  חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם   IAS 34חשבונאות בינלאומי
אלה לפי פרק ד' של תקנות פות ביניים אחראים לעריכת מידע כספי לתקו

אחריותנו היא . 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 

 20X0בדצמבר  31ליום החברה הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של 
הכספי ביניים תמציתי המאוחד   ולשנה שהסתיימה באותו תאריך והמידע

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך,   0X31.3.20 ליום
בוקרו ונסקרו, בהתאמה, על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים אשר 

, בהתאמה, כללו חוות דעת בלתי  YYY -ו   XXXהדוחות שלהם עליהם מיום 
 מסוייגת ומסקנה בלתי מסוייגת, בהתאמה. 

 
קרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות לא ס

____ מכלל הנכסים %-שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ
-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ20X1ביוני  30המאוחדים ליום 

____, בהתאמה, מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של %-____ וכ%
תו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים שלושה חודשים שהסתיימו באו

התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות 
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הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת  למידע 
הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון  

 האחרים.
         

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל  1רתנו בהתאם לתקן סקירה ערכנו את סקי
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון 
המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, 

טיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה ומיישום נוהלי סקירה אנלי
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 
המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו  

 מחווים חוות דעת של ביקורת.    
 

 מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא 
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 

 . IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

 בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה
של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 
הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 .1970 -התש"ל 
 
 

 [     אה החשבון המבקר]חתימת רו                ]שם העיר או המקום[, ]תאריך[
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 1בתקן סקירה  4.7  נספח - 4נספח 
 

הנוסח האחיד של דוח סקירה של רואה חשבון מבקר על מידע  .4.7
 כספי לתקופות ביניים של רשות מקומית

 
 

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר למנהל/ת אגף בכיר 
לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות במשרד 

 ל הדוחות הכספיים של ]שם הרשות המקומית[הפנים ע
 

 מבוא
 

[ הכולל את שם הרשות המקומיתסקרנו את המידע הכספי המצורף של ]
ואת הדוחות התמציתיים על  XX20ביוני  30התמציתי ליום  המאזן

תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל ושל התקציב הבלתי הרגיל 
אריך. ראש הרשות לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו ת

המקומית וגזבר הרשות המקומית אחראים להכנה ולהצגה של מידע כספי 
לתקופת ביניים זו על בסיס שיטת המזומנים המתוקנת בהתאם להנחיות 
הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות כספיים ברשויות 

 1988-מקומיות ותקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות(, תשמ"ח
)להלן ביחד "ההנחיות"(. ההנחיות האמורות מהוות מסגרת דיווח כספי 
לרשויות מקומיות השונה מכללי חשבונאות מקובלים. אחריותנו היא 

 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 

 היקף הסקירה
 

בישראל של לשכת רואי חשבון  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון 
המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם בעלי תפקידים האחראים לעניינים הכספיים 
והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 

קפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני מצומצמת בהי
ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג בטחון 
שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

 בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
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יבנו דבר הגורם לנו לסבור בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ל
שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 

 להנחיות. 
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[          ]שם העיר או המקום[, ]תאריך[
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 1 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 בישראל  חשבון רואי  לשכת 
 

 )*( 920 הצעה לתקן ביקורת
 

 ב ד ב ר 
 

להכללת מבקר החשבון הרואה  שלהסכמה 
 מסמך הצעה בדוחות שלו 

 
  תוכן העניינים

  סעיפים       
   מבוא

 1-3     רקע

 4      זה ביקורתתחולת תקן 

 5-7  היקף הנהלים הנדרשים לפי תקן ביקורת זה

 8  זה ביקורתן כניסה לתוקף של תק

 9  המטר

 10  הגדרות

  הוראות

 11-14    התקשרות למתן הסכמה

 15-16   נהלים שיבוצעו לצורך מתן הסכמה

 17  רואה חשבון מבקר קודם

 18-22   התייחסות לממצאי הנהלים שבוצעו

                                                           
 הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורתהצעת תקן ביקורת זאת אושרה על ידי  )*(

 ידי המועצה המקצועית בהתאם להחלטתה ועל XXXבהתאם להחלטתה מיום 
 .XXXמיום 

  
העקרונות, ההוראות וההנחיות שבהצעה זאת יחייבו את רואי החשבון 

 7)סעיף  כניסתו לתוקףלמועד  ובכפוףהסופי המבקרים לאחר פרסום התקן 
  .בהצעה(
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 2 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 

 

 המשך -תוכן עניינים 

 

 סעיפים       
 

 23-29    המבנה והתוכן של מכתב הסכמה

 30  תיעוד

  יישום ודברי הסבר אחריםנחיות ה

 1א  התקשרות למתן הסכמה

 8א -2א  נהלים שיבוצעו לצורך מתן ההסכמה 

 

 

  :)מהווים חלק בלתי נפרד מהתקן( נספחים

 מציעההישות המכתב התקשרות למתן הסכמה לגבי  נוסח  –' נספח א

 מכתב התקשרות למתן הסכמה לגבי ישות מוחזקת נוסח –' נספח ב

 לצורך מתן הסכמהבכתב דוגמה למכתב הצהרה  –' גנספח 

שנכלל בתשקיף )לרבות תשקיף מדף(,  מכתב הסכמה נוסח  –' דנספח 

 דוח הצעה פרטית או דוח עסקה עם בעל שליטה  

הדוח  פרסוםעם בד בבד  אשר נחתם נוסח מכתב הסכמה –' הנספח 

    הכספי  

 הסכמהפיסקת הפניית תשומת לב במכתב ל דוגמאות  –' ונספח 

מרואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה  מכתבדוגמה ל  –נספח ז' 

 לרואה החשבון המבקר הקודם 

בדבר "אירועים לאחר תאריך  100תיקונים בתקן ביקורת   –' חספח נ

 לאחר תאריך דוח רואה חשבון מבקר המאזן או

(SUBSEQUENT EVENTS") 
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 3 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 
 

 מבוא
 

 רקע 
 
כפי  תקנות מכוחוהו ,1968-ח, התשכ"חוק ניירות ערךבהתאם ל .1

 (3)הכללתרואה החשבון המבקר לשל  (2)הסכמהנדרשת  ,(1)שתוקנו
 . (4)מסמך הצעהב שלודוחות 

 
 מסמך הצעהב נכלליםתקנות ניירות ערך דרשו כי דוחות כספיים ה

גם בהתאם,  .מסמך ההצעהפרסום בסמוך למועד ייחתמו מחדש 
פרסום  למועד דוח רואה החשבון המבקר נחתם מחדש בסמוך

פורסמו תיקונים לתקנות  2014 ביולי 29יום ב .מסמך ההצעה
חתימה מחדש  בדרך כללם לא תידרש יהבעקבותאשר ניירות ערך 
ייכללו , במקום זאת. למסמך הצעהספיים המצורפים על דוחות כ

דוח בליווי  כפי שנחתמו במקורהדוחות הכספיים במסמך ההצעה 
המקורי בו  מועדהותיים שאירעו מאירועים מה בדבר (5)אירועים
השנתיים האחרונים או המידע הכספי הדוחות הכספיים נחתמו 

מסמך ההצעה. בהתאם, גם דוח מועד עד האחרון לתקופות ביניים 
רואה החשבון המבקר המתייחס לדוחות הכספיים לא ייחתם 

 אלא הוא יצורף כפי, מסמך ההצעהפרסום מחדש בסמוך למועד 
 של רואה החשבון המבקר מכתב הסכמה יוויבלשנחתם במקור 

וכן דוחות אחרים,  דוח רואה חשבון מבקר) שלו ותלהכללת דוח
)או רכיבי דוח בדבר ביקורת של בקרה פנימית  כגון ,ככל שישנם

ודוח סקירה של מידע כספי  על דיווח כספיבקרה פנימית( 
  במסמך ההצעה. לתקופות ביניים(

 
פורסמו תיקונים לתקנות ניירות ערך  2017במאי  1ביום כמו כן, 

רוף של דוח אירועים במסגרת יאשר בעקבותיהם לא נדרש עוד צ
 .(6)מדף דוח הצעת

 

                                                           
, )תיקון( מבנה וצורה( -תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף   (1)

)הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה  תקנות ניירות ערךו 2014-התשע"ד 
 29מיום  7401כפי שפורסמו בקובץ תקנות  - 2014-)תיקון(, התשע"ד רשומה( 
מבנה  –תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  , וכן2014לי ביו 
 6מיום  7799כפי שפורסמו בקובץ התקנות  2017וצורה( )תיקון(, התשע''ז  
, )תיקון( )הצעת מדף של ניירות ערך( תקנות ניירות ערךו 2017באפריל  
 .2017במאי  1מיום  7807כפי שפורסמו בקובץ התקנות  ,2017-התשע"ז 

 (.ו)10ר' הגדרה בסעיף   (2)
 )ה(.10ר' הגדרה בסעיף   (3)
 )א(.10ר' הגדרה בסעיף   (4)
 )ח(.10ר' הגדרה בסעיף   (5)
 (.ב)10ר' הגדרה בסעיף   (6)
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 4 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

הקלה המאפשרת לחברה לכלול את  תיקונים אלה נקבעה גםב
בד בבד עם פרסום ההסכמה של רואה החשבון המבקר מכתב 

. ככל שבידי החברה הסכמה הדוח הכספי העיתי, וכחלק ממנו
כאמור, לא תידרש החברה לקבלת הסכמה עדכנית של רואה 

 מדף. הוח הצעת בעת פרסום דהחשבון 
 (7)הישות המציעהשל  דוח האירועיםכי  ניםעוד נקבע בתיקו

חתם בשם התאגיד בידי יו"ר הדירקטוריון, מנהל כללי ונושא יי
המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, או בידי דירקטור 

במקום כל  לצורך חתימה על דוח אירועים ךשהדירקטוריון הסמי
 אחד מאלה.

 
. עם זאת, דוח האירועים אינו חלק מהדוחות הכספייםיובהר כי  .2

הדיווח החדש לא יפחית מרמת האחריות על מנת שמודל 
לגבי דוח יש לקיים והמהימנות של המידע הניתן לציבור, 

הדוחות  אישור אותם הליכים הנדרשים לגבי אתהאירועים 
 .פייםהכס

 
דוחות אירועים,  (8)מוחזקותהישויות הלקבל מעל הישות המציעה  .3

 אותן ישויותחתומים על ידי החותמים על הדוחות הכספיים של 
של  הדוחות הכספייםויושמו אותם הליכים הנדרשים לגבי אישור 

רואה החשבון המבקר המכהן בישות המוחזקת ו אותן ישויות
 ונתן את הסכמתו קורת זהתקן ביבביצע את הנהלים הנדרשים 

  .לשימוש בדוחותיו

 
 

  תחולת תקן ביקורת זה
 

ביקורת זה מתייחס למכתב הסכמה שניתן לגבי דוח רואה תקן  .4
דוח בדבר ביקורת של בקרה  ,חשבון מבקר על דוחות כספיים

ל עדוח סקירה  ,פנימית )או רכיבי בקרה פנימית( על דיווח כספי
חות אחרים שהוא נותן עליהם ודו מידע כספי לתקופות ביניים

 .חוות דעת או מביע עליהם את מסקנתו
 

 
 
 
 
 
 

 היקף הנהלים הנדרשים לפי תקן ביקורת זה

                                                           
 (.ג)10ר' הגדרה בסעיף   (7)

 (.ד)10ר' הגדרה בסעיף   (8)
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 5 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 
הנהלים שעל רואה חשבון מבקר  כלזה קובע את ביקורת תקן  .5

  .לבצע בבואו לתת את הסכמתו
הסכמת לגבי  הןזה תקפים ביקורת  הנהלים בתקןההוראות ו

רואה  הסכמת הן לגבי, בישות המציעה ןהמכהרואה חשבון מבקר 
רואה הסכמת והן לגבי  בישות המציעהשכיהן חשבון מבקר קודם 

 .ישות מוחזקתבנוכחי או קודם חשבון מבקר 
 
 

לרואה , (9)בהתאם לכללים החלים על ביקורת של דוחות כספיים .6
נוסף  החשבון המבקר אין כל אחריות להתייחס לשאלה אם מידע

מוצג  סמך אחד יחד עם דוחות כספייםהמתפרסם במסגרת מ
נות הדוחות הכספיים מיהעם זאת, מאחר שיתכן כי מבאופן נאות. 

התאמה בין המידע הכלול בהם לבין -אי עקבהמבוקרים תפגע 
של עובדה במידע  או עקב הצגה מוטעית מהותית המידע הנוסף

 לפני, על רואה החשבון המבקר להיות מודע למידע הנוסף הנוסף
 הדוחות הכספיים.ביקורת על שלו דוח המתן 

 
הנכלל במסמך הצעה.  (10)מידע אחרלגבי גם העקרונות הנ"ל חלים 

כאשר רואה חשבון מבקר נותן הסכמה להכללת דוחות שלו 
, הנהלים שהוא מבצע לגבי מידע ( במסמך ההצעהשנחתמו בעבר)

אחר הנכלל במסמך ההצעה מתייחסים רק לשינויים או עדכונים 
 בעבר. שהישות אישרהאותו מידע לעומת המידע המקביל שחלו ב

בשל הקשר האפשרי בין שינויים או רק מבוצעים  אלה נהלים
, מידע דוחות כספייםשל נות מיהמהעדכונים במידע האחר לבין 

. נהלים מידע הנכלל בדוח האירועיםאו  כספי לתקופות ביניים
בטחון  לספק אינם מיועדיםו אחרתמיועדים למטרה אינם  אלה

או להשית על רואה  כשלעצמו המידע האחרמהימנות כלשהו לגבי 
אין  ,לפיכך .כלשהי להשיג בטחון כזה אחריותהחשבון המבקר 

רואה החשבון המבקר להכללת דוחות שלו  תהסכמלפרש את 
המידע  מהימנות בטחון כלשהו לגבי הבעתכבמסמך ההצעה 

  .האחר
 

תאריך המאזן או לאחר בדבר "אירועים לאחר  100תקן ביקורת  .7
" (SUBSEQUENT EVENTS) תאריך דוח רואה חשבון מבקר

 יתוקן כמפורט בנספח ח' לתקן ביקורת זה.   
 

 
 

                                                           
רים", "מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוק 75ר' תקן ביקורת   (9)

 .2סעיף 
 
 (.י)10ר' הגדרה בסעיף   (10)
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 6 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 זהביקורת לתוקף של תקן כניסה 
 
של רואה חשבון מבקר לגבי הסכמה  יחולזה ביקורת תקן  .8

תקן  ניתן ליישם .תאריך של ________ או לאחר מכן תהנושא
 לגבי הסכמה הנושאת תאריך מוקדם יותר.ביקורת זה גם 

 
 המטר

 
תקן ביקורת זה היא לקבוע את הנהלים שעל רואה חשבון  מטרת .9

שנכללו   שלו מבקר לבצע כדי לתת את הסכמתו להכללת דוחות
 הצעה.הבמסמך 

 

 
 הגדרות

 
תהיינה למונחים הבאים המשמעויות המצוינות  זהביקורת  ןבתק .10

 :לצידם
 
 וכן ,דוח הצעת מדף ,שקיף מדףת ,תשקיף - מסמך הצעה (א)

או דוח עסקה  הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה
מונחים אלה בחוק ניירות  ם של)כמשמעותעם בעל שליטה 

 . ערך ובתקנות מכוחו(
 

א )ו( לחוק ניירות 23כמשמעותו בסעיף  –הצעת מדף דוח  (ב)
 .1968 –ערך, התשכ"ח 

 
 שלה.הישות שמסמך ההצעה הוא  - הישות המציעה (ג)

 
שליטה,  המציעהישות שבה יש לישות  - ישות מוחזקת (ד)

שליטה משותפת או השפעה מהותית )כמשמעותם של 
, בין מונחים אלה בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים(

 . במישרין ובין בעקיפין
 

 ה.ילרבות בדרך של הפני - הכללה (ה)
 

 - הסכמה (ו)
 

ישות שדוחותיה  אוהישות המציעה  כאשר הישות היא
 -של הישות המציעה  דוחות הכספייםים מצורפים להכספי

במסמך  דוחות שלוהסכמת רואה החשבון המבקר להכללת 
 ;של הישות המציעה הצעה

 
שדוחותיה הכספיים אינם ישות מוחזקת  כאשר הישות היא

הסכמת  -מצורפים לדוחות הכספיים של הישות המציעה 
רת רואה החשבון המבקר לעשיית שימוש בדוחות שלו במסג
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 7 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

מסמך הצעה של הישות של אישור הו ההכנההליכי 
   .המציעה

 
אירועים לאחר אירועים מסוג אלה המהווים " - אירועים (ז)

, אך בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים "תקופת הדיווח
 - וכן תקופה שאליה מתייחס דוח האירועים;ל בהתייחס

 
הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה של דוח  כאשר קיים

גם  - על דיווח כספי )או רכיבי בקרה פנימית( פנימית
 ,אירועים שאירעו לאחר מועד החתימה על דוח זה

 )או אותם רכיבי בקרה(.אותה בקרה  עלהמשפיעים 
 

  - דוח אירועים (ח)
 

דוח בדבר אירועים  - (11)הישות המציעה כאשר הישות היא
מועד חתימת הדוחות שממהותיים אשר אירעו בתקופה 

האחרון המידע הכספי או  האחרונים יםהכספיים השנתי
ביניים הנכללים במסמך ההצעה, לפי המאוחר, עד לתקופות 

 (12)אישור מסמך ההצעה על ידי הדירקטוריון וההנהלהמועד 
 .המציעה של הישות

 
דוח בדבר אירועים  -ישות מוחזקת  כאשר הישות היא

אשר אירעו בתקופה שממועד חתימת הדוחות מהותיים 
שנתיים שלה הנכללים בדוחות הכספיים הכספיים ה

השנתיים האחרונים של הישות המציעה, או ממועד חתימת 
המידע הכספי לתקופות ביניים שלה הנכלל במידע הכספי 
האחרון לתקופות ביניים של הישות המציעה, לפי המאוחר, 
עד מועד אישור מסמך ההצעה על ידי הדירקטוריון 

   מוך למועד זה(.וההנהלה של הישות המציעה )או ס
 

   .שאליה מתייחס דוח אירועיםהתקופה  - תקופה עוקבת (ט)
 

לא  ואשר לגבי ,במסמך ההצעההנכלל מידע  - אחרמידע  (י)
מתפרסם על פי דין וה ,מבקרהחשבון הרואה של ניתן דוח 

באופן תקופתי בעת ובעונה אחת יחד עם דוחות כספיים גם 
בהתאם )ציעה של הישות המאו מידע כספי לתקופות ביניים 

תקנות ניירות ערך )דוחות בא, לפי העניין, 38-ו 8תקנות ל
  .(1970-התש"ל ,תקופתיים ומיידיים(

                                                           
מבנה  -א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 56ר' גם סעיף   (11)

 .1969-וצורה(, התשכ"ח
 
לגבי משמעות המונח "דירקטוריון והנהלה" כאשר מדובר בישות שאינה חברה   (12)

אה החשבון המבקר "מטרות ראשיות של רו 110ר' הגדרה בתקן ביקורת  -
 )ג(.13ועריכת ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל", סעיף 
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 8 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 
 
 
 הוראות 

 
  הסכמה למתןהתקשרות 

 
 
התקשרות למתן הסכמה אינה מהווה התקשרות לביקורת, סקירה  .11

בדוח  ( לגבי מידע הנכללassuranceמהימנות אחרת ) הבטחתאו 
 י מידע אחר הנכלל במסמך ההצעה.האירועים או לגב

 
רק החשבון המבקר יתחיל בביצוע הנהלים למתן הסכמה רואה  .12

שמכתב התקשרות למתן הסכמה נערך ונחתם על ידי רואה  לאחר
מסויג( לאמור  )הבלתי אישורה חתמה על החשבון המבקר והישות

קטוריון והמנכ"ל )ולגבי רבמכתב ההתקשרות באמצעות יו"ר הדי
באמצעות בעלי התפקידים המקבילים  -חברה  ישות שאינה

 לאלה(. 
 

ספציפית  התקשרותתהיה  כאמורהסכמה מתן להתקשרות  .13
, והיא תתייחס בין רואה החשבון המבקר לבין הישותונפרדת 

 .(1א )ראה סעיף .שיצוין בה מסויםלמסמך הצעה 
 

 ל את העניינים הבאים:ויכללמתן הסכמה  מכתב התקשרות .14
 
ת מיועדת לביצוע נהלים על ידי רואה ההתקשרוהעובדה ש (א)

 החשבון המבקר אשר יאפשרו לו את מתן ההסכמה;
 

העובדה שהנהלים אשר יבוצעו על ידי רואה החשבון המבקר  (ב)
בדבר "הסכמה של רואה  920תקן ביקורת יהיו בהתאם ל

שפורסם  החשבון המבקר להכללת דוחות שלו במסמך הצעה"
 על ידי לשכת רואי חשבון בישראל.

 
העובדה שמסמך ההצעה,  -היא הישות המציעה הישות  כאשר (ג)

על כל חלקיו, הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 
יוכן וייערך על שמסמך ההצעה כן העובדה , והישות המציעה

להוראות חוק ניירות ערך, ידי הדירקטוריון וההנהלה בהתאם 
 ;, והתקנות שהותקנו מכוחו1968-התשכ"ח

 
 העובדה שדוח האירועים -ישות מוחזקת  כאשר הישות היא

, הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הישות המוחזקת
 של הישות המוחזקת;
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העובדה שביצוע נהלים  -הישות המציעה  כאשר הישות היא (ד)
ומתן הסכמה על ידי רואה החשבון המבקר אינם מפחיתים 
מאחריות הדירקטוריון וההנהלה לגבי מסמך ההצעה ואינם 
באים במקום חובות הדירקטוריון וההנהלה להבטיח את 

 נאותות ושלמות המידע במסמך ההצעה;
 

העובדה שביצוע נהלים  -ישות מוחזקת  כאשר הישות היא
ומתן הסכמה על ידי רואה החשבון המבקר אינם מפחיתים 
מאחריות הדירקטוריון וההנהלה לגבי דוח האירועים של 

ום חובות הדירקטוריון הישות המוחזקת ואינם באים במק
להבטיח את נאותות ושלמות של הישות המוחזקת  וההנהלה 

 המידע בדוח זה;
 

התקשרות העובדה ש -הישות המציעה  כאשר הישות היא (ה)
התקשרות לביקורת, סקירה או מהווה למתן הסכמה אינה 

בדוח  הנכללגבי מידע אחרת ל( Assurance) הבטחת מהימנות
 ;חר הנכלל במסמך ההצעההאירועים או לגבי מידע א

 
שהדירקטוריון וההנהלה אחראים  בסיסייםמצגים רשימת  (ו)

 לא יוכללהמצאתם לרואה החשבון המבקר ואשר בהעדרם 
 רואה החשבון המבקר לתת את הסכמתו:

 
למועד אישור מסמך חתום דוח אירועים של הישות  (1)

 כאשר הישות היא ישות מוחזקת( -ההצעה )או סמוך לו 
א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף 56בהתאם לתקנה 

אשר , 2016-התשע"ו (מבנה וצורה –וטיוטת התשקיף 
לגביו קוימו כל הליכי הדיון והאישור המתקיימים לגבי 

  ;הדוחות הכספיים של הישות
 

מו יאשר לגביו קו (13)דוח אירועים של כל ישות מוחזקת (2)
כל הליכי הדיון והאישור המתקיימים לגבי הדוחות 

אישור מסמך ים של אותה ישות והחתום למועד הכספי
י אותם גורמים בדירקטוריון ביד(או סמוך לו) ההצעה

  ובהנהלה שחתמו על הדוחות הכספיים;
 

                                                           
( כל 1למעט ישות מוחזקת אשר לגביה מתקיים אחד משני התנאים הבאים: )  (13)

, חשבונותיה מחזיקההנושאי המשרה בה הם בעלי תפקידים גם בישות 
ורואה  מחזיקהשות המנוהלים בידי אותם גורמים המנהלים גם את חשבונות הי

 הישות לדעת( 2; או )מחזיקהישות ההמכהן בה מכהן גם בהחשבון המבקר 
, המכהן בישות המחזיקה רואה החשבון המבקרהמוסכמת גם על  ,המחזיקה

זניחים הישות המוחזקת  עים העשויים להיכלל בדוח האירועים שלהאירו
 מחזיקה. ביחס לדוח האירועים של הישות ה מטבעם
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 (13)כל ישות מוחזקתב הסכמת רואה החשבון המבקר  (3)
 ;(או סמוך לו) אישור מסמך ההצעההחתומה למועד 

 
מסמך ההצעה  -כאשר הישות היא הישות המציעה  (4)

  .על ידי הדירקטוריון וההנהלה של הישות ושרמאה
 

לרואה החשבון  מחויבות הדירקטוריון וההנהלה לתת (5)
)לרבות תיאורי  מצגיםגבי בכתב להצהרות  המבקר

מצבים או נסיבות, הנחות, הערכות, אומדנים וכיוצ"ב( 
 במסגרת הנהלים שהוא מבצע לצורך מתן ההסכמה;

 
 החשבוןבדה שרואה העו -הישות המציעה  כאשר הישות היא (ז)

 ישות דוח האירועים שלאם  הסכמה המבקר לא ייתן
מוחזקת, אשר דוחותיה הכספיים מצורפים לדוחות הכספיים 

 של הישות המציעה, לא צורף למסמך ההצעה;
 

לוודא שלרואה החשבון  הדירקטוריון וההנהלהמחויבות  (ח)
לכל רישום, לכל אדם בישות ותהיה נגישות מלאה  המבקר
אחר שיהיה דרוש לדעתו של רואה החשבון  ידעומתיעוד 

 ההסכמה; המבקר בקשר לביצוע הנהלים לצורך מתן
 

להזמין את רואה החשבון  וההנהלה הדירקטוריון מחויבות (ט)
לישיבות של הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  המבקר

ושל הדירקטוריון אשר בהן ( כאשר קיימת בישות ועדה כזאת)
 ;מך ההצעהנדון דוח האירועים או מס

 
עבודת רואה חשבון המבקר לפי תקן העובדה שתיעוד   (י)

בדבר "הסכמה של רואה החשבון המבקר  920ביקורת 
,  הינו בבעלותו ובקניינו להכללת דוחות שלו במסמך הצעה"

ושום חלק ממנו אינו מהווה תחליף לרשומות ולתיעוד שעל 
 הישות לקיים.

 
 ;ההסכמה התייחסות לצורה ולתוכן הצפויים של מכתב (יא)

 
על ידי רואה  המתוכננים לתחילת ביצוע הנהלים המועדים (יב)

על ידי הישות  ולאישור מסמך ההצעה החשבון המבקר
על ידי  לאישור דוח האירועים -)בישות מוחזקת  המציעה

על ידי ( וכן ציון העובדה שהשלמת הנהלים הישות המוחזקת
יקבל  שהואכמתוכנן כפופה לכך רואה החשבון המבקר 

ומידע אחר  , מצגשות בזמן הנדרש כל רישום, תיעודמהי
 .שיידרש על ידיו בקשר למתן ההסכמה
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 :יהיה כלהלן למתן הסכמה נוסח מכתב התקשרות
 

הנוסח הקבוע בנספח א'  -הישות המציעה  כאשר הישות היא
 זה.ביקורת לתקן 

הנוסח הקבוע בנספח ב'  -ישות מוחזקת  כאשר הישות היא
 זה.ביקורת לתקן 

 
 (9א-3אסעיפים  ר') מתן הסכמהלצורך שיבוצעו  נהלים

 
ת את הסכמתו, הנהלים על מנת שרואה החשבון המבקר יוכל לת .15

 : שעליו לבצע הינם
 
השגת הבנה של פעולות המבוצעות על ידי הדירקטוריון  (א)

 (15)תקופה העוקבתוההנהלה במטרה להבטיח כי אירועים ב
 עים;מזוהים ונכללים באופן נאות בדוח האירו

 
 :מהדירקטוריון וההנהלה של הישות הבאיםהמצגים קבלת  (ב)

 
דוח אירועים של הישות אשר לגביו קוימו כל הליכי הדיון  (1)

 ,והאישור המתקיימים לגבי הדוחות הכספיים של הישות
המנהל  בשם התאגיד, בידי יו"ר הדירקטוריון,חתום 

הכללי או מי שממלא בתאגיד תפקיד כאמור אף אם 
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום  תוארו שונה,

לתקנות ניירות ערך  (1א )ב56תקנה הכספים כמפורט ב
 –מבנה וצורה( התשע"ו  –תשקיף וטיוטת תשקיף  י)פרט
כאשר  -)או סמוך לו  למועד אישור מסמך ההצעה  2016

 ;הישות היא ישות מוחזקת(
 

אשר לגביו קוימו ( 13)דוח אירועים של כל ישות מוחזקת (2)
י הדיון והאישור המתקיימים לגבי הדוחות כל הליכ

אישור מסמך הכספיים של אותה ישות והחתום למועד 
על ידי החותמים על הדוחות  (או סמוך לו) ההצעה

 ;הכספיים של המוחזקת
 

כל ישות שמכהן בהסכמת רואה החשבון המבקר  (3)
או ) אישור מסמך ההצעההחתומה למועד  (13)מוחזקת
 ;(סמוך לו

 
מסמך ההצעה  –א הישות המציעה כאשר הישות הי (4)

 המאושר על ידי הדירקטוריון וההנהלה של הישות.

                                                           
 )ח(.9' הגדרה בסעיף ר  (15)
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דוח האירועים , של ישויות מוחזקות האירועים ותקריאת דוח (ג)

  ;מחזיקה)המאוחד( של הישות ה
 

 ;מיידים של הישות המציעהקריאת דיווחים  (ד)
 

 ואי החשבוןמר מכתבי נוחות,וקבלת , עריכת בירורים (ה)
שהם לגבי הנהלים ים בישויות מוחזקות המכהנ המבקרים

שרואה החשבון שהם יודעים וכן  לצורך מתן הסכמתםביצעו 
על הנהלים  להסתמךעומד  מחזיקההמבקר המכהן בישות ה

שהם ביצעו ועל הסכמתם, בבואו לתת את הסכמתו לישות 
  (16);מחזיקהה

 
עריכת בירורים עם הדירקטוריון וההנהלה לגבי אירועים  (ו)

ופה העוקבת העשויים להשפיע באופן מהותי על כלשהם בתק
לרבות אירועים הסכומים או הגילויים בדוחות הכספיים, 

הנכללים בדוחות האירועים של הישויות המוחזקות, 
בירורים אלה לבין המידע שנכלל בדוח  ממצאיוהשוואה בין 

האירועים. בירורים אלה יתייחסו גם למצב הנוכחי של 
עליהם בדוחות הכספיים האחרונים,  עניינים מותלים שדווח

ביניים, על בסיס המצב  או במידע הכספי האחרון לתקופות
 שהיה באותה עת;

עריכת בירורים עם הדירקטוריון וההנהלה לגבי אירועים 
כלשהם, שאירעו לאחר מועד החתימה על דוח רואה החשבון 

על  )או רכיבי בקרה פנימית( המבקר בדבר בקרה פנימית
להם השפעה מהותית על  עשויה להיותואשר י דיווח כספ

 ממצאי)או אותם רכיבי בקרה(, והשוואה בין אותה בקרה 
לגבי  בירורים אלה לבין המידע שנכלל בדוח האירועים

 ;אירועים שיש להם השפעה מהותית כאמור
 

קריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות וישיבות  (ז)
ה העוקבת, ועריכת הדירקטוריון וועדותיו שהתקיימו בתקופ

בירורים לגבי עניינים שנדונו באסיפות וישיבות כאמור אשר 
 לגביהן טרם הוכנו פרוטוקולים;

 
 קבלת מכתב עדכון מהיועצים המשפטיים של הישות; (ח)

                                                           
בביצוע הנהלים האמורים בסעיף )ג( זה, יסתייע רואה החשבון המבקר   (16)

"הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרים  9בעקרונות היסוד של תקן ביקורת 
לאותו תקן, בשינויים  1אחרים בדוחות כספיים מאוחדים" והבהרה מס' 

 המחוייבים.

104



 

 

 13 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 
בישיבות  , לפי שיקול דעתו,רואה החשבון המבקר השתתפות (ט)

)כאשר קיימת בישות של הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 
 ושל הדירקטוריון אשר בהן נדון דוח האירועים( ועדה כזאת

 ;או מסמך ההצעה
 
 

נכללים או מידע כספי לתקופות ביניים כאשר דוחות כספיים  (י)
או וידוא כי הדוחות  -ה יבמסמך ההצעה שלא בדרך של הפני

או מידע הנכללים במסמך ההצעה הם אותם דוחות המידע 
 ההסכמה; רואה החשבון המבקר נשוא ותדוח נושלגביהם נית

 
יישום ההוראות שנקבעו  -הישות המציעה  כאשר הישות היא (יא)

לגבי שינויים או  75בתקן ביקורת  12-14ובסעיפים  5בסעיף 
שהישות לעומת המידע המקביל עדכונים שחלו במידע האחר 

או רואה החשבון המבקר אינו נדרש להתייחס  .בעבר אישרה
ישות שהאחר המידע ב אותם חלקיםלבצע נהלים לגבי 

 (8א-6אללא שינוי. )ר' סעיפים  ובעבר ונותר אישרה
 

מכתב הסכמה בד בבד עם פרסום  בעת מתן ,הנהלים הנדרשים
עשויים להתבצע במקביל   ,דע הכספי העיתי/המיהדוח הכספי

נהלי הביקורת או הסקירה של הדוח הכספי/המידע הכספי ל
מכתב  הרלוונטי. עם זאת, נדרש לקבל מכתב התקשרות נפרד לגבי

 ההסכמה.
 

כאשר רואה החשבון המבקר לא נתן את הסכמתו בד בבד עם 
על ונדרש לתת מכתב הסכמה בדוח הצעת מדף, הדוחות העיתיים, 

למרות שלא  ישות  המציעהרואה החשבון לקבל דוח אירועים מה
 קיימת דרישה כאמור בתקנות ניירות ערך.

 
 הצהרותרואה החשבון המבקר ישיג מהדירקטוריון וההנהלה  .16

 .לעיל 15סעיף לגבי הבירורים ויתר הנהלים שבוצעו לפי , בכתב
 זה.ביקורת ' לתקן גבכתב מובא בנספח  הצהרותדוגמה ל

 
 רואה חשבון מבקר קודם 

 
מסמך הצעה עשוי לכלול גם דוחות של רואה חשבון מבקר קודם  .17

רואה חשבון )אחד או יותר( המתייחסים לתקופות דיווח קודמות. 
 ם הנדרש לספק מכתב הסכמה יפעל כלהלן: מבקר קוד

 
 רואה חשבון מבקר קודם יחתום על מכתב התקשרות כאמור  (א)

, ויחיל את הוראות סעיפים תקן ביקורת זהל 11-14בסעיפים 
יישום מה. בבואו לתת מכתב הסכ תקן ביקורת זהל 16-ו 15
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האחרון הנהלים שפורטו לעיל ייעשה לתקופה שתחל מהמועד 
קודם על דוח רואה החשבון מבקר שבון רואה ח בו חתם

המבקר או על דוח הסקירה ועד למועד החתימה על מכתב 
 ההסכמה.

 
לתקן ביקורת זה,  15-16בנוסף לנהלים המפורטים בסעיפים  (ב)

הצהרה בכתב מרואה יקבל רואה החשבון מבקר קודם 
החשבון המבקר הנוכחי, כי רואה החשבון המבקר הנוכחי לא 

לדעת רואה החשבון המבקר הנוכחי  עניינים, אשר הגיל
עלולים להצביע על כך כי בדוחות הכספיים/במידע הכספי 

היתה  הקודם,מבקר האותם ביקר או סקר רואה החשבון 
, הצגה מוטעית מהותית, בין עקב טעות ובין עקב תרמית

. )דוגמא במועד אישור אותם דוחות כספיים/אותו מידע כספי
 '(.זספח להצהרה בכתב כאמור נכללת בנ

 
רואה החשבון המבקר הנוכחי ביצע ביקורת אם  (1)

שנתית ראשונה וחתם על דוח רואה חשבון מבקר 
רואה חשבון מבקר , אזי לגבי דוחות כספיים שנתיים

יכול להתחשב בהצהרה בכתב שקיבל מרואה קודם 
נדרש החשבון הנוכחי בקביעת היקף הנהלים שהוא 

 .זה תקן ביקורתל 16-ו 15 פיםלבצע לפי סעי
                            

ביצע ביקורת טרם רואה חשבון מבקר נוכחי אם  (2)
חתם על דוח רואה חשבון טרם שנתית ראשונה ו

רואה חשבון , אזי מבקר לגבי דוחות כספיים שנתיים
אינו יכול להתחשב בהצהרה שקיבל  מבקר קודם

מרואה החשבון הנוכחי בקביעת היקף הנהלים 
תקן ביקורת ל 16-ו 15י סעיפים לפשהוא נדרש לבצע 

, ולכן הוא נדרש לבצע את מלוא הנהלים זה
 .לתקן ביקורת זה 16-ו 15המפורטים בסעיפים 

 
 

 
 התייחסות לממצאי הנהלים שבוצעו

 
לעיל נודעת  15בסעיף ביצוע הנהלים המפורטים  ותעקבבאם  .18

שהייתה קיימת בתאריך הדוח לרואה החשבון המבקר עובדה 
, הייתה יכולה אותו מועדשאילו הייתה ידועה לו בשלו והמקורי 

רואה החשבון המבקר ינקוט , אזי לגרום לו לתקן את הדוח שלו
בתקן  18אסעיף ו 14-17לסעיפים בפעולות המתאימות בהתאם 
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, בכל מקרה, כאשר נדרש תיקון בדוחות כספיים .(17) 100 ביקורת
דיווח כספי, על )או רכיבי בקרה פנימית( בדוח על בקרה פנימית 

והישות לא  ,אושרו בעברביניים, אשר  או במידע כספי לתקופות
, רואה החשבון המבקר לא ייתן מכתב את התיקון הנדרשביצעה 

  הסכמה.
 

רואה  לעיל 15ביצוע הנהלים המפורטים בסעיף  ותעקבבאם  .19
)לרבות סבור כי המידע הנכלל בדוח האירועים המבקר  החשבון

אינו על דיווח כספי( רכיבי בקרה פנימית(  או)בדבר בקרה פנימית 
והישות מסרבת לבצע את , אינו מתואר באופן נאותששלם או 
על התיקון  (18)הוא יודיע בכתב לדירקטוריון הישותהתיקון, 

הנדרש בדוח האירועים ועל כך שפרסום דוח האירועים ללא תיקון 
בדוח אם, על אף זאת, לא בוצע התיקון הנדרש  זה עלול להטעות.

 האירועים, רואה החשבון המבקר לא ייתן מכתב הסכמה.
 

תגלה מלעיל  15הנהלים המפורטים בסעיף  ביצוע ותעקבבאם  .20
בין הדוחות הכספיים  התאמה מהותית-לרואה החשבון המבקר אי

או  המידע האחרדוח האירועים או בין הדוחות הכספיים לבין לבין 
ו לבחון אם הדוחות , עליבין דוח האירועים לבין המידע האחר

 טעונים תיקון.האחר או המידע או דוח האירועים הכספיים 
 

דרוש תיקון בדוחות הכספיים, יפעל רואה החשבון המבקר כאמור 
בדוח האירועים, יפעל רואה החשבון דרוש תיקון  ;לעיל 18בסעיף 

והישות האחר, במידע  לעיל; דרוש תיקון 19המבקר כאמור בסעיף 
רואה החשבון המבקר יודיע בכתב התיקון, מסרבת לבצע את 
על התיקון הנדרש במידע האחר ועל כך  (18)לדירקטוריון הישות

 על אף ,אםשפרסום המידע האחר ללא תיקון זה עלול להטעות. 
רואה החשבון לא בוצע התיקון הנדרש במידע האחר,  ,זאת

 מכתב הסכמה.ייתן המבקר לא 
 

לעיל מתגלה לרואה  15יף ביצוע הנהלים המפורטים בסע אגבאם  .21
 החשבון המבקר הצגה מוטעית מהותית של עובדה במידע האחר,

והישות מסרבת לבצע את התיקון, הוא יודיע בכתב לדירקטוריון 
על התיקון הנדרש במידע האחר ועל כך שפרסום המידע  (18)הישות

אם, על אף זאת, לא בוצע האחר ללא תיקון זה עלול להטעות. 
במידע האחר, רואה החשבון המבקר לא ייתן התיקון הנדרש 

 מכתב הסכמה.
 

                                                           
חר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רואה , "אירועים לא100תקן ביקורת  (17)

 .החשבון המבקר"
הודעה כאמור לדירקטוריון הישות תופנה ליו"ר ולחברים האחרים בדירקטוריון  (18)

 הישות.
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מספיק  רואה החשבון המבקר לא ייתן הסכמה אם הוא לא קיבל .22
או לא ביצע את כל הדרושים והמצגים את כל המידע זמן מראש 

בהתאם לנסיבות, בין מחמת הגבלה על לדעתו דרושים ההנהלים 
את  ביצעהלא או אם הישות ידי הישות ובין מסיבות אחרות, 

התיקונים הנדרשים לדעת רואה החשבון המבקר )בדוחות 
בדוח האירועים או במידע הכספי לתקופות ביניים, הכספיים, 

 . (במידע האחר

 
 

רואה החשבון המבקר לא ייתן , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל
 במצבים הבאים:גם הסכמה 

 
 ;(13)מכל ישות מוחזקתח אירועים והוא לא קיבל ד (א)

 
א לא קיבל את הסכמת רואה החשבון המבקר המכהן בכל הו (ב)

 ;(13)ישות מוחזקת
 

הוא לא קיבל מרואה חשבון מבקר המכהן בישות מוחזקת את  (ג)
( ה)15סעיף לאמור בכל המצגים הדרושים ממנו )בהתאם 

רואה החשבון המבקר  לעיל( לצורך הסתמכות על הסכמת
 ;המכהן בישות המוחזקת

 
או הסכמת רואה החשבון  חזקתדוח האירועים של ישות מו (ד)

 אישור מסמך ההצעהם למועד מיחתו םאינ המבקר המכהן בה
 ;(או סמוך לו)

 
דוח האירועים של ישות מוחזקת, אשר דוחותיה הכספיים  (ה)

מצורפים לדוחות הכספיים של הישות המציעה, לא צורף 
 ;על ידי הישות המציעה למסמך ההצעה

 
)וכן את המידע  ותשל היש דוח האירועים הוא לא קיבל את (ו)

לבצע  המאפשר לובמועד , האחר, כשמדובר בישות המציעה(
 ;הדרושים לגביוכראוי את הנהלים 

 
 הוא לא קיבל את המצגים בכתב, לרבות הצהרות מנהלים (ז)

, הדרושים ומכתב עדכון של היועצים המשפטיים של הישות
 לדעתו;

 
כל הליכי הדיון של הישות לא קוימו לגבי דוח האירועים  (ח)

)דיון והאישור המתקיימים לגבי הדוחות הכספיים של הישות 
והמלצה לדירקטוריון על ידי הוועדה לבחינת הדוחות 
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, דיון ואישור על )כאשר קיימת בישות ועדה כזאת( הכספיים
ידי הדירקטוריון, חתימה על ידי אותם נושאי משרה 

 .119החותמים על הדוחות הכספיים
 
 

דוח אירועים לצורך מתן רואה חשבון המבקר לא קיבל  (ט)
בד כאשר  לא ניתנה הסכמה  ,הסכמה במסגרת דוח הצעת מדף

 דוח העיתי. בבד עם ה
 
כי מתברר לרואה החשבון המבקר  , במהלך ביצוע הנהלים,כאשר

דירקטוריון לודיע על כך עליו לההוא לא יוכל לתת הסכמה, 
לבצע את הפעולות  להםכדי לאפשר  (18)הישותולהנהלה של 

  .שות לתיקון המצבהדרו

 

 המבנה והתוכן של מכתב הסכמה
 

סכמת רואה החשבון המבקר תינתן כמסמך נפרד מכל דוח אחר ה .23
 שלו.

 רואה החשבון המבקר:תן יישמכתב הסכמה  .24

 יופנה אל דירקטוריון הישות; (א)

שבקשר אליו ניתנת הספציפי מסמך ההצעה יזהה את  (ב)
 ;ההסכמה

ביו ניתנת שלג דוח של רואה החשבון המבקריזהה כל  (ג)
רואה החשבון המבקר לא ייתן הסכמה עקרונית או ) הסכמהה

(20) ;הסכמה מראש לגבי דוח שלו שטרם נחתם(
 

 הצעההמסמך בשלו  להכללת אותם דוחות יביע את הסכמתו (ד)
)ובישות מוחזקת שדוחותיה הכספיים אינם מצורפים לדוחות 

לעשיית שימוש באותם דוחות  -הכספיים של הישות המציעה 
מסמך ההצעה של  של אישורהו ההכנהבמסגרת הליכי ו של

 ; הישות המציעה(

                                                           
)בכפוף ובהתאם לכל המונח "אותם נושאי משרה" מתייחס לאנשים שחתמו   19

אחרון על הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים או המידע הכספי הדין( 
לתקופות ביניים, לפי המאוחר, או למי שמכהן באותה משרה במועד אישור 

במקום מי שכיהן בה בעת חתימת הדוחות )או דוח האירועים( מסמך ההצעה 
 האחרונים.או המידע 

כאשר מסמך ההצעה הוא דוח הצעת מדף, הסכמת רואה החשבון המבקר   (20)
שנתי האחרון ובדוח הרבעוני תתייחס לדוחות שלו שנכללו בדוח התקופתי ה

 האחרון.  
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לעניינים מסוימים בדוח סקת הפניית תשומת לב ייכלול פ (ה)
 ; וכןלהלן 25-27 בסעיפיםכמפורט האירועים, 

 

 להלן.   28-29 פיםיישא תאריך כאמור בסעי (ו)

הנוסח הקבוע של רואה החשבון המבקר יהיה  נוסח מכתב הסכמה
 .זה ביקורתלתקן ' דבנספח 

 
הניתן בד בבד עם  נוסח מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר 

 ביקורת' לתקן היהיה הנוסח הקבוע בנספח  עיתי פרסום הדוח ה
 זה.

 

  הפניית תשומת לב

אילו היו  עניינים אשר דוח האירועיםב וכללאירע אירוע או נ .25
היה מפנה  רואה החשבון המבקר ,הכספייםנכללים בדוחות 

)או  (21)72יהם את תשומת הלב בהתאם להוראות תקן ביקורת אל
האחרון שלו היה מסיר בגינם הפניית תשומת לב שנכללה בדוח 

רואה יכלול , (, לפי המאוחרבינייםלתקופת או  תשנתילתקופה 
 סקת הפניית תשומת לבימכתב ההסכמה פהחשבון המבקר ב

 . רועיםהמפורטים בדוח האי אותם ענייניםאותו אירוע או לל
 

לאחר מועד  שחל אירועדוח האירועים ב כללאירע אירוע או נ .26
)או בקרה פנימית בדבר החתימה על דוח רואה החשבון המבקר 

יש השפעה  ולאירוע האמורעל דיווח כספי, רכיבי בקרה פנימית( 
רואה יכלול , )או אותם רכיבי בקרה( אותה בקרהמהותית על 

 הפניית תשומת לב פיסקתבמכתב ההסכמה החשבון המבקר 
 .דוח האירועיםבכמפורט לאותו אירוע והשפעותיו 

 
פיסקת הפניית תשומת לב במכתב ההסכמה מובאות לדוגמאות  .27

 .זה ביקורת לתקן 'ובנספח 
 

 תאריך מכתב ההסכמה

אינו מוקדם  אשר יישא תאריך לגבי הישות המציעה מכתב הסכמה .28
הנדרשים השלים את הנהלים מהמועד בו רואה החשבון המבקר 

מסמך ההצעה על ידי אינו מוקדם ממועד אישור ו הסכמתו למתן
 הדירקטוריון וההנהלה של הישות המציעה.

 

                                                           
, "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד", 72ראה תקן ביקורת   (21)

 .10-16סעיפים 
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 מכתב הסכמה לגבי ישות מוחזקת יישא תאריך אשר: .29

אינו מוקדם מהמועד בו רואה החשבון המבקר השלים את  (א)
אינו מוקדם ממועד אישור והנהלים הנדרשים למתן הסכמתו 

 של הישות המוחזקת; וכןדוח האירועים 

מסמך ההצעה על ידי יהיה זהה או סמוך למועד אישור  (ב)
 הדירקטוריון וההנהלה של הישות המציעה.

 

 תיעוד

מתן הנהלים שבוצעו לצורך רואה החשבון המבקר יתעד את  .33
 .ואת התייחסותו לממצאי הנהלים שבוצעוההסכמה 
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 הנחיות יישום ודברי הסבר אחרים

 (11-14 סעיפים ר') התקשרות למתן הסכמה

 

על ידי רואה החשבון לצורך מתן הסכמה הנדרשים ביצוע הנהלים  . 1א
המבקר יחל רק לאחר חתימה על מכתב התקשרות למתן הסכמה 

מסדיר באופן  . מכתב ההתקשרותתקןעל פי הוראות ה אשר יערך
את ההליכים בין רואה החשבון המבקר לבין הישות מוסכם 

שים מהדירקטוריון וההנהלה של הישות והמצגים המהותיים הנדר
זה( כדי  ביקורתבתקן  שנקבעובתקנות והן אלה  שנקבעו)הן אלה 

 לאפשר לרואה החשבון המבקר לתת את הסכמתו.
 

 מובאות דוגמאות למכתב התקשרות. ב-א ובנספחים 
 

 (15)ר' סעיף לצורך מתן ההסכמה  נהלים שיבוצעו
 

 אירועים בתקופה העוקבת

יון וההנהלה אחראים לזיהוי אירועים בתקופה העוקבת הדירקטור .2א
 .נאות בדוח האירועיםה םותיאור

לעיל, רואה החשבון המבקר  15בביצוע הנהלים המפורטים בסעיף  .3א
יהיה ער במיוחד לאפשרות שאירועים אשר אירעו בתקופה 
העוקבת יצביעו על הצגה מוטעית אפשרית במידע נשוא הדוחות 

 .מתבקשת הסכמתולגביהם ר שאשלו, 

בדוח  המתן גילוי לגביאם מתגלה הצגה מוטעית כאמור,  .4א
או במכתב ו/במקום אחר במסמך ההצעה, ו/או האירועים, 

לבוא במקום תיקון ההסכמה של רואה החשבון המבקר אינו יכול 
 . , על כל הכרוך בכךהדוח המקורי שבו נכללה ההצגה המוטעית

 

 ((י)15 סעיףר' ) מידע אחר במסמך הצעה

מידע הנכלל במסמך ההצעה, זה הינו  ביקורת"מידע אחר" בתקן  .5א
אשר לגביו לא ניתן דוח של רואה החשבון המבקר, והמתפרסם על 
פי דין גם באופן תקופתי בעת ובעונה אחת יחד עם דוחות כספיים 

של הישות המציעה )בהתאם או מידע כספי לתקופות ביניים 
תקנות ניירות ערך )דוחות בין, א, לפי העני38-ו 8לתקנות 

מסמך הצעה כולל, בדרך (. 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
כגון פרטים בדבר כלל, גם מידע נוסף אשר אינו בגדר "מידע אחר", 

 ניירות הערך המוצעים, השימוש הצפוי בתמורת ניירות הערך ועוד. 

 

עבר, את אותם נהלים שהוא ביצע בבצע ירואה החשבון המבקר  .6א

112
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, גם לגבי (22)1ובהתאם לתקן סקירה  75בהתאם לתקן ביקורת 
לאחרונה שינויים או עדכונים שחלו במידע האחר מאז בוצעו 

שינויים או עדכונים כאמור, באופן יעיל כדי לזהות  .אותם נהלים
להמציא לו המציעה מהישות  יכול לבקשרואה החשבון המבקר 

מסומנים השינויים או המידע האחר שפורסם בעבר כשעליו את 
 העדכונים האמורים בצורת "עקוב אחר שינויים". 

אינו נדרש לבצע נהלים כלשהם לגבי מידע  רואה החשבון המבקר 
 נוסף הנכלל במסמך ההצעה אשר אינו בגדר "מידע אחר".

 לציבור ראשונה הצעהמסמך הצעה המהווה בכאשר ישות יוצאת  .7א
(Initial Public Offering ,)בעבר דוח תקופתי  והיא לא ערכה

רואה החשבון המבקר ניירות ערך,  על פי חוקנדרשת הבמתכונת 
 75תקן ביקורת התאם לב נדרשיםיבצע לראשונה את הנהלים ה

  לגבי המידע האחר בכללותו. 1ובהתאם לתקן סקירה 
 

או נהלים במסמך הצעה לגבי הסכמת רואה החשבון המבקר הנכלל מידע 
 ושבוצעו על ידי

, על הישות המציעה לציין במסמך (23)לתקנות האמורותבהתאם  .8א
ההצעה כי ניתן מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת 
דוחות שלו במסמך ההצעה וכן, ככל שמכתב ההסכמה שלו כלל 
פיסקת הפניית תשומת לב )פיסקת הדגש(, לציין עובדה זו ולהביא 

 את נוסח הפיסקה. 

המבקר לוודא כי המידע הנ"ל מובא במסמך על רואה החשבון  
ההצעה במדויק, וכי הפניית תשומת הלב שנכללת במכתב 

כל השמטה וללא כל ההסכמה שלו מועתקת כמות שהיא, ללא 
ם, על רואה החשבון מי; אם תנאים אלה אינם מתקייתוספת

המבקר להתייחס לכך כאל הצגה מוטעית מהותית של עובדה 
לא תיקנה מידע זה כנדרש, רואה ואם הישות במידע אחר, 

 . החשבון המבקר לא ייתן מכתב הסכמה
  

, אם מגיע לידיעתו של רואה החשבון המבקר שקיימת כמו כן

                                                           
, "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה 1תקן סקירה   (22)

 .36-37החשבון המבקר של היישות", סעיפים 
, )תיקון( מבנה וצורה( -רך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף תקנות ניירות ע  (23)

)הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה  תקנות ניירות ערךו 2014-התשע"ד 
 29מיום  7401כפי שפורסמו בקובץ תקנות  - 2014-)תיקון(, התשע"ד רשומה( 
מבנה  –תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  , וכן2014ביולי  
 6מיום  7799כפי שפורסמו בקובץ התקנות  2017רה( )תיקון(, התשע''ז וצו 
, )תיקון( )הצעת מדף של ניירות ערך( תקנות ניירות ערךו 2017באפריל  
 .2017במאי  1מיום  7807כפי שפורסמו בקובץ התקנות  ,2017-התשע"ז 
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התייחסות נוספת במסמך ההצעה למכתב ההסכמה שלו ו/או 
התייחסות כזו אלה, כלנהלים שבוצעו על ידיו ו/או לממצאי נהלים 

רואה החשבון  על דעתו של מו אובשהמובא עלולה להתפרש כמצג 
דרוש מהישות המבקר. במקרה כזה, על רואה החשבון המבקר ל

אם הישות לא כל התייחסות נוספת כזאת ממסמך ההצעה.  הסרת
הסירה התייחסות כזו כנדרש, רואה החשבון המבקר לא ייתן 

 .מכתב הסכמה
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 23 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 

 )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(    נספח א'
 
 

  11 עיף)ס  תן הסכמה לגבי הישות המציעהנוסח מכתב התקשרות למ
 בתקן(

 
נוסח מכתב ההתקשרות למתן הסכמה שלהלן מבטא את יישום ההוראות 
שבתקן הביקורת. ניתן לערוך שינויים בנוסח זה רק כאשר הנסיבות 

 הרלוונטיות מחייבות זאת ובכפוף להוראות שבתקן הביקורת. 
 
 

 ]על נייר הפירמה של רואה החשבון המבקר[
 
 

 תאריך______________
 
 

 "(החברה[ )"שם הישות המציעה]לכבוד 
 
 

  באמצעות
 

  שם_________________                     שם_________________
 מנכ"ל         יו"ר הדירקטוריון

 
 כתובת ______________

 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 של החברה (24)בתשקיף שלנו דוחותהסכמה להכללת  הנדון:
                20X3התפרסם בחודש אוקטובר המיועד ל 

 
 

ביקשתם מאיתנו לבצע נהלים לצורך מתן הסכמתנו    .1 
 שבנדון (24)להכללת הדוחות שלנו המפורטים להלן בתשקיף

 "(:התשקיף)"

                                                           
לפי  -ערך במקום "תשקיף" יכול לבוא:  תשקיף מדף / הצעה פרטית של ניירות   (24)

 העניין.
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על  20X3במרס  20דוח רואה החשבון המבקר מיום  (א)
 31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 

ולכל אחת משלוש השנים  20X1-ו 20X2בדצמבר 
 . 20X2בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

על  20X3במרס  20דוח רואה החשבון המבקר מיום  (ב)
ביקורת של ]רכיבי[ בקרה פנימית על דיווח כספי של 

20X2. (25)בדצמבר  31החברה ליום 
 

על ביקורת נתוני פרופורמה  20X3במרס  20דוח מיום  (ג)
(25) .___של החברה בדבר ___________

 

על מידע כספי  20X3באוגוסט  30דוח סקירה מיום  (ד)
 20X3ביוני  30תמציתי מאוחד של החברה ליום 

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו 
 (25) .באותו תאריך

 
, על כל חלקיו, הינו באחריות הדירקטוריון (24)התשקיף   .2 

י יוכן וייערך על יד (24)התשקיף וההנהלה של החברה.
בהתאם להוראות חוק ניירות ערך,  הדירקטוריון וההנהלה

 , והתקנות שהותקנו מכוחו.1968-התשכ"ח
 

 ___יבוצעו על ידינו יהיו בהתאם לתקן אשר הנהלים    .3 
למונחים שונים  שפורסם על ידי לשכת רואי חשבון בישראל.

המופיעים במכתב זה תהיה אותה משמעות המיוחסת להם 
 מור.בתקן הביקורת הא

 
אינם מפחיתים  על ידינו ביצוע הנהלים ומתן ההסכמה   .4 

ואינם  (22)מאחריות הדירקטוריון וההנהלה לגבי התשקיף
באים במקום חובות הדירקטוריון וההנהלה להבטיח את 

 .(24)נאותות ושלמות המידע בתשקיף
 

התקשרות זאת למתן הסכמה אינה מהווה התקשרות    .5 
( assurance)בטחת מהימנות אחרת לביקורת, סקירה או ה

מידע הנכלל בקשר ל רבות, ל(24)לגבי מידע הנכלל בתשקיף
 בדוח האירועים.

 
תמציאו לנו את המצגים  האמורים לצורך ביצוע הנהלים   .6

הבסיסיים הבאים, אשר בהעדרם לא נוכל לתת את 
 הסכמתנו: 

 
 

                                                           
 כאשר קיים דוח כזה.  (25)
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אשר לגביו קוימו כל הליכי  דוח אירועים של החברה (א)
והאישור המתקיימים לגבי הדוחות הכספיים של הדיון 

חתום בשם התאגיד, בידי יו"ר הדירקטוריון, ההחברה, 
פקיד כאמור אף תהמנהל הכללי או מי שממלא בתאגיד 

אם תוארו שונה, ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
( לתקנות ניירות ערך 1א )ב56הכספים כמפורט בתקנה 

 –נה וצורה( התשע"ו מב –)פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף 
 -והחתום למועד אישור מסמך ההצעה )או סמוך לו  2016

 כאשר הישות היא ישות מוחזקת(;
 

חתומים בידי אלה  (26)מוחזקת ישותשל כל דוח אירועים  (ב)
הדוחות הכספיים של אותה ישות  למועד  שחתמו על 

 )או סמוך לו(; (24)אישור התשקיף
 

 כל ישותשמכהן בהסכמת רואה החשבון המבקר  (ג)
)או סמוך  (24)החתומה למועד אישור התשקיף (26)מוחזקת

 לו(;
 

המאושר על ידי הדירקטוריון שבנדון  (24)התשקיף (ד)
  .החברהוההנהלה של 

 
לנו נגישות תהיה כי לצורך ביצוע הנהלים האמורים תוודאו    .7  

מלאה לכל אדם בחברה ולכל רישום, תיעוד ומידע אחר 
  .ר עם ביצוע אותם נהליםשיהיה דרוש לדעתנו בקש

 

כמו כן, תתנו לנו אישורים בכתב למצגים )לרבות תיאורי    
מצבים או נסיבות, הנחות, הערכות, אומדנים וכיוצ"ב( 

 שנקבל מכם במסגרת ביצוע הנהלים.
 

תזמינו אותנו לישיבות של לצורך ביצוע הנהלים האמורים    .8
ריון אשר הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ושל הדירקטו

 בהן נדון דוח האירועים או מסמך ההצעה.
 

בבעלותנו ובקנייננו  והמתעד את עבודתנו הינעבודה תיעוד ה   .9
שעל ולתיעוד אינו מהווה תחליף לרשומות  מנוושום חלק מ

 לקיים. החברה

                                                           
 למעט הישויות הבאות: ____________________, ___________________.  (27)

  

כאן יצויינו שמות הישויות העומדות באחד משני התנאים המפורטים בהערת ] 
 [( בתקן ביקורת זה13שוליים )
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 26 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 
תקן במכתב ההסכמה שנוציא יהיה ערוך במתכונת הקבועה    .10

החשבון המבקר  בדבר "הסכמה של רואה 920ביקורת 
שפורסם על ידי לשכת  להכללת דוחות שלו במסמך הצעה"

 מכתב ההסכמה: בהתאם לכך, . רואי חשבון בישראל
 

 יופנה אל דירקטוריון החברה; (א)

הספציפי שבקשר אליו ניתנת  (24)יזהה את התשקיף (ב)
 ההסכמה;

אנו לא ניתן ) יזהה כל דוח שלנו שלגביו ניתנת ההסכמה (ג)
מה מראש לגבי דוח שלנו הסכמה עקרונית או הסכ

 ;שטרם נחתם(

יביע את הסכמתנו להכללת אותם דוחות שלנו  (ד)
 ; וכן(24)בתשקיף

יכלול פיסקת הפניית תשומת לב לעניינים מסוימים  (ה)
 .האמור ביקורתהבתקן דוח האירועים, כנדרש ב

 
מתוכננת ל__________ או  על ידינו תחילת ביצוע הנהלים   .11

, כפי שנמסר לנו על ידיכם, (24)בסמוך לכך. אישור התשקיף
מתוכנן ל___________ או בסמוך לכך. השלמת הנהלים 
כמתוכנן כפופה לכך שנקבל מכם בזמן הנדרש כל רישום, 

ומידע אחר שיידרש על ידינו בקשר למתן  , מצגתיעוד
 .ההסכמה

 
מכתב התקשרות זה חל גם על מכתבי הסכמה שייחתו בד    .12

כספיים/המידע הכספי העיתי בבד עם פרסום הדוחות ה
 בקשר לתשקיף זה.

 
נבקשכם להחזיר אלינו עותק של מכתב זה אשר בשוליו .   13

 .תאשרו בחתימותיכם את הסכמת החברה לאמור לעיל
 
 
 
 

 בכבוד רב,             
 
 
 

        ______________________ 
 ]חתימת רואה החשבון המבקר[        
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 [ לאמור לעיל.שם הישות המציעה] אנו מאשרים את הסכמת
 
 
 

  חתימה______________      חתימה_______________  
 

 שם _________________      שם _________________ 
 מנכ"ל                           יו"ר הדירקטוריון           

 
 תאריך_______________                  תאריך_______________
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 )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(    ח ב'נספ
 
 

  11 סעיף)    נוסח מכתב התקשרות למתן הסכמה לגבי ישות מוחזקת
 בתקן(

 
נוסח מכתב ההתקשרות למתן הסכמה שלהלן מבטא את יישום ההוראות 
שבתקן הביקורת. ניתן לערוך שינויים בנוסח זה רק כאשר הנסיבות 

 ות שבתקן הביקורת. הרלוונטיות מחייבות זאת ובכפוף להורא
 

 ]על נייר הפירמה של רואה החשבון המבקר[
 
 

 תאריך_______________
 

 "(החברה[ )"שם הישות המוחזקת]לכבוד 
 

  באמצעות
 

  שם_________________                     שם_________________
 מנכ"ל      יו"ר הדירקטוריון 

 
 כתובת ______________

 

 ג.א.נ.,
 

 מסגרת הליכי הכנת ואישורב שלנו דוחותשל ההכללה להסכמה  הנדון:
בחודש  המיועד להתפרסם [המציעההישות שם של ] (28)תשקיף

720X  אוקטובר
(92)

                                                   
 

להללה ביקשתם מאיתנו לבצע נהלים לצורך מתן הסכמתנו    .1 
מסגרת הליכי הכנת לן בהמפורטים לה שלנו דוחותשל ה

 (30) :"(התשקיףשבנדון )" (28)תשקיףואישור ה

                                                           
לפי  -עה פרטית של ניירות ערך במקום "תשקיף" יכול לבוא: תשקיף מדף / הצ  (28)

 העניין.
 
כאשר הדוחות הכספיים של החברה מצורפים לדוחות הכספיים של הישות  (29)

המציעה, במקום המלים "הסכמה לעשיית שימוש בדוחות שלנו במסגרת הליכי 
 הכנת ואישור תשקיף" יבואו המלים "הסכמה להכללת דוחות שלנו בתשקיף".

 
יים של החברה מצורפים לדוחות הכספיים של הישות כאשר הדוחות הכספ (30)

בנספח  1יהיה זהה לנוסח הרישא של סעיף  1המציעה, נוסח הרישא של סעיף 
 א' לתקן ביקורת זה.
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 29 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

על  20X7במרס  20דוח רואה החשבון המבקר מיום  (א)
 31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 

ולכל אחת משלוש השנים  20X5-ו 20X6בדצמבר 
 . 20X6בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

על  20X7במרס  20דוח רואה החשבון המבקר מיום  (ב)
ביקורת של ]רכיבי[ בקרה פנימית על דיווח כספי של 

20X6. (31)בדצמבר  31החברה ליום 
 

על ביקורת נתוני פרופורמה  20X7במרס  20דוח מיום  (ג)
(31) .של החברה בדבר ______________

 

על מידע כספי  20X7באוגוסט  30דוח סקירה מיום  (ד)
 20X7ביוני  30תמציתי מאוחד של החברה ליום 

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו 
 (31) .באותו תאריך

 
דוח האירועים, על כל חלקיו, הינו באחריות הדירקטוריון    .2 

 וההנהלה של החברה.
 

תקן ביקורת ליבוצעו על ידינו יהיו בהתאם אשר הנהלים    .3 
בדבר "הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת  920

שפורסם על ידי לשכת רואי  צעה"דוחות שלו במסמך ה
למונחים שונים המופיעים במכתב זה תהיה  חשבון בישראל.

 אותה משמעות המיוחסת להם בתקן הביקורת האמור.
  
אינם  על ידינו ומתן ההסכמההאמורים ביצוע הנהלים    .4 

מפחיתים מאחריות הדירקטוריון וההנהלה לגבי דוח 
ום חובות האירועים של החברה ואינם באים במק

הדירקטוריון וההנהלה להבטיח את נאותות ושלמות המידע 
 בדוח זה.

 
תמציאו לנו את המצגים האמורים לצורך ביצוע הנהלים    .5

הבסיסיים הבאים, אשר בהעדרם לא נוכל לתת את 
 הסכמתנו: 

 

 
 
 כאשר קיים דוח כזה. (31)
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אותם  אשר נחתמו בידידוח אירועים של החברה   (א)
למועד נושאי משרה החותמים על הדוחות הכספיים  

  )או סמוך לו(; (28)אישור התשקיף
 
אשר נחתמו בידי  (32)דוח אירועים של כל ישות מוחזקת (ב)

למועד  אותם גורמים שחתמו על הדוחות הכספיים
, ואשר קוימו לגביו כל )או סמוך לו( (28)אישור התשקיף

הליכי הדיון והאישור המתקיימים לגבי דוחות 
 ;כספיים

 
מכהן בכל ישות הסכמת רואה החשבון המבקר ש (ג)

)או  (28)החתומה למועד אישור התשקיף (32)מוחזקת
 סמוך לו(;

 
 
לנו נגישות תהיה כי לצורך ביצוע הנהלים האמורים תוודאו    .6

מלאה לכל אדם בחברה ולכל רישום, תיעוד ומידע אחר 
  .שיהיה דרוש לדעתנו בקשר עם ביצוע אותם נהלים

 
מצגים )לרבות תיאורי כמו כן, תתנו לנו אישורים בכתב ל   

מצבים או נסיבות, הנחות, הערכות, אומדנים וכיוצ"ב( 
 שנקבל מכם במסגרת ביצוע הנהלים.

 
תזמינו אותנו לישיבות של לצורך ביצוע הנהלים האמורים    .7

ושל הדירקטוריון  (31),(30)הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
 אשר בהן נדון דוח האירועים.

    
 בבעלותנו ובקנייננו והמתעד את עבודתנו הינ ודההעבתיעוד    .8

שעל ולתיעוד אינו מהווה תחליף לרשומות  מנוושום חלק מ
 לקיים. החברה

 
בתקן מכתב ההסכמה שנוציא יהיה ערוך במתכונת הקבועה    .9

בדבר "הסכמה של רואה החשבון המבקר  920ביקורת 
שפורסם על ידי לשכת  להכללת דוחות שלו במסמך הצעה"

 מכתב ההסכמה: בהתאם לכך, . רואי חשבון בישראל
 

 יופנה אל דירקטוריון החברה; (א)

                                                           
 למעט הישויות הבאות: ____________________, ___________________. (32)

  

דות באחד משני התנאים המפורטים בהערת כאן יצויינו שמות הישויות העומ] 
 [( בתקן ביקורת זה13שוליים )
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הספציפי שבקשר אליו ניתנת  (28)יזהה את התשקיף (ב)
 ההסכמה;

אנו לא ניתן ) יזהה כל דוח שלנו שלגביו ניתנת ההסכמה (ג)
הסכמה עקרונית או הסכמה מראש לגבי דוח שלנו 

 ;שטרם נחתם(

באותם דוחות שלנו  יביע את הסכמתנו לעשיית שימוש (ד)
 (28)במסגרת הליכי ההכנה והאישור של התשקיף

 ; וכןשבנדון

יכלול פיסקת הפניית תשומת לב לעניינים מסוימים  (ה)
 .האמור ביקורתהבתקן בדוח האירועים, כנדרש 

 
מתוכננת ל__________ או על ידינו תחילת ביצוע הנהלים    .10

לנו על בסמוך לכך. אישור דוח האירועים, כפי שנמסר 
ידיכם, מתוכנן ל___________ או בסמוך לכך. השלמת 
הנהלים כמתוכנן כפופה לכך שנקבל מכם בזמן הנדרש כל 

ומידע אחר שיידרש על ידינו בקשר  , מצגרישום, תיעוד
 .למתן ההסכמה

 
נבקשכם להחזיר אלינו עותק של מכתב זה אשר בשוליו    .11

 .לעיל תאשרו בחתימותיכם את הסכמת החברה לאמור
 

 בכבוד רב,             
 
 

        ______________________ 
 ]חתימת רואה החשבון המבקר[        

 
 

 [ לאמור לעיל.שם הישות המוחזקת] אנו מאשרים את הסכמת
 
 
 

  חתימה______________      חתימה_______________  
 

 שם _________________      שם _________________ 
 מנכ"ל                           יו"ר הדירקטוריון           
 

 תאריך_______________                  תאריך_______________
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 )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(   'גנספח 
 

 בתקן( 16 סעיף) לצורך מתן הסכמהבכתב ה צהרהדוגמה ל
 

רכת צורך מתן הסכמה בהתייחס לחברה העולבכתב  צהרההלנוסח 
. ניתן לערוך שינויים בנוסח זה רק כאשר הנסיבות דוחות מאוחדים

בדבר  920שבתקן ביקורת הרלוונטיות מחייבות זאת ובכפוף להוראות 
 ."הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות שלו במסמך הצעה"

 
 []שם הישות

 
 []תאריך    []לכבוד רואה החשבון המבקר

 
 

לתשקיף/לתשקיף מדף של חברת ___   מכתב הצהרה זה ניתן בקשר
החברה( המיועד להתפרסם בחודש ____. מכתב זה מתייחס  -)להלן 

דוחות הכספיים המאוחדים של למכתב ההצהרה שלנו שניתן בקשר ל
ולכל אחת משלוש השנים  20X5-ו 20X6בדצמבר  31החברה לימים 

, ולמכתב ההצהרה שלנו 20X6בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 
 מרסב 31מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום שניתן בקשר ל

20X7 חודשים שהסתיימו באותו תאריך לושהשל ש הולתקופ . 
 

ידוע לנו כי מכתב ההסכמה שלכם אינו מהווה חוות דעת של ביקורת, 
( לגבי המידע Assuranceמסקנה של סקירה או הבטחת מהימנות אחרת )

 הנכלל בתשקיף/בתשקיף מדף. 
 

 הננו לאשר כי:
 
  השבנו באופן מלא לכל הבירורים שערכתם איתנו, לרבות לגבי

אירועים העשויים להשפיע באופן מהותי על הסכומים או הגילויים 
בדוחות הכספיים, אשר נכללים בדוח האירועים, אירועים 
המתייחסים גם למצב הנוכחי של עניינים שדווח עליהם בדוחות 

 דע הכספי לתקופות ביניים.הכספיים האחרונים או במי
  סיפקנו לכם את כל המצגים הנדרשים על מנת שתוכלו לתת את

דוח האירועים ים/ ידיווחים מיידמכתב ההסכמה שלכם, לרבות 
 ומידע אחר הכלול בתשקיף/בתשקיף מדף שבנדון.

  העמדנו לרשותכם גישה מלאה לכל אדם בחברה ולכל רישום, תיעוד
חוצים לצורך מתן מכתב ההסכמה ומידע אחר אשר סברתם שהם נ

 שלכם.
  הבאנו לידיעתכם שאין לנו תכניות העשויות להשפיע באופן מהותי על

הערך בספרים או על סיווגם של נכסים והתחייבויות, שלא קיבלו 
 ביטוי בדוחות הכספיים.

  ,מילאנו את חובותינו, כפי שנקבעו בתנאי ההתקשרות למתן הסכמה
שקיף מדף על כל חלקיו, הכנתו לרבות אחריותנו לתשקיף/לת
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 1968 –ועריכתו בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 והתקנות שהותקנו מכוחו.

  ,ידוע לנו כי ביצוע הנהלים על ידיכם, וקבלת מכתב הסכמה מטעמכם
אינם מפחיתים את אחריותנו לתשקיף/תשקיף מדף ואינם באים 

מידע במקום חובותינו להבטיח את נאותות ושלמות ה
 בתשקיף/תשקיף מדף. 

  ידוע לנו כי האחריות לקיים בקרה פנימית, אשר אנו קובעים שהיא
נחוצה על מנת לאפשר הכנת דוחות כספיים שלא תהיה בהם הצגה 

 מוטעית מהותית, בין עקב טעות ובין עקב תרמית, חלה עלינו.
  20במרס _ 31לא קיימים דוחות כספיים לתקופה העוקבת ליוםX7 __

ך תום תקופת הביניים האחרונה( שלא נכללו בתשקיף/תשקיף )תארי
 מדף.

  העמדנו לרשותכם את כל הפרוטוקולים של אסיפות בעלי מניות, של
ישיבות דירקטוריון וועדות הדירקטוריון ותרשומת של החלטות 

ודיונים מישיבות שהתקיימו לא מכבר ושעבורן טרם הוכנו 
 פרוטוקולים.

 וזים המשמעותיים, לרבות תיקונים,  העמדנו לרשותכם את כל הח
וכל ההסכמים המשמעותיים שנעשו בעל פה. קיימנו את כל ההיבטים 

של ההסכמים החוזיים שיכולה להיות השפעה מהותית על הדוחות 
אמות הכספיים )המאוחדים( במקרה של אי קיומם, לרבות עמידה ב

  , תנאים או דרישות אחרות.מידה פיננסיות
 העוקבת:ירועים בתקופה א
  ,לא היו אירועים או עסקאות מאז מכתב ההצהרה הקודם שלנו

למעט אלו המפורטים בתשקיף/תשקיף מדף/דוח האירועים שהייתה 
עשויה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים 

המבוקרים והמידע הכספי המאוחד הלא מבוקר לתקופות ביניים 
ם בעלי משמעות בקשר לענייני שנכללו בתשקיף/בתשקיף מדף או שה

החברה והדורשים גילוי בביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
המבוקרים או המידע הכספי המאוחד הלא מבוקר לתקופות ביניים 

על מנת שלא יהיו מטעים בהתייחס למצב הכספי המאוחד הנובע 
 מהפעילויות או מתזרימי המזומנים של החברה.

 נויים בתכנון או ביישום של הבקרה נוסף על כך, לא היו כל שי
הפנימית על הדיווח הכספי )לרבות פעולות מתקנות שבוצעו על ידינו 

בהתייחס לליקויים משמעותיים וחולשות מהותיות( או גורמים 
אחרים מאז התאריך של מכתבינו הקודם שהשפיעו בצורה מהותית 

 או שסביר להניח כי הן עשויות להשפיע על הבקרה הפנימית על
 הדיווח הכספי. 

 –או לחלופין 
  נוסף על כך, זיהינו והעברנו לכם את כל השינויים בתכנון או ביישום

של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי )לרבות פעולות מתקנות 
שבוצעו על ידינו בהתייחס לליקויים משמעותיים וחולשות מהותיות( 

נו, או גורמים אחרים מאז התאריך של מכתב ההצהרה הקודם של
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שהשפיעו בצורה מהותית או שסביר להניח כי הן עשויות להשפיע על 
 הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי.

 
 
 
 
 

____________________________ 
]דירקטור )בעדיפות ליו"ר הדירקטוריון( שהוסמך לחתום בשם 

 הדירקטוריון [
__________________________ 

 ]שם המנהל הכללי ותארו[
 

_______________________________________ 
 ]שם נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ותארו[
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 )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(   'דנספח 

 
 בתקן( 24 עיף)ס     נוסח מכתב הסכמה

 
 _____________ תאריך:     

 לכבוד
 הדירקטוריון של

 "(החברה)" [/ המוחזקת המציעה הישותשם ]
 כתובת

 

 ג.א.נ,

  [מציעהה הישות שם]של  (33)דון: תשקיףהנ

 720X אוקטוברלהתפרסם בחודש  המיועד

 
 )לרבות בדרך של הפנייה( (34)להכללהאנו מסכימים הננו להודיעכם כי 

 :המפורטים להלןהדוחות שלנו של  שבנדון (33)בתשקיף
  

 דוחות הכספייםעל ה 20X7במרס  20מיום מבקר החשבון הדוח רואה  (1)
ולכל אחת  20X5-ו 20X6בדצמבר  31לימים  חברהשל ה המאוחדים

 . 20X6בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

על ביקורת של  20X7 במרס 20מיום  דוח רואה החשבון המבקר (2)
בדצמבר  31ליום  ]רכיבי[ בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה

20X6. (35)
 

ורמה של החברה על ביקורת נתוני פרופ 20X7במרס  20דוח מיום  (3)
(35) בדבר ______________.

 

תמציתי מאוחד מידע כספי על  20X7 באוגוסט 30מיום דוח סקירה  (4)
ולתקופות של שישה ושלושה חודשים  20X7ביוני  30ליום  של החברה

 (35) .שהסתיימו באותו תאריך
    

 '[ור' דוגמאות בנספח  -]פיסקת הפניית תשומת לב, אם נדרשת 
 אה החשבון המבקר[]חתימת רו    

                                                           
לפי  -במקום "תשקיף" יכול לבוא: תשקיף מדף / הצעה פרטית של ניירות ערך  (33)

 העניין.
כאשר מדובר בישות מוחזקת שהדוחות הכספיים שלה אינה מצורפים לדוחות   (34)

ללה )לרבות בדרך של הכספיים של הישות המציעה, במקום המלים "להכ
הפנייה( בתשקיף שבנדון של הדוחות" יבוא "לעשיית שימוש במסגרת הליכי 

 ההכנה והאישור של התשקיף שבנדון בדוחות".
 

 כאשר קיים דוח כזה.  (35)
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 )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(   'הנספח 
 

   הדוחות הכספיים פרסוםעם בד בבד אשר נחתם  הסכמהנוסח מכתב 
 בתקן( 24 עיף)ס

 
 תאריך: _____________     

 לכבוד
 הדירקטוריון של

 "(החברה[ )"שם הישות המציעה / המוחזקת]
 

 כתובת
 

 ,א.ג.נ
 

]תאריך  720X ליום המאוחדים דוחות כספיים מכתב הסכמה ל הנדון: 
 של חברת ]שם החברה המדווחת[ הדוח הכספי השוטף[ 

 

של   הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( 
 20X7על בסיס תשקיף מדף מספר __ מיום  הדוחות שלנו המפורטים להלן

 חרון[.]תאריך תשקיף המדף הא

 

על הדוחות  20X7במרס  20דוח רואה החשבון המבקר מיום  (1)
-ו 20X6בדצמבר  31הכספיים המאוחדים של החברה לימים 

20X5  ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום
 ]תאריך הדוח הכספי השוטף[. 20X6בדצמבר  31

על ביקורת  20X7במרס  20דוח רואה החשבון המבקר מיום  (2)
 31בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום של ]רכיבי[ 

 ]תאריך הדוח הכספי השוטף[ .20X6בדצמבר 

 

 

 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[  
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 37 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

  'ו נספח 
 
 

 25-27 פיםעי)ס    פיסקת הפניית תשומת לב במכתב הסכמהלדוגמאות 
 בתקן(

 
 

 1דוגמה 
 

 ל החברהש דוח האירועיםב __אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בסעיף 
20X7מיום __ באוקטובר 

 מיום __בית המשפט המחוזי  החלטתבדבר  (36)
אושרה כתובענה תובענה שהוגשה נגד החברה לפיה אשר  20X7ספטמבר ב

המשפטיים של החברה טרם  םיועציהכאמור בדוח האירועים, ייצוגית. 
מסגרת גיבשו את דעתם אם נדרשת הפרשה נוספת בגין תובענה זו ב

 30פי העתיד להתפרסם לתקופת הביניים שהסתיימה ביום מידע הכסה
 .20X3בספטמבר 

 
 2דוגמה 

 
 של החברה דוח האירועים__ באנו מפנים את תשומת הלב לאמור בסעיף 

 20X7מיום __ באוקטובר 
בדבר החלטת בית המשפט העליון מיום __  (36)

 שלפיה התקבל ערעור החברה על פסק דין שניתן נגדה 20X7באוקטובר 
החלטת בית המשפט כאמור בדוח האירועים, בבית המשפט המחוזי. 

היא סופית ואינה ניתנת עוד לערעור, ולפיכך במסגרת  בעניין זההעליון 
 30המידע הכספי העתיד להתפרסם לתקופת הביניים שהסתיימה ביום 

שנכללה בדוחות הכספיים בגין  תבטל החברה הפרשה ,20X7בספטמבר 
 5,170כך יגדל הרווח לפני מיסים על ההכנסה בסך כתוצאה מ .זהעניין 

 אלפי ש"ח. 3,800אלפי ש"ח והרווח אחרי מיסים על ההכנסה בסך 

                                                           
" 20X7במקום המלים "מיום __ באוקטובר  -כאשר החברה היא הישות המציעה   (36)

 שבנדון". יבואו המלים "הנכלל בסעיף __ בתשקיף
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 38 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 3דוגמה 
 

של החברה  אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בסעיף __ בדוח האירועים
 20X7מיום __ באוקטובר 

בדבר הסדר החוב בין החברה לבין מחזיקי  (36)
ה אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי ביום __ סדרות אגרות החוב של

. כאמור בדוח האירועים, בעקבות אישור ההסדר לא 20X7באוקטובר 
קיימים עוד בקשר לכך ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של 

העתיד להתפרסם לתקופת  החברה כעסק חי, ולכן צפוי כי במידע הכספי
גילוי בדבר  יותרא ייכלל ל 20X7בספטמבר  30הביניים שהסתיימה ביום 

ספקות משמעותיים כאמור. כמו כן, בדוחות הכספיים לשנה שתסתיים 
מיליון ש"ח עקב הקטנת  320תיכלל הכנסה בסך  20X7בדצמבר  31ביום 

סכום ההתחייבויות בגין אגרות החוב על פי ההסדר )להכנסה האמורה 
אשר אין השפעת מס מאחר שלחברה יש הפסדים מהותיים לצרכי מס 

 בגינם לא הוכרו בעבר מיסים נדחים(.
 

 4דוגמה 
 

של החברה  אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בסעיף __ בדוח האירועים
 20X7מיום __ באוקטובר 

שהתקבלה מלקוח עיקרי ביום  הבדבר הודע (36)
התקשרויות מהותיות עם החברה. כאמור  על ביטול 20X7__ בספטמבר 

בהליכים להשגה על זכותו של הלקוח  החברה פתחהבדוח האירועים, 
קיימים  תידחה,אם ההשגה  ,לבטל את ההתקשרויות האמורות אולם

 ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. 
 

 5דוגמה 
 

אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בסעיף __ בדוח האירועים של החברה 
 20X7מיום __ באוקטובר 

לול להוות חולשה בדבר ליקוי בקרה הע (36)
החדשה שהופעלה מהותית אשר זוהה במערכת הכספים הממוחשבת 

. כאמור בדוח האירועים, לא נמצאה השפעה 20X7 בחברה מחודש אפריל
מהותית של הליקוי שזוהה על המידע הכספי התמציתי המאוחד של 

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים  20X7ביוני  30החברה ליום 
תאריך. החברה פועלת לתיקון ליקוי הבקרה האמור שהסתיימו באותו 

במטרה שלא תהיה לו השפעה על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח 
 .20X7בדצמבר  31כספי הצפויה להיבחן ליום 
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 39 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(   'זנספח 
 

מרואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה לרואה  מכתבדוגמה ל
  בתקן( 17 עיף)ס םהחשבון המבקר הקוד

 
 ]על נייר הפירמה של משרד רואה החשבון הנוכחי[

 
 תאריך __________

 
 לכבוד

 ]משרד רואה החשבון הקודם[

של  (73)בתשקיףדוחות רואה חשבון מבקר להכללת  הסכמתכםהנדון: 

 בע"מ )להלן: "מסמך ההצעה"(החברה 

 הננו מכהנים כרואי החשבון המבקרים של החברה בע"מ )להלן: .1

 ( לגבי התקופה שהחלה ביום ________. "החברה"

הדוחות הכספיים של החברה לתקופות שנתיות קודמות בוקרו על 

לתקופות ביניים קודמות נסקרו   תמציתיהכספי המידע ידכם ו/או ה

 על ידכם. 

מכתב זה ניתן לכם לשם הסכמתכם להכללה )לרבות בדרך של  .2

שר עם הדוחות הכספיים ( של דוחותיכם במסמך ההצעה בק(38)הפניה

של החברה לימים __________, שבוקרו על ידכם, ובקשר עם 

לתקופות ביניים שנסקרו על ידכם . הננו   תמציתיהכספי המידע ה

לדווח לכם כי לא בא לידיעתנו כל מידע, עד למועד מכתבנו זה, אשר 

מצביע על הצגה מוטעית מהותית, בין עקב טעות ובין עקב תרמית,  

ת הכספיים לימים __________ אשר בוקרו על ידכם, ו/או בדוחו

 לתקופות ביניים אשר נסקרו על ידכם .  תמציתיהכספי המידע ה

                                                           
לפי  -הצעה פרטית של ניירות ערך / ום "תשקיף" יכול לבוא: תשקיף מדףבמק (37)

 העניין.
 ככל שרלוונטי בנסיבות העניין. (38)
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 40 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

התאמה מהותית בין המידע האחר במסמך  -לא התגלתה לנו: אי  .3

  תמציתיהכספי המידע ההצעה לבין הדוחות הכספיים ו/או ה

ובדה במידע האחר לתקופות ביניים ו/או הצגה מוטעית מהותית של ע

 במסמך ההצעה.

ידוע לנו שבכוונתכם להסתמך, בנוסף לביצוע נהלים נוספים  .4

שביצעתם  גם על מכתבנו זה בבואכם לתת הסכמה להכללה של 

 דוחותיכם במסמך ההצעה. 

 

 בכבוד רב, 

 ]משרד רואה החשבון הנוכחי[

 [ה]חתימ

132



 

 

 41 מכתב הסכמה –הצעה לתקן 

 (בתקן 7 עיף)ס100 ן בתקן ביקורתתיקו –ח'נספח 
 
 
בדבר "אירועים לאחר תאריך המאזן  100בתקן ביקורת  1סעיף א .1

 SUBSEQUENT) או לאחר תאריך דוח רואה חשבון מבקר
EVENTS) " :יבוטל ובמקומו יבוא 

 
כאשר נדרשת הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות   . 1א"

בדבר "הסכמה של  920תקן ביקורת שלו במסמך הצעה, יחול 
 .ללת דוחות שלו במסמך הצעה"רואה החשבון המבקר להכ
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 של תקינת הביקורת ארגון מחדשהצעה לפרויקט 

 המצב הקיים היום

 תקני הביקורת מפורסמים בסדר רץ ללא חלוקה נושאית 

 תיקון לתקן ביקורת מתבצע על ידי פרסום תקן נוסף 

 נוסחים משולבים אינם מאושרים על ידי הגופים המקצועיים של הלשכה 

 הבעיות

  סדר נושאיהניווט בתקני הביקורת קשה מאוד בהעדר 

  קיים קושי ליצור נוסחים משולבים בשיטה הנוכחית, לא כל שכן לאשרם במוסדות
 הלשכה

 קשה לערוך הקבלה או השוואה נאותה בין תקינת הביקורת בישראל לבין תקינות אחרות 

  התקנים השונים אינם מובאים במבנה אחיד והם אף משתמשים במונחים שונים לתיאור
 אותה תופעה

 בראשי פרקים עהפתרון המוצ

 לאמץ את הקודיפיקציה הבינלאומית בביקורת, תוך ביצוע התאמות כמפורט להלן 

 תיקונים לתקנים יתבצעו במישרין על הנוסח המשולב 

  התקנים יהיו נגישים בפורמטHTML  עםcross-reference בדומה ל( היכן שנדרש-eIFRS) 

  ים את משמעות התקןאינם משנשלבצע תיקונים מינוריים במסגרת הקודיפיקציה  

 

 המבנה המוצע של תקני הביקורת לאחר קודיפיקציה

  מוצע כי תקני ביקורת שיש להם תקן בנושא מקביל בתקינה הבינלאומית, ימוספרו
 ספרתיים שתואמים למספור בתקינה הבינלאומית-במספרים תלת

  שלהם, ימוקמו בחלק הרלוונטי בהתאם לנושא תקני ביקורת שהם פרי פיתוח ישראלי
אולם הם ימוספרו במספר שאינו קיים בתקינה הבינלאומית ואשר לא צפוי כי ייעשה בו 

 שימוש בתקינה הבינלאומית

  הבהרות לתקני ביקורת )או מסמכים אחרים בעלי אופי פחות מחייב מתקן, כגון
תדריכים( ימוספרו בהתאם לתקן אליו הם מתייחסים כאשר בתחילת המספר תופיע 

ההבהרות לאותו תקן יקובצו למסמך אחד המבדיל בין ההבהרות השונות . כל 9הספרה 
יופיעו בקובץ אחד, כאשר הן  99לתקן ביקורת  1-5באמצעות כותרות. לדוגמה, הבהרות 

 700ימוספר  99)היות שתקן  9700נבדלות אחת מהשנייה בכותרת, ואותו קובץ ימוספר 
 בקודיפיקציה החדשה(

 אלא אם  תאם לשם התקן המקביל הבינלאומיחלק משמות התקנים ישונה בה
 מלכתחילה נקבע במתכוון שם שונה לתקן הישראלי בהשוואה לשם הבינלאומי

  כל התקנים המצויים תחת חלק "התקשרויות לביקורת" יכונו "תקני ביקורת" )ובקיצור
'ת"ב'(. תקנים המצויים תחת חלק "בקרת איכות" ייקראו "תקני בקרת איכות" 

 תב"א'(. יתר התקנים יכונו "תקנים מקצועיים" )ובקיצור 'ת"מ'()ובקיצור '

 תיקונים עתידיים יבוצעו בשיטה של ה-IFRS -  היינו, הנוסח המשולב יעודכן מיידית
כאשר יתווסף לתקן המקור סעיף תחילה המפרט את הסעיפים שתוקנו והמועד שממנו 

שתי מערכות של  התיקונים חלים )ראו דוגמה בהמשך(. בהתאם לכך, יש לתחזק
קודיפיקציה )מערכת הכוללת רק את מה שחל כיום ומערכת הכולל יישום מוקדם של 

הישנה שבה בראש כל סעיף כתוב  PCAOB-התיקונים(. לחלופין, ניתן לאמץ את גישת ה
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לפיה המדריך כולל את  IFAC, או לאמץ את גישת ממתי הוא חל עם קישור לנוסח הישן
 מופיעים תקנים חדשים שיחולו בעתיד. מה שחל כיום ובפרק נפרד

 לא תבוצע התאמה של תקני ביקורת ישנים למבנה של ה-clarified  היינו, מבנה התקנים(
 יישאר כפי שפורסם במקור(

 נושא מס' ישן מס' חדש

 בקרת איכות
 בקרת איכות למשרדים המבצעים ביקורות וסקירות של דוחות כספיים 67 1

 התקשרויות לביקורת
 עקרונות וחובות כלליים

 תקני אב לביקורת ולדיווח - 100
 עקרונות יסוד בעבודת ביקורת משותפת - 110
מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת ביקורת בהתאם  110 200

 לתקני ביקורת מקובלים בישראל
 הסכמה על התנאים של התקשרויות לביצוע ביקורת 91 210
 לביקורת של דוחות כספיים )בתכנית העבודה(בקרת איכות  - 220
 תיעוד ביקורת 101 230

 תדריך בדבר שמירת מסמכים - 9230
תדריך בדבר מסמכים המצויים ברשותו של רואה חשבון והנוגעים  -

 לעבודת הביקורת
חובות רואה החשבון המבקר המתייחסות לתרמית בביקורת של דוחות  92 240

 כספיים
התייחסות להוראות חוק ורגולציה בביקורת של דוחות כספיים )בתכנית  - 250

 העבודה(
 תקשורת עם הממונים על ממשל תאגידי 76 260
קיום תקשורת עם הממונים על ממשל תאגידי  -שמור לתקן בינלאומי  - 265

 וההנהלה לגבי ליקויים בבקרה הפנימית
 הערכת סיכונים ומענה לסיכונים שהוערכו

 תכנון ביקורת של דוחות כספיים 74 300
זיהוי והערכה של הסיכונים להצגה מוטעית מהותית על ידי הבנת  93 315

 הישות וסביבתה
 מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת - 320
 המענה של רואה החשבון המבקר לסיכונים שהוערכו 98 330
 שירותשיקולי ביקורת המתייחסים לישות המשתמשת בלשכת  94 402
 הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת - 450

 ראיות ביקורת
 ראיות ביקורת 82 500
 שיקולים ספציפיים לגבי פריטים מסוימים -ראיות ביקורת  83 501
 אישורים חיצוניים 84 505
 יתרות פתיחה -התקשרויות ראשוניות לביקורת  77 510
 נהלים אנליטיים 79 520
 דגימה בביקורת 85 530
ביקורת אומדנים בחשבונאות, לרבות אומדני שווי הוגן בחשבונאות,  97, 81 540

 וגילויים קשורים
 צדדים קשורים 52 550
 אירועים עוקבים 100 560
 עסק חי 58 570

 בחינת העסק החילהבהרות  - 9570
 הצהרות בכתב 21 580

 שימוש בעבודה של אחרים
 ביקורת דוחות כספיים של קבוצה -שיקולים מיוחדים  9 600

הבהרה לגבי הסתמכות על רואי חשבון מבקרים אחרים בביקורת דוחות  - 9600
 כספיים מאוחדים

 שימוש בעבודה של מבקרים פנימיים 88 610
 שימוש בעבודה של מומחה מטעם רואה החשבון המבקר 96 620
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 נושא מס' ישן מס' חדש
 סיכום הביקורת ודיווח

 גיבוש חוות דעת ודיווח על דוחות כספיים 99, 90 700
 נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים של משרד ממשלתי - 9700

 נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים של רשות מקומית -
נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים הערוכים על בסיס  -

 מזומן
מבקר על דוחות כספיים של מוסדות ללא כוונת נוסח דוח רואה חשבון  -

 רווח )מלכ"רים(
 מידע המוצג בדוחות הכספיים בדרך של הפניה למסמך אחר -

 שינויים לחוות הדעת בדוח רואה החשבון המבקר 72 705
פיסקאות הדגש עניין ופיסקאות עניינים אחרים בדוח רואה החשבון  72 706

 המבקר
 מספרים מקבילים ודוחות כספיים השוואתיים -מידע השוואתי  78 710
חובות רואה החשבון המבקר ביחס למידע אחר במסמכים המכילים  75 720

 דוחות כספיים מבוקרים
 נושאים מיוחדים

ביקורות של דוחות כספיים  -שיקולים מיוחדים  -שמור לתקן בינלאומי  - 800
 שהוכנו לפי מסגרות למטרות מיוחדות

ביקורת של דוחות כספיים  -שיקולים מיוחדים  -שמור לתקן בינלאומי  - 805
  בודדים ורכיבים ספציפיים, חשבונות או פריטים בדוח כספי

התקשרויות לדיווח על דוחות כספיים  -שמור לתקן בינלאומי  - 810
 תמציתיים

 התקשרויות לסקירה
 כספיים היסטורייםהתקשרויות לסקירת דוחות  -שמור לתקן בינלאומי  - 2400
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון  1 2410

 המבקר של הישות

התקשרויות להבטחת מהימנות שאינן ביקורת או סקירה של מידע 
 כספי היסטורי

התקשרויות להבטחת מהימנות שאינן ביקורת  -שמור לתקן בינלאומי  - 3000
 כספי היסטוריאו סקירה של מידע 

 בדיקה של מידע כספי פרוספקטיבי -שמור לתקן בינלאומי  - 3400
דוחות הבטחת מהימנות על בקרות בלשכת  -שמור לתקן בינלאומי  - 3402

 שירות
התקשרויות להבטחת מהימנות על דוחות של גזי  -שמור לתקן בינלאומי  - 3410

 חממה
להבטחת מהימנות לדיווח על התקשרויות  -שמור לתקן בינלאומי  - 3420

 ההרכבה של מידע כספי פרופורמה הנכלל בתשקיף

 אחריםשירותים 
מתאימים פה או  70-ו 7האם תקנים  -]לדיון אישורים מיוחדים  70, 7 4300

 ?[805תקן במסגרת 
ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של  103 4301

 דוחות כספיים
 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 104 4302
 התקשרויות לביצוע נהלים מוסכמים הנוגעים למידע כספי - 4400
הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת חוות דעתו בתשקיף או  - 4401

 במסמך הצעה אחר
 מכתב לחתם  - 4402
על ידי חברה דוח רואה חשבון מבקר על דוח המוגש לרשות ניירות ערך  - 4403

 שהיא יועץ השקעות או מנהל תיקים
 (compilationהתקשרויות להרכבה ) -שמור לתקן בינלאומי  - 4410
 דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים 8 4500

 

 החלטות שצריך לקבל
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האם מבצעים את התיקונים על גבי נוסח משולב או על גבי נוסח המקור, בשים לב  .1
שהנוסחים המשולבים מעולם לא אושרו על ידי הגופים המקצועיים? )למשל, לעובדה 

בתקנים ישנים מופיע המונח "גילוי דעת" ולא "תקן ביקורת" כפי שהוחלט לתקן מאוחר 
 יותר(

של התיקונים? האם מתקנים רק דברים טכניים באופיים או גם דברים  scope-מהו ה .2
 בעלי משמעות? לדוגמה:

תיקונים לתיקון הפניות, טעויות סופר, שינוי המונח האם מגבילים את ה .א
 "רואה חשבון מבקר" וכיוצא באלה?-"מבקר" ל

האם מתקנים מונחים שידוע כי בתקנים מאוחרים יותר תורגמו אחרת, למשל  .ב
"sufficient appropriate audit evidence?" 

רק האם מתקנים התייחסות לדירקטוריון ולהנהלה? בעבר נעשתה התייחסות  .ג
 ל"הנהלה" כפי שקיים בתקנים הבינלאומיים

"דוח על המצב הכספי" )וכנ"ל לגבי שאר -האם מתקנים את המונח "מאזן" ל .ד
 הדוחות(?

מתקנים את מועד התחילה או שמשאירים את המועד  במועד פרסום הקודיפיקציה האם .3

 ?Xחלים מיום  שתיקוני הקודיפיקציההמקורי ומוסיפים סעיף נוסף שאומר 

לתקן  2סירים פרסומים שחלו בנסיבות שאינן רלוונטיות יותר )למשל, הבהרה האם מ .4
 (?78לתקן ביקורת  1והבהרה  99ביקורת 

האם לבטל סעיפים בתקנים מסוימים שאינם רלוונטיים יותר כגון ביטול פרסומים  .5
 קודמים, הוראות שעה וכיוצא באלה?

שפורסמו? או שמא הם ייכללו האם ייכללו בקודיפיקציה הבהרות, תדריכים והנחיות  .6
בקובץ נפרד? האם לכל אחד מסוגי הפרסומים האלה צריך להיות מספור שונה? האם יש 

 לאחד את השם של כולם ל"הנחיה" או "הבהרה"?

כגון נוסח דוח המבקר  -האם יש לכלול מסמכים שלא עברו את מסלול האישור הפורמלי  .7
 ג?9על מידע כספי נפרד לפי 

( יהיה זמין לכל אחד או רק לחברי htmlלב החדש )בייחוד בפורמט האם הנוסח המשו .8
 לשכה?

בהתחשב בעובדה שפורסמו מאז תקנות רואי חשבון )דרך  מה עושים עם תקני אב לדיווח .9
 ?פעולתו..(

יופיעו במסגרת תקני הביקורת או שירותים קשורים? כנ"ל לגבי תקני  70-ו 7האם תקנים  .10
 הסוקס

 

 שיטת העבודה

 ות מטעם הוועדה לעבודה על הקודיפיקציהימונה צו 

  הצוות יקיים ישיבה מקדימה עם הנשיא, יו"ר ועדת המשנה של הוועד, יו"ר המועצה
 ויו"ר הוועדה לתקני ביקורת לצורך דיון בסוגיות שלעיל וכן לקביעת תכנית עבודה

 תאם תקן ויסמן על גבי את השינויים הנדרשים )בסימון שינויים( בה-הצוות יעבור תקן
 למתודולוגיה שנקבעה מראש

 עניינים לגבי כל תקן יציין הצוות נקודות לדיון או עניינים שחייבו הפעלת שיקול דעת .
 אלה יובאו לדיון ב"זמן אמת" בוועדה לתקני ביקורת ובמידת הצורך במועצה המקצועית

 דות בכל מקרה, אחת לחודשיים יעביר הצוות דיווח ליו"ר הוועדה לתקני ביקורת על או
 מצב ההתקדמות שלו

 דוגמה לתיקון אפשרי לתקן ביקורת 
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 לשכת רואי חשבון בישראל
 

 
 510תקן ביקורת 77גילוי דעת 

 
 ב ד ב ר 

 

רואה החשבון המבקר ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך 
 )*(ביקורת לראשונה המבקר

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 סעיפים 

  

 4 - 1  מבוא

  

 12 - 5  נהלי ביקורת

  

 16 - 13  סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר

  

 17   תחילה

 

- - - 

 מבוא

                                                      
ידי המועצה -ידי הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת ועל-זה אושר על תקן ביקורתגילוי דעת )*(

ידי -, בהתאמה ופירסומו אושר על16.7.2003-ו 20.7.2003המקצועית בהתאם להחלטותיהן מהימים 
 .21.7.2003הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום 
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של הפדרציה הבינלאומית  510( מס' ISAזה מבוסס בעיקרו על תקן ) תקן ביקורתגילוי דעת .1
 של רואי החשבון )איפ"ק(:

 

ISA-510: "INITIAL ENGAGEMENTS - OPENING BALANCES"   

 

זה היא לקבוע כללים ולספק הנחיות בדבר ביקורת יתרות  תקן ביקורתגילוי דעתמטרת  .2
פתיחה לתחילת התקופה המבוקרת בגוף בו נערכת ביקורת לראשונה או כאשר הדוחות 

אחר. כמו כן, על  רואה חשבון מבקרמבקר הכספיים לתקופה הקודמת בוקרו על ידי 
קשרויות הקיימות בתחילת התקופה המבקר להיות מודע לקיומן של תלויות והת

 710תקן ביקורת 78גילוי דעת ראה  -המבוקרת. לעניין ביקורת דוחות כספיים השוואתיים 
 .[710]פה יובא קישור לתקן 

  

להשיג ראיות ביקורת  רואה החשבון המבקרהמבקר במסגרת ביקורת לראשונה, על  .3
 נאותות המעידות על כך: 

 

]האם זה תיקון שנדרש  הצגות מוטעותטעויות כוללות  שיתרות הפתיחה אינן )א( 
 אשר משפיעות באופן מהותי על הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת; ?[לעשות

 

שיתרות הסגירה המתייחסות לתקופה הקודמת הועברו באופן נכון לתקופה  )ב( 
 השוטפת או שנערכו בהן  שינויים מתאימים; וכן

 

הנאותה יושמה באופן עקיב או ששינויים במדיניות שהמדיניות החשבונאית  )ג( 
 החשבונאית יושמו באופן נאות וניתן הגילוי הנאות לגביהן.

 

"יתרות פתיחה" לעניין גילוי דעת זה: אותן יתרות מאזניות הקיימות לתחילת התקופה.  .4
יתרות פתיחה מבוססות על יתרות סגירה לתקופה הקודמת והן משקפות את ההשפעות 

 של:

 

 עסקאות בתקופות קודמות; וכן )א( 

 מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות קודמות. )ב( 

 

ראיות ביקורת המתייחסות  רואה החשבון המבקרהמבקר בביקורת לראשונה, אין בידי  
 לעבר ואשר תומכות ביתרות פתיחה אלה.
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 נהלי ביקורת

 

לגבי יתרות פתיחה. ראיות  להשיג ראיות ביקורת נאותות רואה החשבון המבקרהמבקר על  .5
 ביקורת אלה תלויות בעניינים כגון אלה:

 

 .המדיניות החשבונאית אותה מיישם המבוקר 
  מהות הסעיפים שיתרות הפתיחה מתייחסות אליהם והסיכון להצגה מוטעית מהותית

  בהן בתקופה השוטפת.
 .מהותיות יתרות הפתיחה ביחס לדוחות הכספיים לתקופה השוטפת 

 האם דוח רואה החשבון  -הכספיים לתקופה הקודמת בוקרו, ואם כן  אם הדוחות
 המבקר המתייחס אליהם כלל שינוי מהנוסח האחיד.

 

לשקול אם יתרות הפתיחה משקפות את יישומה של  רואה החשבון המבקרהמבקר על  .6
מדיניות חשבונאית מתאימה ושמדיניות זו יושמה באופן עקיב בדוחות הכספיים לתקופה 

פת. כאשר חלים שינויים כלשהם במדיניות החשבונאית, או באופן יישומה, יבחן השוט
 אם אלה נאותים ואם ניתן להם גילוי נאות. רואה החשבון המבקרהמבקר 

 

)א( לעיל נחשב כמתקיים כאשר הדוחות הכספיים לתקופה הקודמת בוקרו 3האמור בסעיף  .7
רואה מבקר אחר שהוא רואה חשבון בישראל ואותו  רואה חשבון מבקרמבקר ידי -על

נתן חוות דעת עליהם וחוות דעתו או הביקורת של התקופה השוטפת לא גילו  חשבון מבקר
 עניין מהותי כלשהו המטיל ספק בנאותות יתרות הפתיחה.

  

כאשר דוח רואה החשבון המבקר לתקופה הקודמת כלל שינוי מהנוסח האחיד, יוודא  .8
הנוכחי אם העניינים שהביאו לשינוי מהנוסח האחיד הגיעו  החשבון המבקר רואההמבקר 

 לכלל פתרון וניתן להם טיפול נאות בדוחות הכספיים לתקופה השוטפת.

 

לרואה החשבון למבקר לעיל מאפשרים, בדרך כלל,  8-ו 7הנהלים המפורטים בסעיפים  .9
]לדיון האם לתקן  תהנוכחי להשיג מידה מספקת של ראיות ביקורת נאותו המבקר

sufficient appropriate]  .לגבי יתרות הפתיחה 
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, או כאשר הביקורת לתקופה (1)כאשר הדוחות הכספיים לתקופה הקודמת לא בוקרו .10
השוטפת גילתה עניינים כלשהם המטילים ספק בנאותות הדוחות הכספיים המבוקרים של 

 לנקוט בנהלים אחרים כגון:  רואה החשבון המבקרהמבקר התקופה הקודמת, על 

 

התייעצויות עם הנהלת המבוקר, סקירת רשומות, סקירת המערכת החשבונאית ומערכת  
הבקרה הפנימית של התקופה הקודמת. כמו כן, אם הדוחות הכספיים לתקופה קודמת 

אחר, יעיין המבקר הנוכחי בניירות העבודה של  רואה חשבון מבקרמבקר ידי -בוקרו על
 קודמו. 

 

 רואה החשבון המבקרהמבקר כאשר הנהלים שיושמו כאמור לעיל לא הניחו את דעתו של  
הנוכחי בדבר נאותות יתרות הפתיחה, או כאשר נבצר ממנו לעיין בניירות העבודה של 

 12-11קודמו, יהיה עליו לבצע בדיקות מבססות של יתרות הפתיחה כמפורט בסעיפים 
 להלן.

 

ת שוטפים ניתן להשיג, בדרך כלל, מידה מסוימת של ראיות ביקורת לגבי נכסים והתחייבויו .11
פרעון יתרות פתיחה של חייבים  -כחלק מנהלי הביקורת לתקופה השוטפת. לדוגמה 

)זכאים( במשך התקופה השוטפת מספק מידה מסוימת של ראיות ביקורת לגבי קיומן של 
תחילת התקופה. עם זאת, יתרות אלה, זכויותיהן, מחויבויותיהן, שלמותן והערכתן ל

להניח את דעתו באשר למלאי  לרואה החשבון המבקרלמבקר במקרה של מלאי, קשה יותר 
לכך, ידרשו בדרך כלל נהלים נוספים כמו נוכחות -הקיים בפועל לתחילת התקופה. אי

במפקד שוטף של המלאי הפיזי והתאמתו לכמויות הפתיחה של המלאי, בדיקת ההערכה 
ה של פריטי המלאי, ובחינה של רווח גולמי וביצוע בדיקות חתך. שילוב של יתרות הפתיח

 .נאותות?[] של נהלים אלה עשוי לספק ראיות ביקורת מתאימות ומספיקות

 

לגבי נכסים והתחייבויות שאינם שוטפים, כמו רכוש קבוע, השקעות והתחייבויות לזמן  .12
בדרך כלל את רשומות החשבון המבססות את  רואה החשבון המבקרהמבקר ארוך, יבדוק 

להשיג אישורים  רואה החשבון המבקרהמבקר יתרות הפתיחה. במקרים מסוימים, יכול 
בגין התחייבויות לזמן ארוך והשקעות.  -לגבי יתרות הפתיחה מצדדים שלישיים, לדוגמה 

ת יצטרך לנקוט בנהלי ביקור שרואה החשבון המבקרשהמבקר במקרים אחרים, יתכן 
 נוספים.

 

 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר

 

 רואה החשבון המבקרהמבקר אם לאחר ביצוע נהלי ביקורת, לרבות אלה שפורטו לעיל,  .13

בנוגע  [sufficient appropriate??] אינו משיג מידה מספקת של ראיות ביקורת נאותות
ליתרות פתיחה, ישקול אם  להסתייג או להימנע ממתן חוות דעת, לפי העניין בשל הגבלה 

 בהיקף הביקורת.

 

                                                      
רך ותקנותיו, האמור לעיל בדבר פי הנוהג בחברות שהדיווח הכספי שלהן הינו מכח חוק ניירות ע-על  (1)

 אינו אפשרי. -קיום דוחות הכספיים לתקופה קודמת שלא בוקרו 
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למסקנה כי יתרות הפתיחה כוללות יתרות המוצגות  רואה החשבון המבקרהמבקר הגיע  .14
באופן מוטעה העשויות להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת, 

]האם צריך לתקן "דירקטוריון  להנהלהרואה החשבון המבקר על כך  המבקר יודיע 
אם ההשפעה של ההצגה המוטעית לא טופלה באופן נאות )לרבות לעניין מתן . והנהלה"?[

להסתייג, או לתת חוות דעת שלילית,  רואה החשבון המבקרהמבקר גילוי מתאים(, על 
 לפי העניין.

 

אם המדיניות החשבונאית לתקופה השוטפת לא יושמה באופן עקיב ביחס ליתרות  .15
הפתיחה ואם השינוי במדיניות זו לא טופל באופן נאות )לרבות לעניין מתן גילוי מתאים(, 

 להסתייג או לתת חוות דעת שלילית, לפי העניין. רואה החשבון המבקרהמבקר על 

 

ס לתקופה הקודמת כלל שינוי מהנוסח האחיד, אם דוח רואה החשבון המבקר המתייח .16
הנוכחי את ההשפעה האפשרית של עניין זה על הדוחות  רואה החשבון המבקרהמבקר יבחן 

אם היתה הגבלה בהיקף הביקורת, כמו זו הנובעת  -הכספיים לתקופה השוטפת. לדוגמה 
 ן המבקרשרואה החשבושהמבקר מהעדר אפשרות לקבוע את כמויות מלאי הפתיחה, יתכן 

לא יצטרך להסתייג בחוות דעתו לתקופה השוטפת או להימנע ממתן חוות דעת אם 
ההשפעה האפשרית האמורה אינה כבר רלבנטית או מהותית ביחס לדוחות הכספיים 

עם זאת, אם  ההשפעה האפשרית האמורה ממשיכה להיות רלבנטית לתקופה השוטפת. 
 רואה החשבון המבקרהמבקר ת, על ומהותית ביחס לדוחות הכספיים לתקופה השוטפ

 לשנות בהתאם את נוסח דוח רואה החשבון המבקר לתקופה השוטפת.

 

 תחילה

 

 לשנה המסתיימת ביוםזה יחול על ביקורת של דוחות כספיים  תקן ביקורתגילוי דעת .17
 .או לאחר מכן  31.12.2003

מסוימים בתקן ביצע תיקונים  בישראל פרויקט הקודיפיקציה של לשכת רואי חשבון א.17
תיקונים אלה יחולו על ביקורת של דוחות כספיים  כמפורט באותו פרסום. זה ביקורת

  או לאחר מכן. 2018בדצמבר  31שהדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בהם הוא 
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 )שאינו תיקון עקיף במסגרת פרסום תקן אחר( דוגמה לתיקון לתקן ביקורת

 

 בישראללשכת רואי חשבון 
 

 הגדרת "דוחות כספיים" - פרויקט הגילויים   

 

 (200)תיקון לתקן ביקורת 

 

 
 תוכן עניינים

 

 

 

 סעיפים 

  

  

 1-4 מבוא

  

 5-8  200תיקון תקן ביקורת 

  

 9 כניסה לתוקף 
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 מבוא

 

( מספר תיקונים IFACפרסמה הפדרציה הבינלאומית של רואי חשבון ) 2015בחודש יולי  .1
 Addressing Disclosures in the Audit ofלתקני ביקורת כחלק מפרויקט המכונה "

Financial Statements נועד להבהיר ולתת  –כשמו כן הוא  –" )להלן "הפרויקט"(. הפרויקט
 דגש לגבי ההתייחסות לגילויים בביקורת דוחות כספיים.

 

אשר  450-ו 320חלק מהתיקונים שבוצעו במסגרת הפרויקט קיבלו ביטוי בתקנים  .2
מתפרסמים במקביל לתקן ביקורת זה. הלשכה מצאה לנכון לבצע גם תיקונים בתקן 

 בעקבות תיקונים שנכללו בפרויקט האמור.  200ביקורת 
 

 110תיקון תקן ביקורת 

 

)טקסט חדש מוצג עם קו יה כלהלן יתוקן כך שנוסחו יה 200)ב( בתקן ביקורת 13סעיף  .3
 :תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה(

 

הצגה מובנית של מידע כספי היסטורי,  - (Financial statements)דוחות כספיים "
על המשאבים או  , שמיועדת להעביר מידעגילוייםהביאורים הקשוריםלרבות 

בנקודת זמן, או על השינויים בהם בתקופת זמן,  המחויבויות הכלכליים של ישות
עיקרי הביאורים הקשורים כוללים, בדרך כלל, את בהתאם למסגרת הדיווח הכספי. 

המונח "דוחות כספיים" מתייחס, בדרך  המדיניות החשבונאית ודברי הסבר אחרים.
מסגרת הדיווח הכספי  הוראותבכלל, למערכת שלמה של דוחות כספיים כפי שנקבע 

גילויים כוללים דברי הסבר או מידע  תכן שיתייחס גם לדוח כספי בודד., אך יהמתאימה
תיאורי, אשר מוצגים כפי שנדרש או כפי שמותר במפורש או בדרך אחרת על ידי מסגרת 
הדיווח הכספי המתאימה, על גבי דוח כספי, או בביאורים, או שהם נכללים בדרך של 

 א(1א-1הפניה." )ר' סעיפים א

 

)טקסט חדש מוצג עם קו יתוקן כך שנוסחו יהיה כלהלן  200)ה( בתקן ביקורת 13יף סע .4
 :תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה(

 

בין הסכום, הסיווג, ההצגה, או הגילוי  הבדלפער –( Misstatement)הצגה מוטעית "
הגילוי בדוחות הכספיים לבין הסכום, הסיווג, ההצגה או  המדווחשל פריט  המדווחים

שנדרש לגבי הפריט בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה. הצגות מוטעות יכולות 
 לנבוע מטעות או מתרמית.

 

כאשר מסגרת הדיווח הכספי היא מסגרת של הצגה נאותה ורואה החשבון המבקר 
מחווה דעה אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות, 

ת גם את אותן התאמות של סכומים, סיווגים, הצגה, או גילויים, הצגות מוטעות כוללו
אשר לפי שיקול דעתו של רואה החשבון המבקר נחוצות כדי שהדוחות הכספיים ישקפו 

  באופן נאות מכל הבחינות המהותיות."
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יתווספו הסעיפים  200בתחילת פרק הנחיות יישום ודברי הסבר אחרים בתקן ביקורת  .5
ב )ובהתאם תתוקן ההפניה הקיימת לסעיף 1הקיים ימוספר כסעיף א 1הבאים וסעיף א

 (:1א
 
 הגדרות"

 

 )ב((13דוחות כספיים )ר' סעיף 

 

מסגרות דיווח כספי מסוימות עשויות להתייחס למשאבים כלכליים של ישות או  . 1א
למחויבויות שלה במונחים אחרים. לדוגמה, יתכן שיתייחסו אליהם כאל הנכסים 
וההתחייבויות של הישות, ויתכן שיתייחסו להפרש השאריתי ביניהם כהון או 

 כזכויות הוניות.

 

, שנדרשים להיכלל בדוחות הכספיים על ידי יתכן שדברי הסבר או מידע תיאורי א.1א
מסגרת הדיווח הכספי המתאימה, ייכללו בהם בדרך של הפניה למידע במסמך 
אחר כגון דוח דירקטוריון או דוח סיכונים. "נכלל בדרך של הפניה" משמעו הפניה 
מהדוחות הכספיים למסמך האחר אבל לא הפניה מהמסמך האחר לדוחות 

לבצע הפניה למיקום  מתירההדיווח הכספי המתאימה הכספיים. כאשר מסגרת 
שבו דברי ההסבר או המידע התיאורי מצויים, וההפניה אליהם בוצעה באופן 

בדבר "מידע  9705הבהרה מס'  .נאות, אזי הם יהוו חלק מהדוחות הכספיים
המוצג בדוחות כספיים בדרך של הפניה למידע אחר" מספקת הנחיות נוספות 

 "ר.לגבי מצבים כאמו

 

 

 כניסה לתוקף 

 

 א שנוסחו יהיה כדלקמן:10יתווסף סעיף  200לתקן ביקורת  .6

 
( תיקן את 200)תיקון לתקן ביקורת  הגדרת "דוחות כספיים" -פרויקט הגילויים  א. 10"

על  ויחולא. תיקונים אלה 1א-1)ה( והוסיף את סעיפים א13-)ב( ו13סעיפים 
ביקורת של דוחות כספיים שתאריך הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בהם 

 "או לאחר מכן. 2016בדצמבר  31הוא 
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1 
 

 .177.1 

 חלוקת תקנים –פרויקט הקודיפיקציה 

 ברקע ןמסוממספרם )התקנים ש IFACבהתאם לשיטה של לן הסדר המוצע של תקינת הביקורת לה

התקנים המורכבים מסומנים  –ולפי השמות של התקנים הקיימים בישראל (IFAC-אינם קיימים ב

חברי הוועדה לתקני יחולקו בין ו בעיגולמסומנים ויועברו לצוות הקודיפיקציה, יתר התקנים  במשולש
כבר בוצעו ע"י צוות הקודיפיקציה ולכן לא  74,76 .שני חברים ידונו במקביל בכל תקן ונוהלי ביקורת.

 סומנו.
 

חבר 
 הוועדה

מס' 
 חדש

 נושא מס' ישן

 לביקורת ולדיווחתקני אב  
 תקני אב לביקורת ולדיווח 5-14 ? 

 בקרת איכות 
ארנון אטיס, 

 במשרדי רואי חשבוןקרת איכות תדריך בדבר ב 67 1 אייל אסייג

 דוחות כספיים ביקורת 
 עקרונות וחובות כלליים 

ארנון אטיס, 
 200 אייל אסייג

 
ביקורת בהתאם מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת  110

 לתקני ביקורת מקובלים בישראל
 מידע המוצג בדוחות הכספיים בדרך של הפניה למסמך אחר - 

ארנון אטיס, 
 של דוחות כספיים ת לביצוע ביקורתמכתב התקשרו 91 210 אייל אסייג

 בקרת איכות לביקורת של דוחות כספיים )בתכנית העבודה( - 220 
ניר 

זיכלינסקי, 
 דקלה כהן

230 
 

 תיעוד ביקורת 101

ביקורת של מסגרת תרמית בלשקול אפשרות קיומה של המבקר אחריות  92 240 
 דוחות כספיים

התייחסות להוראות חוק ורגולציה בביקורת של דוחות כספיים )בתכנית  - 250 
 העבודה(

 גוףגורמים המופקדים על בקרת העל בעם בנושאי ביקורת תקשורת  76 260 
 המבוקר

קיום תקשורת עם הממונים על ממשל תאגידי  -שמור לתקן בינלאומי  - 265 
 וההנהלה לגבי ליקויים בבקרה הפנימית

 הערכת סיכונים ומענה לסיכונים שהוערכו 
 ביקורת התכנון  74 300 
להצגה המתייחסים הסיכונים  תוהערכהבנה של בגוף המבוקר וסביבתו,  93 315 

 מוטעית מהותית 
ניר 

זיכלינסקי, 
 דקלה כהן

 מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת 114 320

 לסיכונים שהוערכונוהלי המבקר במענה  98 330 
, אורי מורד

 בלשכת שירות יםהמשתמשקשורים לגופים מבוקרים שיקולי ביקורת ה 94 402 אבי עמית
, אורי מורד

 שזוהו במהלך הביקורתהערכת ההשפעה של הצגות מוטעות  115 450 אבי עמית

 ראיות ביקורת 
עינת דויטש 

יואב 
 , פיאטקובסקי

 ראיות ביקורת 82 500

 ים לגבי פריטים מסוימיםנוספשיקולים  -ראיות ביקורת  83 501 
חיים פרנקל, 
 אישורים חיצוניים 84 505 גיל רוזנשטוק

ניר 
זיכלינסקי, 

 דקלה כהן
 בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה יתרות פתיחה ביקורת 77 510

, אורי מורד
 נהלים אנליטיים 79 520 אבי עמית

 דגימה בביקורת 85 530 
חיים פרנקל, 
 ביקורת אומדנים בחשבונאות 81 540 גיל רוזנשטוק

 ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן 97 545 
אריאל פטל, 

 רועי כץ
 צדדים קשוריםנוהלי ביקורת לגבי עסקאות עם  52 550

אריאל פטל, 
 רועי כץ

לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רואה החשבון אירועים  100 560
 (SUBSEQUENT EVENTS) –המבקר 

 חיהעסק ה 58 570 
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חבר 
 הוועדה

מס' 
 חדש

 נושא מס' ישן

 הבהרות לבחינת העסק החי -  
רוזית 

אורנבוך, 
 יצחק פנחס

 לרואה החשבון המבקר הצהרות בכתב 121 580

 שימוש בעבודה של אחרים 
 600 

 
 הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים 9

 הבהרה לגבי הסתמכות על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים - 
יוסי בן 
אלטבט, קובי 

 ישראלי
 התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית 88 610

רוזית 
אורנבוך, 

 פנחסיצחק 
  מומחה  תשימוש בעבוד 96 620

רוזית 
אורנבוך, 

 יצחק פנחס
 עקרונות יסוד בעבודת ביקורת משותפת 113 690

 סיכום הביקורת ודיווח 
 700 

 
90 ,99 ,

102 ,108 ,
119 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות 
 כספיים

 דוחות כספיים של משרד ממשלתינוסח דוח רואה חשבון מבקר על  - 
 נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים של רשויות מקומיות - 
 נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים הערוכים על בסיס מזומן - 
נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים של מוסדות ללא כוונת  - 

 רווח )מלכ"רים(
דיווח על ענייני ביקורת מרכזיים בדוח רואה  -לתקן בינלאומי שמור  - 701 

 החשבון המבקר )חדש(
 דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינויים מהנוסח האחיד 72 705 
 706 72 

יוסי בן 
אלטבט, קובי 

 ישראלי
 השוואתייםהתייחסות המבקר לדוחות כספיים  78 710

 , ילן מנורא
 דוד רג'ואן

 

 אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים מידע 75 720

 נושאים מיוחדים 
ביקורות של דוחות כספיים  -שיקולים מיוחדים  -שמור לתקן בינלאומי  - 800 

 שהוכנו לפי מסגרות למטרות מיוחדות
ביקורת של דוחות כספיים  -שיקולים מיוחדים  -שמור לתקן בינלאומי  - 805 

 בודדים ורכיבים ספציפיים, חשבונות או פריטים בדוח כספי 
 התקשרויות לדיווח על דוחות כספיים תמציתיים -שמור לתקן בינלאומי  - 810 
ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של  103 910 

 דוחות כספיים
יוסי בן 
אלטבט, קובי 

 ישראלי
 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 104 911

הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת חוות דעתו בתשקיף או  - 920 
 במסמך הצעה אחר

 מכתב נוחות של רואה החשבון המבקר לחתם - 921 
לרשות ניירות ערך על ידי חברה דוח רואה חשבון מבקר על דוח המוגש  - 922 

 שהיא יועץ השקעות או מנהל תיקים

 של מידע כספי סקירה 
 התקשרויות לסקירת דוחות כספיים היסטוריים -שמור לתקן בינלאומי  - 2400 
 , ילן מנורא

 דוד רג'ואן

 

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון  1 2410
 הישותהמבקר של 

להבטחת מהימנות שאינן ביקורת או סקירה של מידע כספי  עבודות 
 היסטורי

התקשרויות להבטחת מהימנות שאינן ביקורת או  -שמור לתקן בינלאומי  - 3000 
 סקירה של מידע כספי היסטורי

 בדיקה של מידע כספי פרוספקטיבי -שמור לתקן בינלאומי  - 3400 
דוחות הבטחת מהימנות על בקרות בלשכת  -בינלאומי שמור לתקן  - 3402 

 שירות
התקשרויות להבטחת מהימנות על דוחות של גזי  -שמור לתקן בינלאומי  - 3410 

 חממה
התקשרויות להבטחת מהימנות לדיווח על  -שמור לתקן בינלאומי  - 3420 
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3 
 

חבר 
 הוועדה

מס' 
 חדש

 נושא מס' ישן

 ההרכבה של מידע כספי פרופורמה הנכלל בתשקיף
, עינת דויטש

יואב 
 טקובסקי,פיא

 

  של רואי חשבון מיוחדיםדוחות  70, 7 3500
 

 שירותים אחרים 
 התקשרויות לביצוע נהלים מוסכמים הנוגעים למידע כספי - 4400 
 (compilationהתקשרויות להרכבה ) -שמור לתקן בינלאומי  - 4410 

אריאל פטל, 
 רועי כץ

 מבוקריםדוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי  8 4500

 כללי התנהגות מקצועית ותדריכים 
 לתקנון 60כללי ההתנהגות המקצועית עפ"י סעיף   9000 
 הנחיות בדבר חילופי רואי חשבון  9010 
 תדריך בדבר שמירת מסמכים - 9100 
תדריך בדבר מסמכים המצויים ברשותו של רואה חשבון והנוגעים  - 9101 

 לעבודת הביקורת
 בדבר פרקטיקה במסיםתדריך   9200 
 תלות של רואי חשבון-הנחיות בדבר אי  9300 
 בדיקה של תדריכים נוספים   
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שנות ב ובתחילת  ה־90  שנות  סוף 
ה־2000 התחוללו משברים בשוקי 
התפוצצות  לאחר  בעולם  ההון 
כגון  ענק  הונאות  רקע  ועל  ההיי־טק  בועת 
פרשת אנרון. כתוצאה מכך נפגע אמונם של 
ציבור המשקיעים במנגנוני הניהול והפיקוח 
שערוריות  משקיעים.  הם  בהן  החברות  של 
והמחוקקים  הרגולטורים  את  הביאו  אלו 
הממשל  לשיפור  הוראות  לנסח  בארה"ב 
סרבנס־אוקסלי  חוק  ביניהן   – התאגידי 
הפני־ והבקרה  הפיקוח  ולהגברת   – 1)SOX(
־מיים על התנהלות החברות ודיווחיהן הכס

תאגידי"  "ממשל  המושג  תופס  מאז  פיים. 
ברחבי  הציבורי  בשיח  ומרכזי  נכבד  מקום 

העולם. 
כחלק מהתגברות חשיבותם של מנגנוני 

־הבקרה בחברות גם בשוק הישראלי, עקרונו
SOX חלחלו אל הגופים הרגו־  תיו של חוק

לטוריים במדינה, ובשנת 2005 מינתה רשות 
זוהר  פרופ׳  של  בראשותו  ועדה  ערך  ניירות 
לבחון  שמטרתה  הרשות(  יו"ר  )לימים  גושן 
המלצות  בישראל.  תאגידי  לממשל  קוד 
וכללו   2006 שנת  בתחילת  פורסמו  הוועדה 

־בין השאר התייחסות לשיפור עצמאות הדי
־רקטוריון, שיפור עבודת ועדת הביקורת וחי

זוק עצמאותה, שיפור איכות הדיווח והגילוי 
ועוד. 

החל  בחקיקה  עוגנו  הוועדה  המלצות 
משנת 2010. תחילה, החליטה הרשות  להחיל 
הוועדה במסגרת תקנות מכוח  את המלצות 
המדווחים  התאגידים  על  ערך  ניירות  חוק 
בבורסה  הנסחרות  הציבוריות  והחברות 
בישראל.2 בתחילת שנת 2011 אושר בכנסת 
ליישם  שנועד  החברות,3  לחוק   16 תיקון 

לשיפור  ולתרום  הוועדה  המלצות  שאר  את 
הממשל התאגידי.

ממשל תאגידי מהווה אוסף של עקרונות 
־וכללים המגדירים כיצד ראוי שחברות ציבו
חשי ובקרה.  פיקוח  בהיבטי  יתנהלו  ־ריות 
־בות עקרונות אלו היא ביצירת ודאות, שקי

פות ואחידות שישרתו את משתמשי הדוחות 
ולקבל  תאגידים  להעריך  בבואם  הכספיים, 

החלטות. 
מהות  בדבר  שונות  תיאוריות  קיימות 
הממשל התאגידי. חלקן רואות אותו כפתרון 
לבעיית הנציג; חלקן רואות בו חלק ממערכת 
הפיקוח והרגולציה על השוק; ואחרות רואות 
של  אינטרס  כמבטא  התאגידי  הממשל  את 
שוק  ואמינות  יעילות  על  בשמירה  הציבור 

־ההון. בכל התיאוריות, מבנה התאגיד והיח
על  הפיקוח  וגורמי  ההנהלה  בכירי  בין  סים 
החברה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנגנונים 

אלה.
בתאגיד,  העליון  כגוף  הדירקטוריון, 

פעו על  ומפקח  החברה  מדיניות  את  ־קובע 
לות ההנהלה וביצועי החברה, ועליו להבטיח 
את התנהלותה התקינה של החברה בהיבטים 
שונים. אחת הדרכים לטיפול בבעיות שאותן 
שימוש  היא  התאגידי,  הממשל  לפתור  נועד 

־בדירקטורים חיצוניים )דח"צים, כולל דירק
טורים בלתי תלויים בהתאם להגדרה בסעיף 
1 לחוק החברות( ובוועדת הביקורת בה הם 

מכהנים. 
הדח"צים פחות תלויים בחברה ובמנכ"ל, 

הדירקטו לשאר  ביחס  יתרון  להם  יש  ־ולכן 
יכולים להביא את מומחיותם  רים, שכן הם 
וליצור  האובייקטיבית  עולמם  והשקפת 

דירק לבין  רגיל  דירקטור  בין  ההבדל  ־גיוון. 
־טור חיצוני זכה לדיון מעמיק בפסיקה היש

ראלית, ולא אחת הודגש יתרונו של הדח"צ 
לפי התורם  פניות  וחסר  עצמאי  ־כגורם 

 נעם כהן, טלי היימן, חן מוסקוביץ, 
דניאל לוי, המרכז הבינתחומי הרצליה

חברות

הדח"צ והשכ"ט
הקשר בין דירקטורים חיצוניים לשכר הטרחה של 
רואה החשבון המבקר: בדיקה אמפירית של חברות 
 ציבוריות ישראליות < נעם כהן, טלי היימן, 
חן מוסקוביץ, דניאל לוי
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המקצוע והחשבונאות 

רואה החשבון יוני 2017

063 062

התאגיד  של  התקין  ניהולו  על  והבקרה  קוח 
ודיווחיו הכספיים. בפסק הדין בפרשת הבנק 
למסחר נאמר, כי מטרתם של הדח"צים היא 
לשמש "מעין ׳כלבי שמירה׳ של בעלי המניות 

מן הציבור". 
לאור זאת, ברצוננו לבחון האם הדח"צים 

כנגד שחי בהגנה  "שומרי סף"  ־אכן מהווים 
תויות, תרמיות והונאות. תשובה לכך יכולה 
תפקיד  שבין  ביחס  התבוננות  מתוך  להגיע 
החשבון  רואה  של  עבודתו  לבין  הדח"צ 
המבקר, שכן הביקורת משמשת ככלי מרכזי 
בידי משתמשי הדוחות הכספיים, מאחר ואלו 
רו"ח  של  דעתו  בחוות  מבטחם  את  תולים 

מחק מטרת  הדיווח.  נאותות  לגבי  ־המבקר 
רנו היא להרחיב את היריעה בעניין השפעתו 
ויעילותו של הממשל התאגידי ותרומתם של 
אחת  והבקרה.  הפיקוח  בסוגיית  הדח"צים 
הדרכים לכך היא לבחון בצורה אמפירית את 
הטרחה  שכר  על  בחברה  הדח"צים  השפעת 

של רו"ח המבקר. 
־שכ"ט של רו"ח המבקר בגין עבודת הבי

הביקורת, אך הדיון בהם נוגע לחברות חוץ. 
אפק על  אור  לשפוך  עשוי  מחקרנו  ־לפיכך, 

טיביות הדח"צים בממשל התאגידי בישראל.
נטייה  ישנה  כי  הראו,  מחקרנו  תוצאות 
ככל  המבקר  רו"ח  של  בשכ"ט  לעלייה 
עם  עולה.  בדירקטוריון  הדח"צים  ששיעור 
אין  ולכן  מובהקות  אינן  אלו  תוצאות  זאת, 
נכונה.  שהשערתנו  בוודאות  לקבוע  בידינו 

־זאת, לעומת תוצאותיהם של מחקרים קוד
בין  קשר  מצאו  אשר  בארה"ב,  שנערכו  מים 
של  לשכ"ט  בדירקטוריון  הדח"צים  שיעור 

רו"ח המבקר. 
הדירקטו שבישראל  היא  ־המשמעות 
רלוונ גורמים  אינם  עצמאותו  ורמת  ־ריון 

המבקר.  רו"ח  של  שכ"ט  בקביעת  טיים 
הדירקטוריון  "איכות"  לחילופין  או  הדח"צ 
אינם רלוונטיים מבחינת הרו"ח כאשר נקבע 

להח נתון  ששכ"ט  שהעובדה  ייתכן  ־שכרו. 
־לטת אסיפת בעלי המניות וזאת לצד תערי

לדח"צ  מדוע  שמסבירים  הם  הנמוכים,  פיו 
אין השפעה על שכ"ט של רו"ח המבקר, ואף 
ייתכן שתפיסת הממשל התאגידי בארץ היא 

הסיבה העיקרית לכך.

סקירה ספרותית והשערות
התאגידי  הממשל  סביב  הציבורי  השיח 
שחלו  והשינויים  רבים,  מומחים  העסיק 
טבעית  קרקע  יצרו   SOX דרישות  בעקבות 
השונות  השפעותיו  את  לחקור  שאפשרה 

המחק בין  יותר.  טוב  תאגידי  ממשל  ־של 
רים קיימת קבוצת מאמרים העוסקים בקשר 
בין ממשל תאגידי ותשומות הביקורת, אשר 
מניחים בבסיסם, כי ממשל תאגידי חזק יותר 

הבי של  וכמותה  איכותה  על  להשפיע  ־יכול 
גישות  שתי  משקפים  אלו  מאמרים  קורת. 
אודות  מקושרות(  זאת  עם  )אך  מנוגדות 
רו"ח  של  ושכ"ט  תאגידי  ממשל  בין  הקשר 

מבקר.  
חיובי  קשר  קיים  הראשונה,  הגישה  לפי 
הביקורת.  תשומות  לבין  תאגידי  ממשל  בין 
הראו שממשל  זו  בגישה  מחקרים התומכים 
יותר  גבוה  לשכ"ט  מוביל  יותר  טוב  תאגידי 
של רו"ח מבקר )אבוט, 2003; קרסלו, 2002(. 

הבי ועדת  נמצא שעצמאות  אלו  ־במחקרים 
ומומ מדח"צים(  במלואה  )מורכבת  ־קורת 
מומ בעל  חבר אחד  לפחות  )כוללת  ־חיותה 

על  חיובי  באופן  משפיעים  פיננסית(  חיות 

הדי )או  הכללית  האסיפה  ע"י  נקבע  ־קורת 
היקף  סמך  ועל  לכך(  הוסמך  אם  רקטוריון 
הביקורת והסיכון הכרוך בה. בבואו של רו"ח 
את  להעריך  עליו  עבודתו,  את  לבצע  מבקר 
סיכון הביקורת המורכב משלושה פרמטרים: 
חשיפה.  וסיכון  בקרה  סיכון  מובנה,  סיכון 
הסיכון  את  המשקף  הבקרה,  שסיכון  ככל 
שהבקרה הפנימית לא תחשוף הצגה מוטעית 
מהותית בדוחות הכספיים, יהיה גבוה יותר – 
כך יהיה על רו"ח המבקר להקטין את סיכון 
החשיפה )הסיכון שהוא לא יחשוף זאת( ע"י 
הרחבת אופיה, עיתויה והיקפה של עבודתו. 
הבי סיכון  בגובה  תלוי  ושכ"ט  ־היות 

ולכן  קורת, הרי שהוא תלוי בסיכון הבקרה, 
הפי מיעילות  מושפע  ששכ"ט  להניח  ־סביר 
מוכ אשר  בחברה,  הפנימית  והבקרה  ־קוח 

תבת ומתאפשרת ע"י הדח"צים. מכאן הגענו 
לשאלה, האם וכיצד שיעור הדח"צים בחברה 
משפיע על שכ"ט של רו"ח המבקר. פורסמו 
בין  בקשר  העוסקים  רבים  מאמרים  אמנם 
מנגנוני הפיקוח בממשל התאגידי ותשומות 

היות ושכ״ט תלוי בגובה סיכון הביקורת, הרי שהוא תלוי בסיכון 
הבקרה, ולכן סביר להניח ששכ״ט מושפע מיעילות הפיקוח 

והבקרה הפנימית בחברה, אשר מוכתבת ומתאפשרת ע״י 
הדח״צים. מכאן הגענו לשאלה, האם וכיצד שיעור הדח״צים 

בחברה משפיע על שכ״ט של רו״ח המבקר
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חברות

והן  המבקר  רו"ח  של  בשכ"ט  משמעותית 
יותר.  מקצועי  מבקר  רו"ח  למנות  בחרו 

בעצ שגידול  כך  על  מצביעות  אלו  ־תוצאות 
למחויבות  מוביל  הביקורת  ועדת  מאות 

גדולה יותר לביטחון בביקורת. 
השינויים  בעקבות  כי  נמצא,  כן  כמו 
חל  הביקורת,  וועדת  הדירקטוריון  בהרכב 
זה,  שיפור  הכספי.  הדיווח  באיכות  שיפור 
כפי שהוסבר, יכול להיות מיוחס להתחזקות 
עצמאותה של ועדת הביקורת, אשר מקפידה 

יותר, או לחי ־על בקרה פנימית אפקטיבית 
ואיכות  יותר  רבים  ביקורת  למאמצי  לופין 

רו"ח מבקר גבוהה יותר.
החיובי  באותו מאמר, הקשר  כפי שצוין 
בין סמכותה ועצמאותה של ועדת הביקורת 
לבין שכ"ט גבוה של רו"ח מבקר, יכול לנבוע 

־ממספר סיבות. ראשית, ועדה עצמאית וסמ
תאגידי  ממשל  לדרוש  צפויה  יותר  כותית 
נוקשה, ולהניע את החברה להקדיש משאבים 

כיש למנוע  בכדי  הביקורת  לתהליך  ־רבים 
צפויים  חבריה  שנית,  הכספי.  בדיווח  לונות 
להבין טוב יותר ניסיונות של ההנהלה לבצע 
מניפולציות ואת ההשלכות השליליות שלהן, 
ולפיכך לדרוש תשומות ביקורת גדולות יותר. 

־שלישית, יש לה כוח מיקוח חזק יותר, המא
־פשר לה לדרוש ולקבל מאמצי ביקורת נרח

בים ורו"ח מבקר באיכות גבוהה יותר. 
באופן עקבי עם סיבות אלו, במחקר נוסף 
דיר־ כי  נמצא,  וסגל(  )רובין   2013  משנת
הליך  עבור  לשלם  להחליט  יכולים  קטורים 
להעסיק  לחילופין  או  יותר  נרחב  ביקורת 
יותר, על מנת להשיג  רו"ח מבקר "מקצועי" 
את  לשפר  במטרה  טובים  ביקורת  שירותי 

הפיקוח והבקרה בחברה.
בעניין  להתייחסות  וראוי  נוסף  היבט 
שכ"ט של רו"ח מבקר הוא בין גודל החברה, 
הדח"צים.  ומיומנות  הביקורת  מורכבות 
רק  כי  נמצא,  )זמאן(   2011 משנת  במחקר 
מובהק  חיובי  קשר  קיים  גדולות  בחברות 
שכ"ט  לבין  הביקורת  ועדת  אפקטיביות  בין 
של רו"ח מבקר. אפקטיביות ועדת הביקורת 

־נמדדה באמצעות מומחיות, עצמאות, שקד
הובילו  המחקר  תוצאות  הוועדה.  וגודל  נות 
יותר  אפקטיבית  ביקורת  שוועדת  למסקנה 
מביאה  וכך  ובקרה,  פיקוח  ליותר  מתחייבת 
להוצאות  ובהתאם  יותר  מקיפה  לביקורת 

שכ"ט גבוהות יותר. 
וסגל(  )רובין   2013 משנת  אחר  ממחקר 

הטמון  הסיכון  ואת  רווחים  לניהול  הסיכון 
בממשל החברה בעת תכנון הביקורת והחיוב 

־בגינה, ונצפתה עלייה בהיקף הביקורת, ובה
כאשר  מבקר,  רו"ח  של  בשכ"ט  לכך  תאם 

סיכונים אלו היו גבוהים. 
משנת  דרך  ופורץ  יותר  מאוחר  במחקר 
ממשל  בין  בקשר  העוסק  )גריפין(,   2008
תאגידי ושכ"ט של רו"ח מבקר, הועלו לדיון 

־שתי הגישות המנוגדות והקשר ביניהן. החו
־קרים השתמשו במודל שאיחד את שני היח

זה  מושפעים  הם  כי  ומצאו,  המנוגדים  סים 
דרישות  כי  הראו,  המחקר  תוצאות  מזה. 
SOX הביאו לעלייה משמעותית בשכ"ט של 

)ומש שימשה  הביקורת  שכן  מבקר,  ־רו"ח 
טוב  תאגידי  ממשל  להשגת  כמנגנון  משת( 

גדו ובקרה  פיקוח  מאמצי  ומשקפת  ־יותר 
התאגידי  הממשל  זאת,  עם  יחד  יותר.  לים 
המשופר הקטין את מחיר סיכון הביקורת, כך 

ששכ"ט של רו"ח המבקר ירד. 
דיר בעלות  חברות  אחד,  מצד  ־כלומר: 

יותר  עצמאיים  ביקורת  ועדת  או  קטוריון 
מבקר  לרו"ח  יותר  גבוה  שכ"ט  משלמים 
על   – יותר  קפדנית  מביקורת  כתוצאה   –

והשלכו התאגידי  הממשל  את  לשפר  ־מנת 
־תיו. אולם, מצד שני דרישות הממשל התא

גידי ודירקטוריון או ועדת ביקורת עצמאיים 
יותר מביאים בסופו של דבר להפחתת סיכון 
רו"ח  של  שכ"ט  את  מורידים  וכך  הביקורת, 

המבקר.
נבחנה  וסגל(  )קים   2013 משנת  במחקר 
הביקורת  ועדת  במאפייני  השינוי  השפעת 
הביקורת  תשומות  על   )SOX חוק  )בעקבות 
וכן  מבקר,  רו"ח  ומינוי  שכ"ט  ע"י  הנמדדות 
לגישה  בהתאם  הכספי.  הדיווח  איכות  על 
לבצע  שנאלצו  בחברות  כי  נמצא,  הראשונה 
עלייה  ועדת הביקורת, חלה  שינויים בהרכב 

־שכ"ט של רו"ח מבקר. הסיבה לכך היא שהד
רישה להשיג ממשל תאגידי טוב יותר מביאה 
בביקורת,  משאבים  יותר  להשקיע  חברות 
מתפקידם  כחלק  דח"צים,  מביאה  ובפרט 
יותר.  מקיפה  ביקורת  לדרוש  זאת,  להבטיח 
כך נוצרת עלייה הן בעלויות הבקרה הפנימית 

והן בשכ"ט של רו"ח המבקר. 
מצאו  )קרסלו(   2002 משנת  במחקר 

הדירק מאפייני  בין  חיובי  קשר  ־החוקרים 
רו"ח מבקר. הם הסבירו,  טוריון לשכ"ט של 
כי בהתחשב בעובדה שעל הדח"צים להבטיח 

שדיר ייתכן  מהימן,  יהיה  הכספי  ־שהדיווח 
בשכירת  יתמכו  יותר  עצמאיים  קטוריונים 
שירותי ביקורת איכותיים יותר, ובכך יובילו 

לעלייה בשכ"ט של רו"ח המבקר. 
קיים  השנייה,  הגישה  לפי  זאת,  לעומת 
קשר שלילי בין ממשל תאגידי לבין תשומות 

־הביקורת. מחקרים התומכים בגישה זו טוע
את  מפחית  יותר  טוב  תאגידי  שממשל  נים, 
סיכון הבקרה הפנימית ומבטיח איכות דיווח 
טובה יותר, ובכך מאפשר להפחית את סיכון 

־הביקורת, ובהתאם - את היקף עבודת הבי
קורת ושכ"ט בגינה. במחקר משנת 2001 )צוי 

הדיר בין עצמאות  נמצא קשר שלילי  ־וגול( 
והחו מבקר,  רו"ח  של  שכ"ט  לבין  ־קטוריון 

קרים הסיקו שעצמאות הדירקטוריון מהווה 
גורם מכריע בהערכת סיכון הבקרה ע"י רו"ח 
נוסף  בקביעת שכ"ט. מחקר  גם  וכך  המבקר 
תאגידי  שממשל  מראה   )2000 והאנו,  )כהן 
חזק יותר מאפשר לרו"ח המבקר להקטין את 

היקף הביקורת. 
שרו"ח  מראים  מחקרים  לכך,  נוסף 
התאגידי  הממשל  גורמי  את  שוקל  המבקר 
 ;2002 )כהן,  וביצועה  הביקורת  תכנון  בעת 
אלו  במחקרים   .)2004 וג׳ונסטון,  בדראד 
את  בחשבון  מביא  המבקר  שרו"ח  נמצא, 

המשמעות היא שבישראל הדירקטוריון ורמת עצמאותו אינם 
גורמים רלוונטיים בקביעת שכ״ט של רו״ח המבקר. הדח״צ 

או לחילופין ״איכות״ הדירקטוריון אינם רלוונטיים מבחינת 
הרו״ח כאשר נקבע שכרו. ייתכן שהעובדה ששכ״ט נתון 

להחלטת אסיפת בעלי המניות וזאת לצד תעריפיו הנמוכים, 
הם שמסבירים מדוע לדח״צ אין השפעה על שכ״ט של רו״ח 

המבקר, ואף ייתכן שתפיסת הממשל התאגידי בארץ היא 
הסיבה העיקרית לכך
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אפקטי ביקורת  שוועדת  להבין,  ־ניתן 
בית צפויה להימצא בחברות גדולות, מאחר 
יותר  מסובכת  היא  בהן  הנדרשת  שהבקרה 
המימון,  החלטות  הפעילות,  מורכבות  )בשל 

הבט ולשם  ועוד(  הרגולטוריות  ־הדרישות 
חתה נדרשים דח"צים מיומנים יותר. גם כאן 
וועדת  דירקטוריון  בעלות  חברות  כי  נמצא, 
יותר – כלומר אפקטיביים  ביקורת מיומנים 
לרו"ח  יותר  גבוה  שכ"ט  משלמות   – יותר 

מתק הדח"צים  מיומנות  שכן  ־המבקר, 
שרת באופן חיובי למאמצי הפיקוח והבקרה 

שלהם. 
הדח"צ  של  מיומנותו  חשיבות  אף  על 
אחרים  מחקרים  נפרד(,  לדיון  הראוי  )נושא 

הדי עצמאות  רמת  כי  להוכיח,  ־ממשיכים 
תפקיד  משחקת  אכן  וועדותיו  רקטוריון 
חשוב בממשל התאגידי. למשל, מחקר משנת 
2011 )פררה( הוכיח, כי קיים קשר חיובי בין 
הדיווח  איכות  לבין  הדירקטוריון  עצמאות 
 )2014 )ארמסטרונג,  נוסף  במחקר  הכספי. 

־נמצא, כי חברות שהגדילו את עצמאות הדי

תוצאות מחקרנו הראו, כי ישנה נטייה לעלייה בשכ״ט של רו״ח 
המבקר ככל ששיעור הדח״צים בדירקטוריון עולה. עם זאת, 

תוצאות אלו אינן מובהקות ולכן אין בידינו לקבוע בוודאות 
שהשערתנו נכונה. זאת, לעומת תוצאותיהם של מחקרים 

קודמים שנערכו בארה״ב, אשר מצאו קשר בין שיעור הדח"צים 
בדירקטוריון לשכ״ט של רו״ח המבקר 

את  גם  הגדילו  הביקורת,  וועדת  רקטוריון 
הדח"צים  הסיבה:  המבקר.  לרו"ח  התשלום 
רואים את גידול בתשלומי הביקורת כאמצעי 
שיחייב את המנהלים להבטיח בקרה פנימית 

קפדנית יותר ודוחות כספיים נאותים יותר.
הישענות  ותוך  אלו  מאמרים  בעקבות 
לבחון האם  אנו מעוניינות  על תוצאותיהם, 

בדי הדירקטורים  מכלל  הדח"צים  ־לשיעור 
השפעה  יש  בישראל,  חברה  של  רקטוריון 
לגישה  בהתאם  המבקר.  רו"ח  של  על שכ"ט 
למצוא  נצפה  בספרות,  הרווחת  הראשונה 

־קשר חיובי בין עצמאות הדירקטוריון ותשו
־מות הביקורת כתוצאה מיישום החלת המל

צות ועדת גושן. 
הרעיון,  עומד  השערתנו  בבסיס 
מקיפה  ביקורת  לדרוש  עשויים  שהדח"צים 
ממשל  להשיג  ממטרתם  כחלק  ואיכותית, 
יותר  שיכהנו  ככל  לכן,  יותר.  טוב  תאגידי 
המחויבות  תגבר  כך  בדירקטוריון,  דח"צים 
יותר  ויושקעו  והבקרה,  הפיקוח  לשיפור 
משאבים בהליך הביקורת – שיובילו לשכ"ט 

השערתנו  המבקר.  רו"ח  של  יותר  גבוה 
מחקרנו  שכן  הראשונה,  הגישה  עם  עקבית 
נערך זמן קצר יחסית לאחר יישום המלצות 

ויש שילך  ככל  ייתכן שבעתיד,  גושן.  ־ועדת 
תפר הממשל התאגידי בחברות, יפחת שכ"ט 
של רו"ח המבקר בהתאם לגישה השנייה וכפי 

שנמצא במחקר ששילב בין שתי הגישות.

שיטת המחקר ותוצאותיו
המדגם מתבסס על נתוני חברות ישראליות 
יתר  ת"א  ובמדד   100 ת"א  במדד  שנסחרו 
2014־2011.  ובשנים  2006־2009  בשנים   50
2010 נועד לבחון את השי־  הדילוג על שנת
נוי שחל בעקבות המלצות ועדת גושן. שכ"ט 

ומספר חברי הדיר לרו"ח המבקר  ־המשולם 
כחלק  הדירקטוריון  בדוח  מופיעים  קטוריון 
מהדוח התקופתי של החברה. נתונים אודות 
רכיבי משתני הבקרה אספנו ממאגר המידע 

של המגנ"א. 
בתחילה כלל המדגם 150 חברות. הסרנו 
דואליות, שכן הן מחויבות  מהמדגם חברות 
לסטנדרטים  כפופות  ואינן  בחו"ל  לחוקים 
הישראלים )כגון גילוי בדבר שכ"ט של רו"ח 
הסרנו  בפרט.  גושן  ועדת  ולהוראות  מבקר( 
חברות ביטוח ובנקים, מאחר שהם נמצאים 
להוראות  וכפופים  ממשלתי  פיקוח  תחת 
והדיווח  הביקורת  להליך  ביחס  מיוחדות 
פרסמו  שלא  חברות  הסרנו  הכספי.  והגילוי 
הדירקטורים.  ו/או  שכ"ט  אודות  נתונים 

הנתו לגביהן  נמצאו  שלא  חברות  ־הסרנו 
נשארנו עם מדגם  נים הרלוונטיים במגנ"א; 
הנתו־ היו  לא  לחלקן  אשר  חברות,   92  של
נים הרלוונטיים במשך כל שמונה השנים של 
תקופת המדגם ולכן לא קיימות תצפיות בגין 
שנים אלו. לאחר יישום פילטרים אלו נותרנו 

עם 678 תצפיות.  
שיעור  של  ההשפעה  בחינת  לצורך 
שכ"ט  על  חברה  של  בדירקטוריון  הדח"צים 

־של רו"ח המבקר, השתמשנו ברגרסיה לוגרי
R( על מנת לאמוד את השי־  תמית )בשיטת

נוי בערכי המשתנה המוסבר )שכ"ט של רו"ח 
המש בערכי  השינוי  באמצעות  ־המבקר( 

לקבל  כדי  הדח"צים(.  )שיעור  המסביר  תנה 
אינדיקציה מהימנה של השפעה זו, יש צורך 
בגורם שיניב שינוי במבנה הדירקטוריון של 
החברה, אך שאין לו השפעה ישירה על שכ"ט 
המלצות  את  לקחנו  לכן,  המבקר.  רו"ח  של 
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מועד  שלאחר  התקופה  לבין  השינוי  מועד 
השינוי. כמו כן, נעזרנו ביצירת משתנה חדש, 
תקופת  את  המזהה  המשתנה  בין  המשלב 
)שיעור  המסביר  המשתנה  ובין  המדגם 
של  השונה  ההשפעה  את  ומייצג  הדח"צים( 
שיעור הדח"צים על שכ"ט של רו"ח המבקר 

בין שתי תקופות המדגם. 
רגר־ 2006־2009:  לשנים  רגרסיה 
השי מועד  לפני  לתקופה  מתייחסת  זו  ־סיה 
שהמש מלמדות,  הרגרסיה  תוצאות  ־נוי. 

תנה המסביר שיעור הדח"צים, איננו מובהק 
ניתן לאשש את ההש לא  ולכן  ־סטטיסטית 

שלילי,  או  חיובי  קשר,  שקיים  ולהגיד  ערה 
המבקר.  רו"ח  לשכ"ט  הדח"צים  שיעור  בין 
עוד ניתן ללמוד מתוצאות הרגרסיה, כי ככל 
גבוהים  הפיננסי  והמינוף  החברה  שגודל 
יותר, כך שכ"ט רו"ח מבקר גבוה יותר; וככל 
רו"ח  שכ"ט  כך  יותר,  גבוה  החוזר  שההון 

מבקר נמוך יותר.
רגרסיה  2011־2014:  לשנים  רגרסיה 
השינוי.  מועד  לאחר  לתקופה  מתייחסת  זו 
תוצאות הרגרסיה דומות במהותן לתוצאות 
רגרסיה 1, כאשר גם כאן המשתנה המסביר 
סטטיסטית.  מובהק  איננו  הדח"צים  שיעור 
החברה  שגודל  שככל  לומר,  ניתן  כן  כמו 
שכ"ט  כך  יותר,  גבוהים  הפיננסי  והמינוף 

רו"ח מבקר גבוה יותר. 
מצאנו  הרגרסיות,  שתי  על  במבט 
גדל  הדח"צים  של שיעור  המתאם  שמקדם 
תוצאה   .2 לרגרסיה   1 מרגרסיה  ארבע  פי 
לאחר  בשכ"ט  לעליה  נטייה  על  מצביעה  זו 
מועד השינוי. אולם, מאחר שהמשתנים אינם 

־מובהקים סטטיסטית בתוצאות שתי הרגר
סיות, אין בידינו מספיק ביטחון לומר, שאכן 
קיימת השפעה חיובית של שיעור הדח"צים 

על שכ"ט של רו"ח המבקר.
רגרסיה לכל תקופת המדגם: המשתנים 

־החדשים שהוספנו לרגרסיה זו, אינם מובה
כי  לקבוע,  ניתן  לא  ולכן  סטטיסטית  קים 
שיעור הדח"צים בדירקטוריון משפיע באופן 
ואחרי  לפני  מבקר  רו"ח  שכ"ט  על  שונה 
עצמאות  בדבר  גושן  ועדת  המלצות  יישום 

־הדירקטוריון. בדומה לשתי הרגרסיות הרא
השלישית  הרגרסיה  מתוצאות  גם  שונות, 
והמינוף  החברה  שגודל  שככל  לומר,  ניתן 
הפיננסי גבוהים יותר, כך שכ"ט רו"ח מבקר 
גבוה יותר; וככל שההון החוזר גבוה יותר, כך 

שכ"ט רו"ח מבקר נמוך יותר. 

הדירק עצמאות  חיזוק  בדבר  גושן  ־ועדת 
למחקרים  בדומה  )זאת,  כזה  כגורם  טוריון4 
SOX כדי  קודמים בהם נעזרו בדרישות חוק 

־לבחון את השפעת השינוי בעצמאות הדיר
וגורמים  מבקר  רו"ח  של  שכ"ט  על  קטוריון 

נוספים(.
חתך  כנקודת   2010 לשנת  התייחסנו 
תקופות  לשתי  המדגם  תקופת  את  שתחלק 
העיגון בחקיקה  זו החל  נפרדות, שכן בשנה 
 2011 בשנת  וכבר  גושן  ועדת  המלצות  של 
נועדה  זו  הפרדה  ליישמן.  החברות  נדרשו 
להבליט את השינוי בעצמאות הדירקטוריון 
קיימת,  אם  השפעתו,  ואת  שהתרחש(  )ככל 
יצרנו  כלומר:  המבקר.  רו"ח  של  שכ"ט  על 
נקודת מבט שאפשרה לנו לבחון את השפעת 
שיעור הדח"צים על שכ"ט של רו"ח המבקר 
בתקופה שלאחר יישום המלצות ועדת גושן, 
שקדמה  בתקופה  זו  להשפעה  בהשוואה 

ליישומן.
השפעת  את  מהימן  באופן  לבחון  כדי 
מבקר,  רו"ח  של  שכ"ט  על  הדח"צים  שיעור 
השפעה  כבעלי  הידועים  גורמים  נטרלנו 
על שכ"ט של רו"ח מבקר. הללו כוללים את 
שככל  שכן  החברה,  גודל  הבאים  המשתנים 

־שהחברה גדולה יותר, כך היקף עבודת הבי
רו"ח  של  שכ"ט  ולכן  יותר  גדול  יהיה  קורת 
יכול  גבוה  ערך   – חוזר  הון  יגדל;  המבקר 
לעליה  שיגרמו  תפעוליות  בעיות  על  להעיד 
בהיקף עבודת הביקורת ולשכ"ט גבוה יותר; 
ושכיחות  החברה  רווחיות  פיננסי,  מינוף 
סיכון  את  להגדיל  עשויים  בה,  ההפסדים 
הביקורת ככל שרמתם גבוהה יותר, שכן הם 
מעידים על סיכון כשלעצמם, וכך להגדיל את 

שכ"ט; וכן, הענף של כל חברה.
בעזרת נתונים אלו, יצרנו שתי רגרסיות 

־הבוחנות את השפעת שיעור הדח"צים בהת
חשב במשתני הבקרה על שכ"ט רו"ח המבקר, 
אשר כל אחת מהן מתייחסת לתקופת מדגם 

אחרת )לפני ואחרי מועד השינוי(.
בשלב הראשון בחנו את שתי הרגרסיות, 
המדגם  לתקופת  מתייחסת  אחת  כאשר 
מתייחסת  והשנייה  )2006־2009(  הראשונה 
לתקופת המדגם השנייה )2011־2014(. בשלב 
השני, על מנת שנוכל לערוך השוואה בין שתי 

הכו נוספת  רגרסיה  יצרנו  ־תקופות המדגם, 
ההפ לצורך  במדגם.  השנים  סך  את  ־ללת 

רדה בין תקופות המדגם ברגרסיה האחרונה, 
הוספנו משתנה שיבחין בין התקופה שלפני 

את  לקבל  נוכל  לא  התוצאות,  לאור 
הדח"צים  ששיעור  שככל  ולקבוע  ההשערה 
רו"ח  של  שכ"ט  כך  עולה,  בדירקטוריון 

המובה )חוסר  סיבה  עולה. מאותה  ־המבקר 
קות של המשתנה המסביר(, לא ניתן לקבוע, 
המבקר  רו"ח  )שכ"ט  הנגדית  ההשערה  כי 

קטן עם העלייה בשיעור הדח"צים( נכונה. 
־בטרם בואנו לקבוע, כי דח"צים, או לחי

עצמאותו,  ורמת  הדירקטוריון  מבנה  לופין 
המבקר,  רו"ח  שכ"ט  על  משפיעים  אינם 
נוספת.  בדיקה  בעזרת  השערתנו  את  בחנו 

־תחילה חילקנו את נתוני המדגם לשתי קבו
דח"צים  שיעור  לפי  ראשונה  קבוצה   – צות 
הנמוך מהממוצע, וקבוצה שנייה לפי שיעור 
בחנו  הגבוה מהממוצע. לאחר מכן,  דח"צים 
האם קיים הבדל בממוצע שכ"ט של הקבוצה 

הראשונה בהשוואה לקבוצה השנייה. 
שכ"ט  בין  ההבדל  כי  הראו,  התוצאות 
שיעור  בעלות  חברות  בקרב  המבקר  רו"ח 
בקרב  שכ"ט  לבין  הממוצע  מעל  דח"צים 
מתחת  דח"צים  שיעור  בעלות  חברות 
לממוצע הוא רק 1,000 שקל בממוצע )0.1% 
משכ"ט הממוצע(. כלומר: גם לאחר בדיקה זו 
לא ניתן לומר ששיעור הדח"צים משפיע על 

שכ"ט רו"ח המבקר.

סיכום
ושי חיזוק  בעניין  גושן  ועדת  ־המלצות 

פור הממשל התאגידי בישראל, קיבלו תוקף 
חוקי החל משנת 2010. בעקבות זאת, נאלצו 

הדיר עצמאות  את  לחזק  ציבוריות  ־חברות 
בעניין  הוראות  אימצו  אף  וחלקן  קטוריון, 

הדירק במבנה  השינויים  הדח"צים.  ־שיעור 
אפקטי לבחינת  פורייה  קרקע  יצרו  ־טוריון 

ותרומתם  התאגידי  בממשל  הדח"צים  ביות 
לסוגיית הפיקוח והבקרה. 

משפיע  וכיצד  האם  בחנו  זה  במחקר 
שיעור הדח"צים בדירקטוריון של חברה על 

־שכ"ט של רו"ח המבקר, וביססנו את השער
־תנו על סמך ממצאי מחקרים קודמים שעו

סקים בנושא. בנינו רגרסיה שתאפשר לבחון 
את הקשר בין הדח"צים לבין שכ"ט של רו"ח 
אחרים  במשתנים  התחשבות  תוך  המבקר, 
טיפול  וביצענו  שכ"ט  על  השפעה  בעלי 

מתאים לצורך נטרול השפעתם.  
נעשו  אשר  קודמים,  ממחקרים  בשונה 
קשר  ומצאו  שבחנו  בארה"ב,  חברות  לגבי 
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רו"ח  של  ושכ"ט  הדירקטוריון  עצמאות  בין 
מובה תוצאות  העלה  לא  מחקרנו  ־מבקר, 
השע נכונות  את  לקבוע  לנו  שאפשרו  ־קות 

עצמאות  שבישראל,  היא  המשמעות  רתנו. 
הדירקטוריון או לחילופין הדח"צ כשלעצמו, 
אינם מהווים פקטור בקביעת שכ"ט של רו"ח 

המבקר.  
אולם, אם נתבונן בשכ"ט לשעת עבודה 
של רו"ח מבקר בישראל בהשוואה למדינות 

מפתי אינן  אלו  שתוצאות  נראה  ־בעולם, 
עות. במסגרת פורום שווי הוגן שנערך במרכז 
רו"ח  ע"י  סקר  נערך  הרצליה,  הבינתחומי 
שלומי שוב על תעריפי שכ"ט של רו"ח בארץ 
בהשוואה לעולם, בו הוצגו נתונים המחזקים 
את טענותיהם של רואי החשבון בישראל על 
הביקורת.  הירידה המתמדת בשכ"ט בתחום 
תוצאות הסקר, העלו כי שכר הטרחה לשעה 
מגיע  ולעיתים  בישראל  מזה  כפול  בארה"ב 

גם עד ליותר מפי חמישה. 
בעובדה,  נעוצה  לכך  שהסיבה  ייתכן 
המבקר  רו"ח  של  שכ"ט  קביעת  שבארה"ב 

הבי ועדת  של  הבלעדית  להחלטה  ־נתונה 
קורת, בעוד שבישראל היא נתונה להחלטת 
לדברי  המניות.  בעלי  של  הכללית  האסיפה 
ליידי  שכ"ט  בקביעת  הסמכות  העברת  שוב, 
ועדת הביקורת גם בישראל, לא בהכרח תביא 
לשינוי, משום "שבעלי השליטה ומנהלים לא 
מכירים בחשיבות הביקורת ורואים בה נטל". 
לדברי שוב, "צריך להוסיף לכך גם את בעיות 
בישראל.  חווים  שאנו  התאגידי  הממשל 
יבינו  לא  השליטה,  בעלי  גם  כמו  הדח"צים, 
שהצרכנים  עד  הביקורת  של  החשיבות  את 
של המידע בדוחות בשוק ההון ידרשו אותה, 

וכאן טמונה הבעיה". 
בחב מדאיגה  תופעה  קיימת  ־למעשה, 

רו"ח  של  לשכ"ט  בנוגע  הציבוריות  רות 
והמור הגבוה  הסיכון  למרות  שכן  ־המבקר, 

כבות, השכר הוא הפסדי. לדברי נשיא לשכת 
־רואי חשבון, רו"ח יזהר קנה, על אף הרגול

ציה הגוברת והגדלת היקף עבודת הביקורת, 
עושים  רו"ח  "משרדי  ונשחק.  הולך  שכ"ט 
ישיגו  לא  הרווח  את  לפיו  הקר  השיקול  את 

במוצרים  לב המקצוע, אלא  בביקורת שהיא 
נלווים", אמר. 

רו"ח  של  שכ"ט  שכאשר  היא,  המסקנה 
המבקר בישראל מגיע לתחתית – קשה יהיה 

משי כתוצאה  מובהקים  הבדלים  ־לזהות 
נוי בממשל התאגידי של החברה. ניתן לומר, 
בין רואי  כן, ששכ"ט מושפע מהתחרות  אם 
יותר  מסחרי,  מו"מ  על  ומבוסס  החשבון 
הדח"צים  מהתערבות  מושפע  שהוא  מאשר 

ופיקוחם.  

הערות
ראו גם רגולציות מטעם רשות ניירות הערך    .1

האמריקנית, הבורסה בניו־יורק ובורסת 
נאסד"ק, שחייבו את החברות הרשומות 

למסחר בארה"ב לקיים בדירקטוריון רוב )מעל 
50%( של דירקטורים בלתי תלויים ולהקים 
ועדת ביקורת שכל חבריה יהיו דירקטורים 

בלתי תלויים.

תיקון משנת 2009 לתקנות ניירות ערך    .2
)דוחות תקופתיים ומיידיים(. תיקון זה 

עוסק במערך הבקרה הפנימית על הדיווח 
הכספי ועל הגילוי בתאגיד. מטרתו לשפר את 

התהליכים הפנימיים, אשר נועדו לשמור על 
רמה נאותה של דיווח כספי וגילוי, ולספק 

לגורמים הבכירים בתאגיד מידה סבירה של 
ביטחון בדבר נאותות הדוחות ועמידתם 
בהוראות הדין. על פי התיקון, תאגידים 

מדווחים וחברות ציבוריות יחויבו בהגשת 
דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, אליו 
תצורף חוות דעתו של רואה החשבון המבקר 

בעניין זה.

חשיבותם של הדח"צים גדלה בשנים    .3
האחרונות בעקבות הדיון הנרחב בנושא 

הממשל התאגידי וקיבלה משנה תוקף 
בחקיקה בארץ ובעולם. לראיה, נוספו לחוק 

החברות סעיפים שונים: סעיף 1 מגדיר 
"דירקטור בלתי תלוי", סעיף 239)א( דורש 

מחברות ציבוריות כהונה של לפחות שני 
דח"צים בדירקטוריון, סעיף 240)ב(-)ו( עוסק 

בכשירות הדח"צ, וסעיף 115)א( קובע שכל 
הדח"צים יהיו חברים בוועדת הביקורת ורוב 

חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים.

חוק החברות: סעיף 1 הגדרת "דירקטור בלתי    .4
תלוי", סעיף 240)ב(-)1( בעניין כשירות 

במבט על שתי הרגרסיות, מצאנו שמקדם המתאם של שיעור 
הדח״צים גדל כפי ארבע מרגרסיה 1 לרגרסיה 2. תוצאה זו 

 מצביעה על נטייה לעליה בשכ״ט לאחר מועד השינוי. 
אולם, מאחר שהמשתנים אינם מובהקים סטטיסטית בתוצאות 

שתי הרגרסיות, אין בידינו מספיק ביטחון לומר, שאכן קיימת 
השפעה חיובית של שיעור הדח״צים על שכ״ט של רו״ח המבקר
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הדח"צ, וכן סעיף 1 לתוספת הראשונה 
)הוראות ממשל תאגידי מומלצות( בעניין 

שיעור הדירקטורים הבלתי־תלויים.

ביבליוגרפיה
חביב־סגל, אירית. דיני חברות )תל אביב, 2007(.

אקטואריה וחשבונאות מתוך אתר משרד האוצר - 
אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון

http://mof.gov.il/hon/
Information-entities/Pages/
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הכנסות

דעה ועמדה

רו"ח ועו"ד טארק דיביני, BDO זיו–האפט

שנת 2006 החלו חברות ישראליות ב
החשבונאית  התקינה  את  לאמץ 
הבינלאומית, המאפשרת בין היתר 
שערוך של נדל"ן להשקעה לפי שוויו ההוגן. 
מאז אותה שנה החלו חברות רבות, ובראשן 

־חברות הנדל"ן המניב, לרשום רווחים משמ
עותיים מעליית ערכו של נדל"ן להשקעה.

החברה  לעודפי  מתווספים  אלו  רווחים 
חלו את  להיום,  נכון  המאפשר,  ־באופן 

מנגד,  התאגידים.  דיני  לפי  כדיבידנד  קתם 
נכס  של  הערך  עליית  המס,  לדיני  בהתאם 
הוני מתחייבת במס על בסיס מימוש בלבד, 
בפועל  נדחה  אלו  שערוך  רווחי  שמיסוי  כך 
עד למימוש הנכס, ובתקופת הביניים רווחים 

אלו לא מחויבים במס.
עד  שנים  מספר  המיסים  לרשות  נדרשו 
שהחליטה לטפל בנושא. בשנת 2009 הוציאה 
לפיהן  פנימיות,  הנחיות  המיסים  רשות 
זו  בדרך  מגיעים  השערוך  שרווחי  מאחר 
לבעלי המניות בלי שעברו את הסדר המיסוי 
הדו־שלבי )קרי: מיסוי ברמת החברה ומיסוי 
ברמת בעל המניות היחיד מקבל הדיבידנד(, 

דיבידנדים  חלוקת  על  מס  להטיל  שיש  הרי 
אלו. הרשות קבעה, כי חלוקת רווחי השערוך 
לנישומים יחידים תחויב במס בשיעור המס 
המופח־ בשיעורים  ולא   )50% )עד  השולי 
תים החלים על דיבידנדים )25%־30% כיום(, 
בשיעור  במס  לחברה תחויב  חלוקתם  ואילו 

מס החברות.
הנחיה  היתה  זו  שהנחיה  העובדה  לאור 

־כללית, בלי קווים מנחים לאופן החלתה ולב
־עיות היישומיות בביצועה, נקטה רשות המי

סים בשלב מאוחר יותר בעמדה לפיה חלוקת 
של  מימוש  דה־פקטו  מהווה  השערוך  רווחי 
החלוקה  בשל  במס  החבות  ולפיכך  הנכס, 

חלה על החברה המחלקת. 

קושי בהנחיה, עיוות 
בתפיסה וחקיקה חלקית

בנקיטת  הכרוכים  המשפטיים  הקשיים  בשל 
זו  שגישה  אף  ועל  זו,  לכת  מרחיקת  עמדה 
על כל הבעיות שבה עשויה להביא לתוצאה 
פחות מעוותת מהגישה הקודמת שלה, נסוגה 
לעמדתה  חזרה  היא  המיסים.  רשות  ממנה 

־לפיה החבות במס בשל חלוקת רווחי השע

יחיד  הוא  המקבל  אם  המקבל.  על  חלה  רוך 
השולי  המס  בשיעור  תהיה  המס  חבות   –
במקום שיעורי המס המוגבלים; ואם המקבל 
הוא חברה – אזי הדיבידנד לא ייהנה מפטור 

ממס אלא יחויב במס חברות מלא.
ואין  רב,  דיו  נשפך  הגישה האחרונה  על 
טעם לחזור ולהסביר, כי היא נתקלת בבעיות 
שקשה  רבים  עיוותים  ומייצרת  משפטיות 
שאין  העובדה  לדוגמא,  כך  עליהם.  להתגבר 
בעת  הערך  עליית  את  לנצל  חוקית  דרך 
מימוש עתידי בכדי למנוע כפל מס, או העדר 
)שערוך  ערך  בירידות  כלשהי  התחשבות 
ועוד, לא אפשרו  שלילי( ברווחים מאוחרים 

לגישה זו להמשיך ולשרור.
שבה  בצורה  העניין  את  להסדיר  בכדי 
רשות המיסים תגבה את המס שהיא חפצה 
בו, אך בלי לייצר עיוותים קשים שאין להם 
לחקיקת סעיף  רשות המיסים  פעלה  פתרון, 
קובע  זה  סעיף  הכנסה.  מס  לפקודת  100א1 
בעת  המס  אירוע  כי  חד־משמעי,  באופן 
החברה  בידי  יהיה  השערוך  רווחי  חלוקת 
מחלקת הדיבידנד, תוך קביעת עלות חדשה 

לנכס לצרכי הפחת. 
יצוין, כי אירוע מס זה אינו מניב בהכרח 

משרד האוצר מנציח 
את העיוות בנושא המס 
בחלוקת דיבידנד מתוך 

רווחי שערוך - למרות 
חקיקה שהוא עצמו 

יזם. האם המטרה היא 
לגבות יותר מס, גם אם 

 בצורה בעייתית? 
< טארק דיביני

"שכחו" את השערוך
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שהחברה  לדוגמא,  ייתכן  שכן  במס,  חבות 
לקי הניתנים  הפסדים  צברה  ־המחלקת 
מהר גבוה  האינפלציוני  שהסכום  או  ־זוז, 

ווחים ה"חשודים" כרווחי שערוך. בכל אופן, 
המסים  שרשות  החדשה  לחקיקה  בהתאם 
ורק  אך  יהיה  המס  אירוע  לאישורה,  פעלה 

־בידי החברה המחלקת. לעומתה, מקבל הדי
זה כמו כל דיבי ימוסה בגין דיבידנד  ־בידנד 

דנד רגיל אחר.

מחכים שלוש שנים - וכללים אין

במס אושרה  זו  שחקיקה  מאחר  זאת,  ־עם 
2013־2014,  לשנים  ההסדרים  חוק  גרת 
גובשה  לא  לחקיקתו  הזמנים  לוח  ובמסגרת 
רשימת הרווחים שייחשבו כ"רווחי שערוך", 
נקבע בסעיף, כי רווחי השערוך יהיו "עודפים 
שלא התחייבו במס חברות, מהסוג שקבע שר 
האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת". 
את  ליישם  יהיה  שניתן  מנת  על  כלומר: 
הוראות הסעיף, תידרש קביעה מצידו של שר 
האוצר, המגדירה את המונח "רווחי שערוך".

ואולם, עד היום ולמרות שחלפו למעלה 
100א1  סעיף  חקיקת  מיום  שנים  משלוש 
לקבוע  האוצר  שר  על  האחריות  והטלת 
לא  זה  שחוק  כך  אושרו,  טרם  הם  כללים, 
בעמדה  לנקוט  אמנם  ניתן  ליישום.  ניתן 
לפיה הוראות הסעיף יחולו על רווחים שאין 

כפי  רווחי שערוך  בבחינת  הם  כי  ספק,  כלל 
שמקובל וסביר להסתכל עליהם. ואולם, בלי 
כללים ברורים – יהיה קשה ליישם את החוק 

בקשת הרחבה של המקרים הקיימים.
ניתן היה לחשוב שלמרות רצונה העז של 
בוועדת  הכללים  את  לאשר  המיסים  רשות 
כי  נראה,  זאת  עם  צלח.  לא  הדבר  הכספים, 

־תסריט זה פחות סביר, שהרי אנו עדים ליכו
חקיקות  בהעברת  האוצר  משרד  של  לותיו 

מרחיקות לכת בוועדת הכספים.
רשות  כי  להסיק,  עשוי  מהצד  המתבונן 
פוטנציאל  דווקא  כי  החליטה,  המיסים 

במח השנויה  הפרשנית  בדרך  המס  ־גביית 
סעיף  חקיקת  טרם  קיימת  שהיתה  לוקת 
100א1 לפקודת מס הכנסה, הוא המניע לעי־
כוב אישור הכללים בוועדת הכספים. כלומר: 
לפני  שננקטה  בגישה  שקיימים  בעיוותים 
חקיקת סעיף 100א1, טמון פוטנציאל גביית 

מוצ אינה  שהגבייה  )הגם  מבוטל  לא  ־מס 
דקת(, המעכב את פרסום הכללים. זאת, על 
לא  שהיא  אף  ועל  מעוותת,  זו  שגישה  אף 

־אומצה בחקיקה שיזמה רשות המיסים ושה
סדירה סופית בצורה המיטבית )בעיני רשות 

המיסים באותה עת( את הטיפול בסוגייה.
למצוא  ניתן  אלו  לחששות  חיזוק 
לגבי  בדיווח  החייבות  העמדות  ברשימת 
מספר  המיסים  רשות  שפרסמה   2016 שנת 
ימים לפני תום השנה שעברה, ובראשן עמדה 

מרווחי  שחולק  דיבידנד  בדבר   1/2016 מס׳ 
המסת העמדה  זה,  פרסום  לפי  ־שערוך. 
־מנת של רשות המיסים היא, כי חברה המק

בלת דיבידנד שמקורו ברווחי שערוך בחברה 
עליה  חלה  לפיה  לטענה  צפויה  המחלקת, 

חבות במס החברות. 
עיכוב  שום  היה  לא  זה,  בעניין  דווקא 

־בהגדרת רשות המיסים למונח "רווחי השע
שלא  "רווחים  כך:  הוגדרו  הם  ואכן  רוך", 
של  הכספי  בדוח  שנכללו  במס  נתחייבו 
ב׳הכנסה׳  אינו  ושמקורם  המחלקת  החברה 
כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה, לרבות הכנסות 
שטרם הוכרו לצורכי מס בשל דיווח על בסיס 

מזומן".
ניתן לעורר תהיות באשר לחוקיותה של 
הן  הפקודה,  של  נוסחה  לאור  הן  זו,  עמדה 
הנוסח  לאור  והן  הכללים  קביעת  אי  לאור 
שערוך  רווחי  על  גם  העמדה  את  המחיל 
אשר הכללים שייקבעו בבוא העת לא יחולו 
לא  רבים  שנישומים  להניח  גם  יש  עליהם. 
יפעלו לפי עמדה שגויה זו של רשות המיסים.
ברור: פרסום עמדה  דבר אחד  זאת,  עם 
בדבר  הנוגעים  שכל  העיוות  את  מנציח  זו 
ייחלו להפסקתו, דבר  )כולל רשות המיסים( 
אשר אינו מוסיף נקודות זכות למערכת המס 

הנהוגה בישראל. 

ניתן לעורר תהיות באשר 
לחוקיותה של עמדה זו, הן 
לאור נוסחה של הפקודה, 

הן לאור אי קביעת הכללים 
והן לאור הנוסח המחיל 

את העמדה גם על רווחי 
שערוך אשר הכללים 

שייקבעו בבוא העת לא 
יחולו עליהם. יש גם להניח 
שנישומים רבים לא יפעלו 

לפי עמדה שגויה זו של 
רשות המיסים
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כי שערוב נדמה,  ־שנים האחרונות 
והתנהלות  שערוריה,  רודפת  ריה 
לא אתית ואף בלתי חוקית פושה 
בכללי  הפוגעת  התנהלות  רבות.  בחברות 

עיתו לכותרות  עניין  רק  איננה  ־האתיקה 
־נאיות. להתנהלות זו יש השלכות על ההיש

גים הכלכליים של הארגון, כמו גם על סיכויי 
הישרדותו )קרופנזאנו ושטיין, 2009; אוליבר, 

2011; ארווינו, וויבר וריינולדס, 2006(.
מוטלת  המקרים האשמה  אף שבמרבית 

קרו לעיתים  הארגון,  מנהלי  של  ־לפתחם 
רואי  כלפי  גם  מופנית  מאשימה  אצבע  בות 

שאמו כמי  דוחות.  את  המבקרים  ־החשבון 
מהווים  רואי החשבון  וחוק,  על אתיקה  נים 
חסם בין חוסר יושרה של הארגון ובין בעלי 
העניין החיצוניים לארגון. כך למשל, מקרים 

ציבור הועברו לחשבו כי כספי  נמצא,  ־בהם 
נות פרטיים של בעלי העסק, מעלים תהייה 

שבוד במי  לתת  שניתן  האמון  מידת  ־לגבי 
שנערך  במחקר  הכספיים.  ענייניה  את  קים 
שורות  כותבי  בידי  אריאל  באוניברסיטת 

התנה כלפי  השיפוטיות  מידת  נבדקה  ־אלו, 
גות לא אתית במקום העבודה, ביצוע עבירות 

קלות והתנהגות מינית שאינה ראויה.

התנהלות אתית בארגונים 
ובקרב רואי חשבון

בלתי  התנהלויות  של  חשיפות  בעקבות 
אנרון,  חברת  דוגמת  בארגונים,  נאותות 

התנה קוד  מטמיעות  החלו  רבות  ־חברות 
משקי חברות  בנוסף,  ראויה.  אתית  ־גות 
־עות משאבים רבים כדי להנחיל את החשי

בות של יושרה ואתיקה בקרב העובדים, ואף 
קיימת דרישה מצד מוסדות אקדמאיים ללמד 
את הסטודנטים והמתמחים כללי התנהלות 

אתית ראויה. 
קודים  הטמעת  בבסיס  העומדת  ההנחה 
“אתיקה  כי  טוענת,  מוסרית  התנהלות  של 
וגולדבסרי,  )ברטון  טוב“  עסק  היא  טובה 
2010(. במילים אחרות: ארגונים המעודדים 
העיסקיים  שהשותפים  ארגונים  הם  יושרה, 
בהם  לבטוח  יכולים  הרחב  והציבור  שלהם 
התנהלות  לכן,  מסחר.  קשרי  איתם  ולנהל 
עלות  בחובה  טומנת  אתיקה  לקודי  בהתאם 

לאר התמורה  אולם  הקצר,  בטווח  ־כלכלית 
לטענה  בדומה  הארוך.  בטווח  תתבטא  גון 
השפעות  יש  אתית  להתנהגות  כי  נמצא,  זו 
מיטביות על רווחי הארגון כמו גם על ירידה 
בהוצאות החברה )פו, 2016; אוליבר, 2011(.

ידי  על  או  בארגונים  אתית  התנהגות 
כפעו־  )1985 לואיס  בידי  הוגדרה  )ארגונים 
בכללים  ושעומדות  נוקטת החברה  בהן  לות 

־מוסריים, נורמות מקובלות, חוקים, סטנדר
טים ועקרונות או קודים שהארגון קבע כקו 
נוספת  הגדרה  מוסרית.  להתנהלות  מנחה 
כהתנהגויות  התנהלות שאיננה אתית  רואה 
חברי  ידי  ועל  הארגון  במסגרת  שנעשות 
המקובלות  הנורמות  את  ושמפרות  הארגון 

בחברה )קיש–גפהרט, 2010(. 
רואה  המסורתית  שהתפישה  בעוד 

שמב כמי  החשבון  רואי  של  תפקידם  ־את 
התנהלות  על  חשבונאית  ביקורת  צעים 
נשמעות קריאות  כספית, בשנים האחרונות 
גם  החשבון  רואי  של  למקומם  המתייחסות 

האר של  האתית  ההתנהלות  על  ־כאמונים 
החלו  ערך  ניירות  ורשות  המשפט  בתי  גון. 

ד״ר גלית קליין, המחלקה לכלכלה 
 ומינהל עסקים, אוניברסיטת אריאל; 
ד״ר זאב שטודינר, המחלקה לכלכלה 
ומינהל עסקים, אוניברסיטת אריאל; 
פרופ׳ ג׳פרי קנטור, המחלקה 
לחשבונאות, אוניברסיטת אריאל

אתיקה

הקנקן ומה שיש בו
 מחקר שנערך לאחרונה בדק כיצד שיפוט של החלטות 
 לא–מוסריות מושפע מהזהות של מקבל ההחלטות. 
האם אנחנו שיפוטיים יותר כאשר מקבל ההחלטות הוא רואה 
חשבון או להפך? < גלית קליין, זאב שטודינר, ג'פרי קנטור 
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גם  חוקית  לא  להתנהלות  אחריות  בהשתת 
רואי חשבון, אם נמצא שהם התרשלו  כלפי 
לא רק כלפי החברה או בעלי מניותיה, אלא 
גם כלפי צדדים שלישיים שניתן היה לצפות 
רואי  ידי  על  שבוקרו  דוחות  על  שיסתמכו 

החשבון. 
רואי  של  המרכזי  למקומם  הבנה  מתוך 
מוסריות,  מידה  אמות  על  בשמירה  חשבון 
אתיקה,  כללי  חשבון  רואי  לשכת  פרסמה 

הנכ התנהגויות  של  רחב  מנעד  ־שמגדירים 
הקוד  האתית.  ההתנהלות  בתחום  ללות 
האתי מתייחס להתנהלות אתית ומכבדת של 
רואי החשבון באופן כללי, חובותיו של רואה 
הציבור  כלפי  או  לקוחותיו  כלפי  החשבון 

לחב ביחס  אתיקה  כללי  על  שמירה  ־הרחב, 
מקצוע  של  מכבדת  והתנהלות  למקצוע  ריו 
ראיית החשבון בעיני הציבור הרחב. על מנת 
לשמור על היושרה המקצועית הוקם בית דין 
של הלשכה, שאליו מופנים מקרים של הפרת 
כללי האתיקה. בית הדין רשאי להטיל עונשי 
חברות  והפקעת  כספי  קנס  נזיפה,  התראה, 
במקרים  קבוע.  או  זמני  באופן  מהלשכה 
רואה  על  פלילית  חובה  גם  קיימת  קיצוניים 

החשבון. 
במטרה  וסייגים  מגבלות  שהוגדרו  אף 
התנהלותם  יושרה,  חסרת  התנהגות  למנוע 
ושאלות  דילמות  רצופה  החשבון  רואי  של 

עמי מתוקף  עולות  אלו  דילמות  ־מוסריות. 
דתם בין הצורך לפעול למען האינטרסים של 
החברה ששכרה את שירותיהם, לבין היותם 

שומרי הסף של החוק והמוסר הציבוריים. 
שמירה  מול  מחד  המוסריות  הדילמות 

משפי מאידך,  הארגון  של  האינטרסים  ־על 
עות לא רק על פעולותיו של רואה החשבון, 
אלא גם על האופן שבו הציבור הרחב שופט 
את מידת האחריות שלו. שיפוט זה רלוונטי 
בעיקר במקרים בהם הפעולות נמצאות תחת 
הגדרת “התחום האפור“. אלו מקרים שאינם 
יכולים  חד–משמעיים, אשר חלק מהאנשים 
לתפוש אותם כלא–אתיים ואחרים יתייחסו 

אליהם כמתקבלים על הדעת. 
נבד כיצד  ניתחו  אלו  שורות  ־כותבי 

כאשר  זה,  מסוג  למקרים  מתייחסים  קים 
לעו בהשוואה  אותם  מבצע  חשבון  ־רואה 

כיצד  בחנו  בנוסף,  אחרים.  בתחומים  בדים 
של  ומגדר(  חיצוני  )מראה  נוספים  גורמים 
שלנו  השיפוט  על  משפיעים  הפעולה  מבצע 

בהתייחס למקרים אלו. 

כאשר מדובר בעבירות קלות מחוץ למקום העבודה, 
השיפוטיות כלפי רואה החשבון גדולה יותר והתנהגותו נתפשת 

כפחות מתקבלת על הדעת. לעומת זאת, בנוגע להתנהגות 
לא–אתית במקום העבודה, הנבדקים היו ״סלחניים״ יותר כלפי 

רואה החשבון, והתנהגותו נתפשה כיותר מתקבלת על הדעת 
בהשוואה לשיפוטיות כלפי עובדים בתחומים אחרים

קשור  היה  לא  הפשע  אם  רק  אולם  טיביים, 
במקרים  פריצה(.  )דוגמת  החיצוני  למראה 
של  החיצוני  למראה  קשור  היה  הפשע  בהם 

־הפושע )כגון רמאות( הנאשמים האטרקטי
בהש יותר  מחמירה  התיחסות  קיבלו  ־ביים 

וואה לנאשמים הלא־אטרקטיביים. 
במחקרים  חוזרים  ממצאים  בנוסף, 

־מצביעים על ההשפעה המיטבית של סימט
נתפסים  סימטריות  פנים  בעלי  אנשים  ריה. 

־לא פעם כנאים יותר, ובהתאם לכך גם מוע
ויותר  נעימים  יותר  נוירוטים,  כפחות  רכים 

סימ שאינם  פרצופים  מאידך,  ־מצפוניים. 
פחות  אימפולסיביים,  כיותר  דורגו  טריים 
ופחות  מאורגנים  לא  רשלניים,  מועילים, 
סלחנים )גריפין ולנגוליס, 2006; נור ואוונס, 

.)2003
ההש על  שמצביעים  לממצאים  ־בדומה 

פעה המיטבית של אטרקטיביות על הערכת 
על  הצביעו  רבים  מחקרים  אופי,  תכונות 
את  כמגדיל  חיצוני  מראה  של  ההשפעה 

השפעת המראה והמגדר 
על שיפוט התנהגויות 

חברתיים  שיפוט  תהליכי  שבחנו  מחקרים 
ועורך  ביותר  קצר  הוא  זה  תהליך  כי  מצאו, 
רק  לא  כי  מצאו,  חוקרים  ספורות.  שניות 
שונות,  תכונות  במהירות  שופטים  שאנחנו 
האחרים,  של  היושרה  מידת  את  וביניהן 
ואיננו  גם עקביים בהחלטתנו  אלא שאנחנו 

־משנים את דעתנו לאורך הזמן )ויליס וטודו
רוב, 2006(. למעשה, ככל שעובר הזמן, אנחנו 
מרגישים בטוחים יותר בהערכה הראשונית. 

המהירות בה אנו שופטים אנשים עימם 
הרושם  “הטיית  מכונה  לראשונה  נפגשנו 
למראה  כי  מפתיע,  לא  לפיכך  הראשוני“. 
החיצוני נמצאה השפעה על האופן שבו אנו 
שופטים התנהגות אתית של אחרים. באחד 
המחקרים המוקדמים מצאו סיגל ואוסטרוב 
נאש־ לשפוט  שנדרשו  נבדקים  כי   ,)1975(
מים, התייחסו באופן סלחני יותר לנאשמים 

אטרק שאינם  לנאשמים  בהשוואה  ־נאים 
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עבודה,  למקום  להתקבל  המועמד  סיכויי 
להתקדם  יותר,  גבוהים  סכומים  להרוויח 
קריירה  ולפתח  יותר  גבוה  ניהולי  לסטטוס 
 ;2016 וניקלס,  הנרי  )מסטריפיירי,  משגשגת 

פארט, 2015; ראפל ושטודינר, 2015(.
האמרמש ובידל )1994( מצאו, כי למראה 
אותו  הסכום  על  השפעה  היתה  חיצוני 
הרוויחו העובדים. במחקר זה ערכו החוקרים 
סקר נרחב בארה“ב ובקנדה, ואספו מידע על 

־מאפיינים דמוגרפיים כמו גם על מידת האט
התוצאות  העובד.  של  החיצונית  רקטיביות 
שיופי  בעוד  כי  חד–משמעי,  באופן  הראו 

מתגמל, חוסר אטרקטיביות מעניש. 
לא–אטרקטיבי  מראה  בעלי  אנשים 
הרוויחו בממוצע פחות מאנשים בעלי מראה 
מאותם  פחות  הרוויחו  כשהאחרונים  רגיל, 
זאת,  עם  אטרקטיבי.  מראה  בעלי  עובדים 
היה  והיפים  הרגילים  האנשים  בין  המרווח 
כלומר:  יפים,  לפחות  בהשוואה  יותר  נמוך 

־העונש על היותך לא–אטרקטיבי גבוה מהת
מורה על היותך נאה. הממצאים היו גבוהים 

יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים. 
במחקר אחר עקבו אותם חוקרים )1998( 
אחרי קבוצה של עורכי דין החל משנת סיום 
השנים   15 ובמהלך  האקדמאיים  הלימודים 

שבת בעוד  כי  הראו,  הממצאים  ־הבאות. 
חילת הדרך למידת האטרקטיביות לא היתה 
עורכי   - נקפו  שהשנים  שככל  הרי  השפעה, 
גבוה  טרחה  שכר  וקיבלו  ביקשו  נאים  דין 
פחות.  הנאים  לעמיתיהם  בהשוואה  יותר 
נטו לעבוד בחברות  דין אטרקטיביים  עורכי 

אטרקטי הפחות  מעמיתיהם  יותר  ־פרטיות 
לטענת  הציבורי.  במגזר  יותר  שעבדו  ביים, 

לקו שכן  לקוח,  באפליית  מדובר  ־החוקרים 
כבעלי  אטרקטיביים  אנשים  שופטים  חות 
כישורים גבוהים יותר, ועל כן מוכנים לשלם 
לקבל  הזכות  תמורת  יותר  גבוהים  סכומים 

את שירותיהם. 
ממצא נוסף שעולה מאותם מחקרים נוגע 
כגורם  הנשפט,  מגדר  של  ההשפעה  למידת 

־הממתן את הקשר שבין האטרקטיביות והע

ושטו )ראפל  הנשפטים  של  יכולתם  ־רכת 
דינר, 2015; פארש, 2015(. הראשון שבין שני 
בחנו  בישראל. החוקרים  נערך  מחקרים אלו 
האם לתמונה המצורפת לטופס קורות חיים 
סיכויי  על  מרעה  או  מיטבית  השפעה  תהיה 
הגיוס.  תהליך  להמשך  זימון  לקבל  המועמד 
לצורך כך שלחו החוקרים קורות חיים, כאשר 
בחלק מהמקרים התמונות היו של מועמדים 
בעלי מראה אטרקטיבי, בחלקם מראה רגיל, 

וחלקם נשלחו ללא תמונה. 
־החוקרים מצאו, כי קיים קשר בין אטרק
־טיביות המועמד לבין הסיכוי להמשיך בתה

במגדר  מותנה  היה  הדבר  אולם  הגיוס,  ליך 
של המועמד. בעוד שלנשים יפות היה הסיכוי 

הגיוס בהש ביותר להמשיך בתהליך  ־הנמוך 
לגברים  אטרקטיביות,  פחות  לנשים  וואה 
בהשוואה  שניים  פי  הגבוה  סיכוי  היה  נאים 
טענו  לפיכך  אטרקטיביים.  שאינם  לגברים 
החוקרים, כי מראה אטרקטיבי משפיע לרעה 
על נשים, אך משפיע לטובה על סיכויי גברים 

להתקבל לעבודה. 
אחרים  מחקרים  אלו,  לממצאים  בניגוד 
העלו, כי יופי מתגמל כספית - אולם רק את 
נמצא,   )2006( הנשים. במחקר שערך פארט 
הגבוהים  טיפים  קיבלו  נאות  מלצריות  כי 
למלצ־ ביחס  לשנה  בממוצע  דולר   1,260 ־ב
המלצרים  בקרב  במקביל,  נאות.  פחות  ריות 

הגברים לא נמצאה השפעה דומה.
בניגוד לממצאי המחקרים הקודמים, הרי 
המגדר  של  ההשפעה  את  בוחנים  שכאשר 
על התנהגות אתית או שפיטה של התנהגות 
)פלאו  חד–משמעיים  אינם  הממצאים   - זו 
שנע־ במטא–אנליזה   .)2014  וריוורה־קרוז,
רכה נמצא שגברים מבצעים יותר התנהגויות 
הקשר  אולם  לנשים,  בהשוואה  לא–אתיות 
)קיש־גפארט,  מובהק  תמיד  ולא  חלש  היה 

.)2010
לא־ התנהגות  בודקים  כאשר  זאת,  עם 
בין  יותר  חזק  קשר  מוצאים  בעבודה,  אתית 
הממצאים  אתית.  התנהגות  לבין  המגדר 
באופן  מתנהגות  שעובדות  כך  על  מצביעים 

לעוב בהשוואה  עבודתן  במהלך  אתי  ־יותר 
2003(. ממצאים אלו מעי־  דים גברים )וואן,
דים על קשר בין מגדר ומוסריות, אולם עדיין 
לא ברור האם למגדר יש השפעה על האופן 

המוס ההתנהגות  את  שופטים  אנחנו  ־שבו 
רית של האחרים, וכיצד השפעה זו באה לידי 
ביטוי בהתייחס להתנהגויות של רואי חשבון 

מול עובדים כלליים. 

שיטת המחקר הנוכחי וביצועו
 4,602 בקרב  סקר  נערך  המחקר  במסגרת 
נשים.  ו–47%  גברים   53% מתוכם  נשאלים. 
גבר  נבדק קיבל שאלון שכלל תמונה של  כל 
)שכונה “אלון“( או אשה )שכונתה “נועה“(. 
ולאחר  בתמונה  להתבונן  התבקש  הנבדק 
אירועים  מספר  אתית  מבחינה  לשפוט  מכן 
העבודה,  בתחום  לא־אתיות  התנהגויות  של 

עבירות קלות והתנהגות מינית לא ראויה. 
במקום  לא־אתית  להתנהגות  דוגמא 
העבודה היתה: “אלון טיפל בלקוח ולא הזכיר 
מבצע מסוים שיכל לחסוך לאותו לקוח סכום 
רב“. עבירות קלות: “נועה קיבלה עודף גבוה 
יותר מהסכום הנכון ולא החזירה את העודף 
למוכר“. התנהגות מינית לא הולמת: “אלון 

הרי במהלך  סלוניים.  ריקודים  לרקוד  ־נוהג 
קוד חשות בנות זוגו כי ידו גולשת מעט מטה 

שנמ תרחישים  כלל  המחקר  המותן“.  ־מקו 
־צאו ב“תחום האפור“, כלומר: מקרים שיכו

חלק  בידי  כלל  כלא־מוסריים  להישפט  לים 
־מהאנשים, בעוד שאחרים יראו אותם כמת

מהתרחישים  אחד  בכל  הדעת.  על  קבלים 
הנבדק נתבקש לשפוט את ההתנהגות בסולם 
1 )כלל לא מוסרי( עד 9 )מתקבל על הדעת(. 

 - המחקר  שאלת  את  לבדוק  מנת  על 
משפיעה  ההחלטות  מקבל  של  הזהות  כיצד 

הלא־מוס החלטותיו  כלפי  השיפוט  ־על 
ענה  נבדק  כשכל  גרסאות,   32 הוכנו   - ריות 

ההחל מקבל  זהות  בלבד.  אחת  גרסה  ־על 
טות היתה מוגדרת על ידי שלושה מאפיינים: 
גדולה“.  רואה חשבון מול “עובד בחברה   .1
מול  נאה  חיצוני  3. מראה  אישה.  או  גבר   .2
השלישי  במאפיין  נאה.  לא  חיצוני  מראה 
שמבנה  כך  סוג,  לכל  תמונות  ארבע  כללנו 

 .2x2x2x4 הניסוי היה
־על מנת לבחור את התמונות האטרקטי
־ביות, נערך שאלון מקדים שבו הוצגו לנבד

30 תמונות, כאשר עבור כל תמונה נתב־  קים

הנבדקים מתייחסים בסלחנות גדולה יותר לרואי חשבון גברים 
בהשוואה לנשים רואות חשבון. למעשה, נבדקים אינם סלחניים 

כלל, לא כאשר מדובר בעבירות קלות ולא בהתנהגות לא–
מוסרית במקום העבודה, כאשר מדובר בנשים רואות חשבון
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קשו הנבדקים לציין את רמת האטרקטיביות 
מ־1 )הנמוכה ביותר( עד 9 )הגבוהה ביותר(. 
כל תמונה דורגה לפחות על ידי 30 נבדקים. 
בנוסף, הנבדקים התבקשו לציין מהו לדעתם 
המוצא העדתי של כל מצולם, על מנת שנוכל 

הדי בסיס  על  זה.  מאפיין  על  בקרה  ־לבצע 
רוגים נבחרו ארבע תמונות של גברים נאים 
ארבע  נאים,  לא  גברים  של  תמונות  וארבע 
של  תמונות  וארבע  נאות  נשים  של  תמונות 

נשים לא נאות, ובסך הכל 16 תמונות. 
בכדי לבחון את ההבדל בין רואי חשבון 
שני  הוכנו  תמונה  לכל  כלליים,  לעובדים 
למעט  ההיגדים,  בכל  זהים  שהיו  שאלונים 
המקצוע של מקבל ההחלטות. בשאלון אחד 
כ“רואה  הוגדר  בתמונה  ההחלטות  מקבל 
ההחלטות  מקבל  זהה  ובשאלון  חשבון“, 

הוגדר כ“עובד בחברה גדולה“. 

התוצאות
רואי חשבון בהשוואה לעובדים בתחום אחר
ממוצעים  הבדלי  ניתוחי  נערכו  ראשית, 

להתנה ביחס  הנבדקים  שיפוטיות  ־בין 
ההחל ומקבל  במידה  הלא־אתיות  ־גויות 

למקבל  בהשוואה  חשבון  רואה  הוא  טות 
הדירו אחר.  כללי  בתחום  שעובד  ־החלטות 

גים הצביעו על הבדלים מובהקים ביחס לשני 
סוגי התנהגויות: התנהגות לא–אתית במקום 
(t )1.4481)= �2.79, p<0.00( והת־  העבודה
החוק על  קלות  עבירות  הכוללת   נהגות 
נמצאו  לא   .)t )1.4481)= 7.180, p<0.00)
שאיננה  מינית  להתנהגות  ביחס  הבדלים 
 .)t )1.4481)= 1.494, p>0.05) הולמת 
תרשים 1 מציג את ההבדלים בין הממוצעים 

של שתי הקבוצות. 
יחס  שקיים  מעלה,  בתוצאות  התבוננות 
מדובר  כאשר  החשבון.  רואי  כלפי  דואלי 

־בעבירות קלות מחוץ למקום העבודה, השי
יותר  גדולה  החשבון  רואה  כלפי  פוטיות 
על  מתקבלת  כפחות  נתפשת  והתנהגותו 
לא־ להתנהגות  בנוגע  זאת,  לעומת  הדעת. 
־אתית במקום העבודה, הנבדקים היו “סלח

יותר כלפי רואה החשבון, והתנהגותו  ניים“ 
נתפשה כיותר מתקבלת על הדעת בהשוואה 
לשיפוטיות כלפי עובדים בתחומים אחרים. 

המראה החיצוני של מקבלי ההחלטות
הניתוח הבא בחן את ההשפעה של המראה 

האופן  על  ההחלטות  מקבל  של  החיצוני 
שאיננה  להתנהגות  בנוגע  נשפט  הוא  שבו 

־אתית. בניתוח השיפוטיות של מקבלי החל
הבדלים  נמצאו  לא־נאים  לעומת  נאים  טות 
 .)F )14.479)= �19.141, p<0.00) מובהקים 
שופט  שהציבור  כך  על  הצביעו  ההבדלים 
יותר  גדולה  בסלחנות  הנאים  העובדים  את 
וזאת בהתאם  נאים,  בהשוואה לעובדים לא 
2 מוצגת  בנושא. בתרשים  לספרות הקיימת 
השוואה של שיפוט של התנהגות לא־אתית 
במקום העבודה, על פי המראה החיצוני ועל 

פי תחום העבודה של מקבל ההחלטות. 
כי  ההשוואה,  מתוצאות  לראות  ניתן 

־הנבדקים שפטו בחומרה רבה יותר את העו

 

התנהגות לא  עבירות קלות
 אתית בעבודה

התנהגות מינית  
 לא הולמת

4.37 
3.34 4.07 4.05 3.49 3.98 

שיפוט התנהגות לא אתית של רואי חשבון בהשוואה  : 1' איור מס
 לעובדים בתחום כללי אחר

 רואה חשבון עובד בחברה גדולה

  

3.76

3.04

3.59

3.34

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

לא נאהנאה  

שיפוט התנהגות לא אתית של רואי חשבון בהשוואה לעובדים  : 2איור מספר 
בהתייחס למראה חיצוני, בתחום כללי אחר

התנהגות לא אתית במקום העבודה  

עובד בחברה גדולה
רואה חשבון

איור מס' 1: שיפוט התנהגות לא אתית של רואי חשבון 
בהשוואה לעובדים בתחום כללי אחר

איור מס' 2: שיפוט התנהגות לא אתית של רואי חשבון 
 בהשוואה לעובדים בתחום כללי אחר, בהתייחס למראה חיצוני 

התנהגות לא אתית במקום עבודה

בדים הלא־נאים, גם כאשר הם רואי חשבון 
וגם כאשר הם עובדים בתחום כללי אחר, אם 
רואי  על  החיצוני  המראה  של  ההשפעה  כי 

־חשבון חלשה יותר בהשוואה לעובדים במק
לא  כלליים  עובדים  אחרים.  כלליים  צועות 
נאים נתפסו כבעלי האתיקה הנמוכה ביותר, 
כבעלי  נתפסו  כלליים  נאים  עובדים  ואילו 

האתיקה הגבוהה ביותר.

המגדר של מקבלי ההחלטות
של  השיפוטיות  לניתוח  נערך  נוסף  מבחן 
התנהגות שאינה מוסרית בהתאם למגדר של 
מציגים  ו־4   3 תרשימים  ההחלטות.  מקבל 
בהתאמה את ההבדלים בשיפוט של עבירות 
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אתיקה

כפחות  נתפסו  התנהגויות  אותן  המקרים 
אתיות בהשוואה למצבים בהם גברים פעלו 
באותה הדרך, בעיקר כאשר מדובר ברואות 
חשבון. עם זאת, רואי חשבון גברים נתפסו 

העוב לגברים  הושוו  כאשר  חומרה  ־ביתר 
דים במקומות עבודה אחרים כאשר מדובר 
כאשר  נכון  היה  ההיפך  קלות.  בעבירות 
בתחום  המוסרית  ההתנהגות  נשפטה 

העבודה. 

דיון ומסקנות

כלכ שערוריות  על  התדירים  ־הדיווחים 
תהיות  מעלים  מסחריות,  בחברות  ליות 
במקצוע  העוסקים  של  היושרה  מידת  לגבי 
ראיית חשבון ועל האופן שבו נתפשים בעלי 
מקצוע זה בעיני הציבור. פסיקות בתי משפט 
העבירו לא פעם את האחריות לכשלים אלו 
גם לפתחם של רואי החשבון וטענו, כי רואי 

הפי בעלי  את  משרתים  רק  אינם  ־החשבון 
רמה, אלא מהווים גם שומרי סף של הציבור 
הרחב. לפיכך, במחקר זה ניסינו לבחון האם 

־לעיסוק בראיית חשבון יש השפעה על השי
פוט של התנהגות שאיננה מוסרית.

התוצאות מראות, כי לראיית חשבון יש 
השפעה על הערכת התנהגות מוסרית. כאשר 
מדובר בעבירות קלות מחוץ למקום העבודה, 
השיפוטיות כלפי רואה החשבון גדולה יותר 
על  מתקבלת  כפחות  נתפשת  והתנהגותו 
לא– להתנהגות  בנוגע  זאת,  לעומת  הדעת. 
־אתית במקום העבודה, הנבדקים היו “סלח

יותר כלפי רואה החשבון, והתנהגותו  ניים“ 
נתפשה כיותר מתקבלת על הדעת בהשוואה 
עובדים בתחומים אחרים.  כלפי  לשיפוטיות 
רואי  על  סומך  שהציבור  מראה  זו  תוצאה 
החשבון במקום העבודה )בהשוואה לעובדים 
בתחומים אחרים(, ואם אכן ההחלטה הלא־
־מוסרית בוצעה, הציבור מתייחס אליה בסל

חנות גדולה יותר. 
בדומה  כי  הצביעו,  הממצאים  בנוסף, 
לתהליכי שיפוט בסיטואציות אחרות )גריפין 
למגדר   ,)2003 ואוונס,  נור   ;2006 ולנגוליס, 

־ולמראה החיצוני יש השפעה על אופן השי
הנשפט.  של  המוסריות  מידת  כלפי  גם  פוט 

־הציבור שופט התנהגות לא מוסרית בסלח
נות גדולה יותר כאשר מקבל ההחלטות הוא 
בנוגע  יותר  חלשה  זו  יופי“  “פרמיית  נאה. 
כלליים.  לעובדים  בהשוואה  חשבון  לרואי 
הנבדקים שפטו באופן ענייני יותר את רואי 
השפיע  פחות  החיצוני  והמראה  החשבון, 
בתחומים  עובדים  של  לשיפוט  בהשוואה 

אחרים. 
המגדר  גם  החיצוני,  למראה  בנוסף 

ההח מקבלי  על  כמשפיע  זה  במחקר  ־נמצא 
קוד מחקרים  לממצאי  בדומה  וזאת  ־לטות, 

ראיית   .)2014 וריוורה־קרוז,  )פלאו  מים 
חשבון עדיין נתפשת כתחום גברי, מה שיכול 

בסלח התייחסו  הנבדקים  מדוע  ־להסביר 
בהש גברים  חשבון  לרואי  יותר  גדולה  ־נות 

קלות שלא במקום העבודה והתנהגות שאינה 
אתית במקום העבודה. 

שהנ לראות  ניתן  ההתנהגויות  ־בשתי 
יותר  גדולה  בסלחנות  מתייחסים  בדקים 
לרואי חשבון גברים בהשוואה לנשים רואות 
סלחניים  אינם  נבדקים  למעשה,  חשבון. 
ולא  קלות  בעבירות  מדובר  כאשר  לא  כלל, 
העבודה,  במקום  לא–מוסרית  בהתנהגות 
בשני  חשבון.  רואות  בנשים  מדובר  כאשר 

 

4.36 4.38 

4.15 

3.91 

3.8

3.9
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4.1

4.2

4.3

4.4

 נשים גברים

שיפוט כלפי עבירות קלות מחוץ למקום העבודה של רואי  : 3איור מספר 
 בהתייחס למגדר, חשבון בהשוואה לעובדים בתחום כללי אחר

 עובד בחברה גדולה

 רואה חשבון
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נשיםגברים

שיפוט התנהגות לא אתית במקום העבודה של רואי  : 4איור מספר 
בהתייחס למגדר, חשבון בהשוואה לעובדים בתחום כללי אחר

עובד בחברה גדולה
רואה חשבון

איור מס' 3: שיפוט כלפי עבירות קלות מחוץ למקום העבודה של 
רואי חשבון בהשוואה לעובדים בתחום כללי אחר, בהתייחס למגדר

איור מס' 4: שיפוט התנהגות לא אתית במקום העבודה של רואי 
חשבון בהשוואה לעובדים בתחום כללי אחר, בהתייחס למגדר
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להתנה בנוגע  בעיקר  לרואות חשבון,  ־וואה 
גות שאיננה אתית במקום העבודה.

נפרד  בלתי  חלק  הן  מוסריות  דילמות 
ודאן,  )ברוקס  חשבון  רואה  של  בעבודתו 
חשבון  רואי  לשכת  לכך  ובהתאם   ,)2015
מתוצאות  ברורים.  אתיקה  כללי  פרסמה 
לא  לא–מוסרית  שהתנהגות  עולה,  המחקר 
הדעת,  על  כמתקבלת  מקרה  בשום  נתפשת 
רואה  אם  בעייתית  כפחות  נתפשת  היא  אך 
ההחלטה  את  שמקבל  זה  הוא  גבר  חשבון 
אחרים(  בתחומים  לעובדים  )בהשוואה 

ובעיקר ביחס להתנהגות שמקורה בעבודה. 
יכו לגבי  בציבור  נוכח תהיות  זאת,  ־עם 
־לתם של רואי החשבון להתמודד מול הדרי

ניתן  בחברה,  האינטרסים  בעלי  של  שות 
 .)2009 )וולף,  מישורים  במספר  לפעול 
הלימודים  בתוכנית  להטמיע  יש  ראשית, 
קורסים העוסקים בדילמות אתיות, שיסייעו 
לסטודנטים בהבנה כיצד ניתן להתמודד עם 
יש לחדד  בנוסף,  דילמות המונחות לפתחם. 
ולהטמיע את הקודים שפורסמו בידי לשכת 

ומש הדין  פסקי  את  גם  כמו  חשבון,  ־רואי 
מעותם בהקשר לאחריותם של רואי חשבון 

במקרי שחיתות כלכלית. 
לטענת וולף, רואי חשבון חשים, לעיתים 
כי מעמדם בחברה איננו יציב ועל כן חוששים 
ההנהלה.  לפעילות  יתנגדו  אם  לעבודתם 
לפיכך, יש לחוקק חוקים המגדירים את משך 
השהות של רואה החשבון בחברה, ללא קשר 
לממצאיו בעת עריכת הדוחות החשבונאיים 

או לביקורתן על התנהלות החברה. 
־לבסוף, תולה החוקרת את הסיבות להת
להת נפשי  חוסן  בהעדר  לא־אתית  ־נהגות 

להנהלה.  נוחה  שאיננה  פרשנות  עם  מודד 
לאמץ  יעדיפו  חשבון  רואי  לזאת,  בהתאם 
שהטעות  ולהעריך  להם,  שנוחה  פרשנות 
שהתגלתה מקורה באי שימת לב ולא בכוונת 
זדון. אולם, המחיר של העדר חסינות ואימוץ 

המק תפיסת  חלחול  הוא  קלוקלות  ־נורמות 
צוע כמעודד חוסר יושרה. הממצאים מראים, 
במסגרת  להתנהלות  בעיקר  נוגע  הדבר  כי 

העבודה ובעיקר לנשים רואות חשבון. 
חשבון  רואי  אם  כי  מאמינים,  אנחנו 
על  בפני הציבור  ויתריעו  יפעלו כשומרי סף 
הדבר  בחברה,  קלוקלת  להתנהלות  חשש 
למקצוע  המוסרית  היוקרה  להחזרת  יתרום 

ראיית החשבון. 
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הכנסות הוניות

עמדות ודיווח
מורה נבוכים לגבי חובות הדיווח של חוות דעת, נקיטת עמדה 

ופעולות החייבות בדיווח < ענת דואני, רז דביר, ישי כהן

 רו"ח ענת דואני, רו"ח רז דביר, 
 רו"ח ומשפטן ישי כהן, 
ארצי–חיבה–אלמקייס–כהן פתרונות מיסוי

הכנסה, ב מס  לפקודת   215 תיקון 
המס  בדוח  הדיווח  חובת  נוספה 
החייבת  דעת  חוות  לגבי  השנתי 
עמדה  ונקיטת  131ד  בסעיף  כאמור  בדיווח 

החייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה.
החייבות  פעולות  עם  ביחד  אלו,  חובות 
והתקנות  131)ז(  בסעיף  כאמור  בדיווח 

הנישו ציבור  את  מחייבות  מכוחו,  ־שהותקנו 
ומטילות  והמייצגים  ויחידים(  )חברות  מים 
דוחות  הכנת  לקראת  האחריות.  את  עליהם 
2016, מוצג להלן תרשים זרימה על מנת לסייע 

בהתמצאות חובות הדיווח.
מומלץ, כי רואה חשבון יאשר ויחתים את 

לקוחותיו על הצהרת מנהלים במסגרתה יכלול 
התייחסות לחוות דעת, עמדות חייבות בדיווח 

ופעולות חייבות בדיווח.

הסברים לתרשים הזרימה
סעיפי החוק הרלוונטיים :  .1

131ד  סעיף  בדיווח:  חייבת  דעת  חוות   
בפקודת מס הכנסה, סעיף 67ג בחוק מע"מ. 
בפקודת  131ה  סעיף  בדיווח:  חייבת  עמדה 
67ד בחוק מע"מ. פעולה  מס הכנסה, סעיף 
מס  בפקודת  131)ז(  סעיף  בדיווח:  חייבת 

הכנסה, סעיף 67)ה( בחוק מע"מ.
הגדרת חוות דעת: ניתנה בכתב, חתומה ע"י   .2

־נותן חוות הדעת, ניתנה במישרין או בעקי
פין, מאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס. 

לפחות  שקל  אלף   100 בסך  טרחה  שכר   .3
שישולם בגין חסכון המס המירבי. 

"יתרון מס" - לרבות כל אחד מאלה: הנחה   .4
או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה 
של סכום המס או הימנעות ממס; החזר של 

מס; דחייה של מועד תשלום המס;
"תכנון מדף" כהגדרתו בסעיף 131ד)א(.  .5

לפקודה,  131ה)ב()1(  סעיף  הוראות  פי  על   .6
עמדות רשות המיסים יפורסמו במקום נפרד 

באתר האינטרנט של רשות המיסים. 
המיסים  רשות  עמדות  כל  את  לבחון  יש   .7
המס  שנת  תום  עד  השנים  בכל  שפורסמו 
המס  בשנת  לדוגמא:  הדוח,  מוגש  שלגביה 
שפורסמו  העמדות  כל  את  לכלול  יש   2017

בשנים 2016 ו־2017.
תקנות  בדיווח:  חייב  מס  תכנון  תקנות   .8
בדיווח(,  חייב  מס  )תכנון  הכנסה  מס 
מוסף  ערך  מס  תקנות  התשס"ז־2006; 

)תכנון מס חייב בדיווח(, התשס"ז־2006.  
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חוות דעת חייבת 
בדיווח )1(

פעולה חייבת בדיווח )1(עמדה חייבת בדיווח )1(

תחילה: חוות דעת 
שניתנה מ־1.1.16

האם עומד   בהגדרת 
"חוות דעת" )2( 

יש לדווח בדוח השנתי
באמצעות טופס 1345

הדיווח יכלול: קבלת חוות דעת, 
פעולה/נכס נדונים, סוגיית מיסוי

לא נדרש למסור את חוות הדעת 
לרשות המיסים

חוות  דעת  
"תכנון מדף" 

)5(

חוות דעת 
ששכר הטרחה 
)3( בגינה תלוי 
ביתרון המס 

)4(

תחילה: עמדות חייבות בדיווח שננקטו 
בשנת המס 2016 ואילך )6( 

האם העמדה שננקטה מנוגדת לעמדות 
שפרסמה רשות המיסים עד תום  שנת 

המס שלגביה מוגש הדוח )7(

יש לדווח בדוח השנתי כי ננקטה עמדה 
 החייבת בדיווח - טופס טרם הומצא 

ע"י הרשות

האם "יתרון המס" הנובע מהעמדה עולה 
על 5 מיליון שקל באותה שנת מס או 10 
מיליון שקל בארבע שנות מס לכל היותר

תנאי סף - האם ההכנסה/מחזור העסקאות בשנות המס הוא מעל 3 מיליון שקל 
)מלבד תמורה הונית( ו/או תמורה הונית מעל 1.5 מיליון שקל

יש לבחון האם בוצעה אחת מהפעולות 
המפורטות בתקנות מס הכנסה ו/או 

בתקנות מע"מ )8(

 לגבי כל פעולה שבוצעה כאמור יש 
לבחון את אופן, היקף ומועד הדיווח 

בהתאם לתקנות

 יש לדווח בדוח השנתי באמצעות 
טופס 1213

הדיווח יכלול: הפעולות שביצעו 
הצדדים לכל פעולה במישרין או עקיפין, 
סכומים בכסף או שווה כסף, למי שולמו 

והכל כמפורט בתקנות
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ביקורת פנימית

פנימי או חיצוני
בחינת היתרונות והחסרונות של העסקת מבקר פנים בשכר לעומת העסקתו 

במיקור חוץ, מעלה שיש הבדל בין חברה גדולה לחברה קטנה. סוגייה נוספת היא, 
האם להיעזר בעובדים שכירים או בעובדים חיצוניים < ברק ציפרוט

מספר ב הקשו  האחרונות  שנים 
רגולטורים על מיקור חוץ בתחום 
הזמן  זה  הפנימית.  הביקורת 
עדיף: מבקר  מה  ולדון בשאלה  סדר  לעשות 
חוץ.  במיקור  פנימי  מבקר  או  בשכר  פנימי 
והחסרונות  היתרונות  את  נציג  זה  במאמר 
של העסקת מבקר שכיר למול העסקת מבקר 

במיקור חוץ. 
העוסקות  הרגולציה  הוראות   - תחילה 

בנושא.
חוזר  הפנים  משרד  פרסם   2011 בפברואר   >

לעומת כל אלה, ועדת זיילר לבחינת חוק 
כי   ,2006 הביקורת הפנימית קבעה בדצמבר 
פנים  למבקר  הן  וחסרונות  יתרונות  קיימים 
ולפיכך  והן למבקר פנים במיקור חוץ,  שכיר 
אין זה נכון להגביל את השוק לכאן או לכאן.

היתרונות והחסרונות 
בשתי האפשרויות

והחסרונות  היתרונות  את  מתארת   1 טבלה 
של העסקת מבקר שכיר למול העסקת מבקר 

במיקור חוץ.

להעסקת  אישיים  “חוזים  בנושא  מנכ“ל 
מקו ברשויות  אמון  ותפקידי  משרה  ־נושאי 

היא  המבקר  משרת  כי  קובע,  אשר  מיות“ 
משרת אמון וכי יש להעסיקו בשכר.

< במאי 2015 פרסם בנק ישראל חוזר המקשה 
ביקורת  של  משמעותית  פעילות  הוצאת  על 

פנימית בבנקים למיקור חוץ.
2015 פרסם אגף שוק ההון שבמ־  < בדצמבר
־שרד האוצר טיוטה לחוזר “מיקור חוץ בגו

של  הוצאתן  את  המקשה  מוסדיים“,  פים 
חוץ. הטיוטה  למיקור  “פעילויות מהותיות“ 
פעילות  היא  פנים  ביקורת  כי  קובעת, 

מהותית. רו״ח ברק ציפרוט, פאהן–קנה ניהול בקרה

מבקר במיקור חוץמבקר בשכרהנושא

־לחברה מתאפשר לכפות על הביקורת הפנימית סטנדפיקוח ובקרה
רטים בכל הנוגע לתיעוד, שמירת ניירות עבודה, עמידה 
בהוראות הדין, הבטחת שמירת סודיות המידע, עמידה 

בתוכנית להמשכיות עסקית, העדר ניגוד עניינים ועוד.

במשרדי  מצויים  אינם  המבקר  של  משרדיו  המקרים,  במרבית 
החברה  נאותים.  ובקרה  פיקוח  קיום  על  מקשה  והדבר  החברה 
מידע  ורשתות  במערכות  שימוש  לעשות  ממנו  למנוע  תתקשה 
בנהליה  ולעמוד  מתחרים  לגופים  שירותים  לתת  תקניות,  שאינן 

ובמדיניות.

עובד. מקצועיות הוא  בו  בארגון  הליבה  בתחומי  רב  ניסיון  בעל 
בכל  להתמחות  יכול  אינו  שיהיה,  ככל  מוכשר  אולם, 

התחומים שיש לבקרם בביקורת פנימית אפקטיבית.

אם הוא פועל מתוך משרד גדול, בדרך כלל מעסיק צוות מומחים 
מניעת  מידע,  מערכות  כגון:  הארגון  של  שונים  פעילות  מתחומי 
מעילות, שכר והנדסה. בעת ביצוע הביקורת, כל מומחה תורם את 

חלקו בתחומו, על מנת לבצע עבודה יעילה ברמה גבוהה.

־בעל הבנה מעמיקה של החברה, המקנה לו כלים חשוניסיון
הארגוני  והמבנה  הפועלות  הנפשות  הכרת  של  בים 
בין  יותר  טוב  לתמרן  לו  יתאפשר  לחברה.  האופייני 
זאת,  לעומת  הביקורת.  בביצוע  בה  הפועלים  הכוחות 
הוא יתקשה לפתח ראייה משוחררת ממוסכמות, שכן 
המערכת המבוקרת היא זו אשר מתוכה צמח, ולעיתים 

היא היחידה אשר הוא מכיר.

חשוף לשיטות עבודה מגוונות ולעיתים יעילות יותר אשר פותחו 
אי סדרים. משוחרר מתפי ולסוגים שונים של  ־בארגונים שונים, 

פתוחה  גישה  לו  המאפשרת  עובדה  בארגון,  מקובלות  סות 
עבודה  להביא שיטות  לו  זה מאפשר  מגוון  ניסיון  ואובייקטיבית. 

אלה לארגון ביתר קלות וכך ליצור ערך לארגון. 

מבחוץ ומבפנים - השוואה
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מבקר במיקור חוץמבקר בשכרהנושא

קולאי תלות או  העובדים  ועד  מצד  פנימיים  ללחצים  ־נתון 
גות שהינם חברי הנהלה. המבקר השכיר תלוי בארגון 
להיזהר שביקורתו לא תפגע  נדרש  ולעיתים  למחייתו, 

במטה לחמו.

רבים, אשר מקטינים את חשיפתו  ומקורות הכנסה  לקוחות  בעל 
ללחצים וכתוצאה מכך גדלה מהימנות עבודתו.

פריסה 
גיאוגרפית 
בינלאומית

לצורך  הנדרשים  המקומיים  והבקיאות  הידע  את  חסר 
ביקורת ביחידות קצה בינלאומיות, כגון רגולציה, שפה 

הפני הביקורת  כלל  מכך שבדרך  נובע  הדבר  ־ותרבות. 
מית ממוקמת במטה החברה. בחלק מהמקרים מבקרים 
מעסיקים צוותים מקומיים, כדי לתת מענה לצורך בידע 

מקומי. 

לרשותו  עומדים  בינלאומית,  ברשת  החבר  במבקר  כשמדובר 
משאבי הרשת - ידע, בקיאות ומומחיות - בכל מקום שבו יבחר 

לערוך את הביקורת.

בדרך כלל, עלות מבקר שכיר לארגון פחותה מעלותו של המבקר במיקור חוץ. עם זאת, כאשר מבצעים השוואה, יש לקחת עלות
בחשבון את כלל העלויות הרלוונטיות לשכיר, כגון הפרשות סוציאליות, רכב, משרד והכשרות מקצועיות.

הפניגמישות הביקורת  מחלקת  של  גודלה  בשינוי  קושי  ־קיים 
מית. הוצאה קבועה.

מאפשר גמישות בהיקף הביקורת בהתאם לצרכי הארגון. הוצאה 
משתנה.

יתרו־ קיימים   ,1 מטבלה שעולה   כפי 
נות וחסרונות לשתי השיטות. כאשר מדובר 

מוגב הביקורת  משאבי  שבה  קטנה  ־בחברה 
עם  להתקשרות  משמעותי  יתרון  ישנו  לים, 

מבקר פנימי במיקור חוץ מהסיבות הבאות:
< מבקר פנימי במיקור חוץ מאפשר גמישות 
בהיקף הביקורת הפנימית, כך שהיקפה יוכל 

לגדול ולקטון בהתאם לצרכי הארגון.
יתרון  קיים  חוץ  במיקור  פנימי  למבקר   >

הדור בתחומים  ביקורת  נדרשת  ־כאשר 
שים התמקצעות רבה, כגון ביקורת מערכות 
שכר  הנדסה,  מעילות,  מניעת  ממוחשבות, 
במשרדים  קיימים  אשר  הספקה,  ושרשרת 

הגדולים. 
במק יתרון  חוץ  במיקור  פנימי  למבקר  ־< 

רים בהם יש צורך לבצע ביקורת דחופה, לא 
מתוכננת, הדורשת עבודה של מספר עובדים 

במקביל, על מנת לסיימה במהירות.
ומורכבת  גדולה  בחברה  מדובר  כאשר 
אשר נדרשות בה שעות ביקורת רבות )כגון 

להע יתרון  ישנו  מוסדיים(,  וגופים  ־בנקים 
־סקת מבקר פנימי בשכר שיהיה כפוף למדי

ניות החברה ונהליה, ויהיה האחראי הבלעדי 
על פעילות הביקורת הפנימית. המבקר בשכר 
יסתייע בשירותי מבקרים מומחים, יקבע את 

עבו ביצוע  אופן  ואת  ההתקשרות  ־נוהלי 
דתם ויפקח על פעילותם, ויסתייע בשירותי 

במקרים  שונים  בתחומים  מומחים  מבקרים 
המתוארים לעיל. במקרה זה נשאלת השאלה, 
עדיף למבקר הפנימי השכיר להסתייע  האם 
בשכירים עובדי משרדו או בנותני שירותים 

במיקור חוץ.

עובדי ביקורת בשכר מול 
עובדים במיקור חוץ

ביקורת  עובדי  בהעסקת  עוסקת   2 טבלה 
חוץ  במיקור  עובדים  העסקת  למול  שכירים 

כסיוע למבקר פנימי שכיר.
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 עובדי מבקר במיקור חוץ עובדי ביקורת שכירים
כסיוע למבקר פנימי שכיר

השליטה המלאה של המבקר הפנימי מאפשרת לו לנווט 
את משימת הביקורת לכיוון הרצוי לו.

של  ובמקרה  עובדיו  של  העבודה  טיב  על  אחראי  החיצוני  המבקר 
רשלנות מקצועית, בידי החברה לדרוש פיצוי.

שמעורבות  כיוון  אישית,  רגישות  בעלות  ביקורת  משימות  בביצוע 
המבקר הפנימי מוגבלת - יחסי עבודתו עם המבוקר אינם נפגעים, 
גם אם דוח הביקורת חריף. יחסי עבודה תקינים אלו חשובים לצורך 

הצלחה בהמשך מילוי תפקידו של המבקר הפנימי בעתיד.
הביקורת  הוספת  עם  גדל  אינו  הפנימי  המבקר  על  העבודה  עומס 
האחרות  מטלותיו  בביצוע  להמשיך  לו  ומאפשר  חוץ,  מיקור  בסיוע 

ללא מפריע.
הפנימי  המבקר  פועל  המנהלים,  מועצת  בפני  הביקורת  דוח  בהצגת 
הדיון  את  יותר  טוב  לנווט  לו  המאפשרת  ניטראלית,  עמדה  כבעל 

בדוח ולהשיג את מטרותיו.

עומס הניהול על המבקר הפנימי עלול להיות כבד, אם 
הוא מנהל מספר משימות ביקורת במקביל. לעובדה זו 
עלולה להיות השפעה על טיב ניהול המשימה ועל עיתוי 
הפקת דוח הביקורת. אם המבקר יסתייע בעובדי מיקור 

חוץ בכירים, יוקל עליו עומס הניהול.

המתרחש  ובין  בינם  הקשר  נחלש  זו  שבשיטה  החשים  מבקרים  יש 
בשטח.  

סיכום 

שקיימת  נראה  ובינוניים,  קטנים  בגופים 
כאשר  חוץ.  במיקור  פנימי  למבקר  עדיפות 

נדר אשר  ומורכבת  גדולה  בחברה  ־מדובר 
יתרון  ישנו  רבות,  ביקורת  שעות  בה  שטת 
זה  במקרה  בשכר.  פנימי  מבקר  להעסקת 
הפנימי  למבקר  עדיף  האם  נשאלת השאלה, 
השכיר להסתייע בשכירים עובדי משרדו או 

בנותני שירותים במיקור חוץ. 
וחסרונות  יתרונות  קיימים  כי  הראינו, 

־לשתי השיטות. היתרונות הבולטים של עוב
דים במיקור חוץ הם גמישות, אובייקטיביות, 

־מקצועיות ומומחיות. לעובדי ביקורת חיצו
ניים קיימים גם חסרונות, אולם ניתן לנטרל 
בשיטת  שימוש  באמצעות  מהם  ניכר  חלק 
אופי  החברה,  לאופי  המתאימה  עבודה 
השירות  המבקר.  וצרכי  הביקורת  משימת 
שנותנים עובדי הביקורת במיקור חוץ כוללים 
גם את יכולתו של המבקר החיצוני להיענות 

לצרכים של ביקורת דחופה בזמן אמיתי.  

להביא או להשתמש
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איתן צחור, עורך דין

מס הכנסה

 הכרה בחוב אבוד 
של חברה לבעליה

עומד  פישמן(  )אליעזר  המערער 
פרטיות  חברות  קבוצת  בראש 

סוציבוריות הפועלות במגוון תחו
מים, בהן החברה המערערת. המערער חתם 
להבטחת  המזרחי  בנק  לטובת  ערבות  על 

ספירעון חובות של כמה מן החברות, והמער

כ.א.ל  בחברת  מניותיה  את  שיעבדה  ערת 
שתי  ושל  שלה  החובות  פירעון  להבטחת 

חברות אחרות. 
חוץ  מטבע  בעסקאות  הפסדים  עקב 
החברות  מן  הבנקים  דרשו   ,2006 בשנת 
את  מכר  המערער  חובותיהן.  את  לפרוע 
מכרה  והמערערת  חברות  במספר  מניותיו 
לכיסוי  שימשה  והתמורה  כ.א.ל,  מניות  את 

סהחובות לשני הבנקים. המערער מחל לחב
שפרע  הסכומים  את  לגבות  זכותו  על  רות 

כערב. 
סבדיווח לרשויות המס שהגישו המערע

רווח  על  2006, הם הצהירו  רים לשנת המס 
וביקשו  המניות,  ממכירת  להם  שצמח  הון 

חובן של  בגין מחיקת  הון  לקזז ממנו הפסד 
סהחברות החייבות כלפיהם בשל פירעון הער

 309 בסך  הון  רווח  על  דיווח  המערער  בות: 
מיליון שקל וביקש לקזזו עם הפסד הון בסך 
304 מיליון שקל, והמערערת דיווחה על רווח 
עם  לקזזו  וביקשה  שקל  מיליון   211 של  הון 
לא  המשיב  שקל.  מיליון   250 של  הון  הפסד 
התיר את הקיזוז. כן לא התיר ניכוי הוצאות 
אותן  ייחסה  לא  שהחברה  בנימוק  מימון, 

להכנסות כהלכה. 
השו על  ערעורים  הגישו  סהמערערים 

המשפט  בית  במאוחד.  נידונו  ואלה  מות, 
שאין  קבע  אלטוביה(  מגן  )השופט  המחוזי 

החב חובות  קיזוז  את  למערערים  סלהתיר 

סוף לוויכוח על אי–תחרות
 ביהמ"ש העליון קובע הלכה מחייבת בנוגע למיסוי התמורה לתניית

אי–תחרות | וגם: פסק הדין שסיבך את אליעזר פישמן < איתן צחור

צריך ודאות שמדובר בחוב אבוד
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לבית המשפט  הערעור  מכאן  החייבות.  רות 
המשפט  בית  עמדת  את  קיבל  אשר  העליון, 

המחוזי. 
נקבע שבעל חברה המממש את ערבותו 
לחברה, בא בנעלי הנושה של החברה, וזכותו 
בידו,  "נכס"  היא  החברה  כלפי  הנושה  של 
כאמור בסעיף 88 לפקודה. לכן, מחילת בעל 
"מכירה"  בגדר  תבוא  לחוב  הערב  החברה 
כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה, ותוכר כהפסד 
מסוגלת  אינה  שהחברה  יוכח  אם  רק  הון 
זה  בעניין  להסתייע  ניתן  החוב.  את  לפרוע 
בניכוי  המותר  אבוד  חוב  לקביעת  בכללים 
)פירותי( בהתאם לסעיף 17)4( לפקודה לפי 

הפסיקה בעניין הזה. 
"החוב  כי  להוכיח,  מוטל  הנישום  על 
רע" ואפסו הסיכויים לגבותו, ולשם כך עליו 
ללא  סבירים  גבייה  אמצעי  שנקט  להראות 
נגד  לנקוט  כלכלית  הצדקה  שאין  או  הועיל, 
החייב הליכי גבייה, או שהחייב נכנס להליכי 
פירוק. מקום שאין ודאות בדבר היות החוב 
אבוד, לא ניתן להכיר בו ככזה בסמוך למועד 

היווצרותו. 
נתוני  את  בחן  המחוזי  המשפט  בית 
שהגישו  דוחות  פי  על  החייבות,  החברות 
המערערים עצמם, חברה אחר חברה, וקבע, 
במבחנים  עומדים  אינם  דנן  החובות  כי 
ניתן  לא  שכן  האמורים,  )האובייקטיביים( 
כולם  את  לגבות  הסיכויים  אפסו  כי  לומר, 
לכך  לב  בשים  בעיקר  זאת,  חלקם.  את  או 
לאחר  לפעול  המשיכו  החייבות  שהחברות 
רק  )וזאת  שפורקה  אחת  למעט   ,2006 שנת 
בשנת 2012(, ואף החזירו לבנקים חובות, גם 
אם חלקית, מה גם שחובות פנימיים אחרים 
כחוב  הוכרזו  לא  בקבוצה  לחברות  שחבו 

אבוד. 
פורסם  רשתות,  פישמן   ,918/15 ע"א 

בדו־ירחון "מסים", ל–4.

המחאת הלוואת בעלים 
הפכה לדיבידנד

בין  הסכם  נערך  ב–3.2.2002 
חברת הכשרת היישוב לבין חברת 
נטלי לפיו רכשה נטלי, תמורת 1 
באותה  רפואה שהיתה  שקל, 100% מחברת 
עת בהפסדים. עוד נקבע, כי המוכרת, הכשרת 
שקל  מיליון   25 ברפואה  תשקיע  היישוב, 
נועד  זה  סכום  מניות.  חשבון  על  כפרמיה 

לשתי מטרות: 3.3 מיליון שקל יועדו לפירעון 
)21.7 מיליון שקל(  חוב של רפואה, והיתרה 
לכיסוי  רפואה  של  הבנק  לחשבונות  תועבר 

מער המוכרת  לשחרור  בתמורה  סחובותיה 
בויות שהיו לה. 

כעבור חודש, ב–7.3.02, תוקן ההסכם כך 
הוכתר  לא  המוכרת  ע"י  שהופקד  שהסכום 
נקבע  בעלים.  כהלוואת  אלא  כהשקעה  עוד 
רפואה  חובות  והחזר  החוב  פירעון  שלאחר 
לרבות  לנטלי  יומחו  הזכויות  כל  לבנקים, 
באפריל  הבעלים.  הלוואת  לפירעון  הזכות 
2003 נקבע באסיפת בעלי מניות של נטלי, כי 
בעלי  לידי  לה  מה שהומחה  היא תמחה את 
בהתאם  נטלי,  בחברת  החדשים  המניות 

ליחס אחזקותיהם. 
מניות  כבעל  המערער,   2007 בשנת 
מהותי, משך מרפואה 168,118 שקל, כפירעון 
הבעלים;  בהלוואת  היחסי  חלקו  של  ראשון 
של  נוסף  סכום  המערער  משך   2008 בשנת 
4,827,285 שקל. זאת, לאחר שסוכם בין בעלי 
אלה  סכומים  כי  ורפואה,  נטלי  ובין  המניות 
מהווים פירעון של חלקו היחסי של המערער 

בהלוואת הבעלים. 
התקבולים  כי  סבר,  שהמערער  אף  על 
המניות  בעלי  החליטו  במס,  חייבים  אינם 
מס  עליהם  לשלם  יהיה"  "ראוי  כי  בנטלי, 
רווח הון. בהתאם לכך, בדוחות שהגיש למס 
המעס הצהיר  ו–2008,   2007 לשנים  הכנסה 
רער על התקבולים כרווח הון מפירעון חלקו 
של  בשיעור  במס  החייב  הבעלים,  בהלוואת 
20% על פי סעיף 91)ב( לפקודה כנוסחו דאז. 
אלה  תקבולים  כי  קבע,  השומה  פקיד 
חולקו מתוך רווחי החברה ועל כן יש לסווגם 
החייב   ,)4(2 סעיף  לפי  מדיבידנד  כהכנסה 
במס בשיעור של 25% לפי 125ב)2(. המערער 
בה  השגה,  למשיב  והגיש  השומות  על  חלק 
חזר בו מהצהרתו בדבר רווח הון החייב במס 
20%. הוא גרס עתה, כי התקבוס  בשיעור של

לים שולמו לו כהחזר הלוואת בעלים, ולפיכך 
לא היה עליו לשלם מס בגינם. 

אין  כי  וקבע,  ההשגה  את  דחה  המשיב 
של  היחסי  חלקו  פירעון  בתקבולים  לראות 
המערער בהלוואת הבעלים, שכן מקורה של 
ההלוואה הוא בכספים שהוזרמו לרפואה על 

חברת נטלי היתה אז בהפסדים
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חברי לשכה יקרים,
במיוחד עבורכם שרות VIP ומגוון פתרונות עסקיים מותאמים לכם

קבוצת ישראכרט

עשיתי חשבון,
רק ישראכרט!

    • כרטיס אשראי עסקי לצרכי רכש של החברה • קבלת תשלום 

מלקוחותיך בכרטיס אשראי באמצעות הסמארטפון • כרטיס מתנה עבור 

העובדים שלך • שירות לקוחות דיגיטלי

www.icpas.org.il  לפרטים נוספים היכנסו

ידי  על  ולא  היישוב(,  )הכשרת  אחרים  ידי 
סהמערער. המשיב קבע, כי נטלי נהנתה מית

רון מיסויי הגלום ברכישת חברה בהפסדים, 
שהיו  הצבורים  ההפסדים  את  שקיזזה  בכך 
ברפואה טרם רכישתה, עם רווחים שהופקו 
ברפואה  נותרו  יום  של  בסופו  מכן.  לאחר 

סרווחים, שמתוכם חילקה החברה את התק
בולים למערער. משכך, יש לראות בתקבולים 
הכנסה מדיבידנד לפי סעיף 2)4(, ובהיותו של 
המערער בעל מניות מהותי בנטלי, הוא חויב 

במס בשיעור 25%. 
הערעור  את  דחה  המחוזי  המשפט  בית 

סופסק, שפירעון ההלוואה משקף קבלת דיבי
העליון,  המשפט  לבית  הערעור  מכאן  דנד. 
ביסס  המחוזי  המשפט  שבית  קבע,  אשר 

שהתק מסקנתו,  את  ומקיף  ממצה  סבאופן 
הלוואת  פירעון  במסגרת  נמשכו  לא  בולים 
המתוקן  בהסכם  שכונתה  כפי   - הבעלים 
זה,  במצב  כזו.  ניתנה  לא  שמעולם  מאחר   -
רישום   - הלוואה  נתנה  לא  המוכרת  כאשר 
המחאת זכות פרעונה לידי המערער בהסכם 
שכן  המציאות,  את  לשנות  יכול  אינו  כתוב, 
לו.  שיש  ממה  יותר  להעביר  יכול  אדם  אין 
כך, הלוואה שמעולם לא ניתנה - נכון וצודק, 
אין  זאת,  עם  יחד  תיפרע.  לא  לעולם  גם  כי 
יכולה  אינה  ככלל  שהלוואה  מכאן  להסיק 
לשמש את הלווה לצורך פירעון חוב; ואף לא 

סשהמלווה לא יוכל להמחות את זכויותיו הנו
בעות מההלוואה. 

של  לקיומה  לטעון  רשאי  השומה  פקיד 
עובדה.  כציון  ביוזמתו  מלאכותית  עיסקה 
גרסתו  את  המערער  של  לחובתו  לזקוף  יש 

סהמתפתחת: מלכתחילה הוא הגיש את הדו
חות כרווח הון החייב במס בשיעור של 20%, 
וטען,  ומשהוצאו השומות שינה את עמדתו 

כי מדובר בהחזר הלוואת בעלים. 
אפש תיתכן  כי  מציין,  המשפט  סבית 

הלוואה  בכספי  תשתמש  שחברה  רות 
ימחה  ושהמלווה  חובותיה  פרעון  לצורך 
המקרה,  זה  אין  אך  בהלוואה,  זכויותיו  את 
היות וכלל לא ניתנה הלוואה. לסיכום, קובע 

כהכ ההלוואה  משיכת  סיווג  סביהמ"ש, 
נסה מדיבידנד ולא כרווח הון משפיע הן על 
הפסדי  לקיזוז  היכולת  על  והן  המס  שיעור 
הון, ככל שקיימים. שינוי סיווג כאמור יכול 

שיהיה דווקא יתרון.
פורסם  שהרבני,  אורי   ,1002/15 ע"א 

בדו־ירחון "מסים", ל–4.

העץ, הפרי והאי–תחרות
בערעור זה אוחדו שלושה מקרים 
המחוזי  המשפט  בבית  שנדונו 
עם  אי–תחרות  הסכמי  בנושא 
ניסים  הלכת  לאור  שפרשו.  בכירים  עובדים 
החליטה נשיאת בית המשפט העליון לקבוע 
שההלכה  כדי  שופטים,  חמישה  של  הרכב 
שנדונו  המקרים  ברורה.  תהיה  ואילך  מכאן 

היו: 
המשפט  בית  קבע  בו  ברנע,  עניין   >
המחוזי מרכז, שהתקבול שקיבל עובד שפרש 

בגין אי–תחרות הוא הכנסה הונית. 
< עניין אבידן, שגם בו נפסק שמתקיימים 

תנאי האי–תחרות כהכנסה הונית.
< עניין קרינגל, בו פסק בית המשפט, כי 
עבודה  הכנסת  מהווים  שקיבל  התקבולים 

ולא בגין אי–תחרות.
לפירותית  הונית  הכנסה  בין  ההבחנה 
הצבת  תוך  הפסיקה,  את  רבות  העסיקה 

והחלת מבחני  לבין הפירות  בין העץ  המשל 
מלמס לפקודה  89)ג(  סעיף רבים.   משנה 
דנו, כי גם כאשר רווח נובע משני המקורות, 
"שובר  מעין  קובע  הסעיף  וההוני,  הפירותי 
 - והוני  פירותי  אחרות:  ובמילים  שיוויון", 

פירותי עדיף. 
בית  נשיאת  קבעה  ניסים,  בפרשת 
תשלום  כל  לפיה  חזקה,  העליון  המשפט 
עבודה".  כ"הכנסת  ייחשב  לעובד  ממעביד 
מקום  שאין  סברה  חיות  אסתר  השופטת 
לקבוע חזקה המסווגת תקבולי עובד–מעביד 
כ"הכנסת עבודה"; השופט עוזי פוגלמן נקט 
עובד  של  דרכו  לחסום  אין  ביניים:  עמדת 
הצמיח  ממעבידו  שקיבל  שתקבול  מלטעון 
לו רווח הון, ויש לבחון כל מקרה לגופו. עם 
זאת, השופט פוגלמן סבר, כי יש לקבוע חזקה 
שמשולם  תקבול  כל  לפיה  לסתירה  הניתנת 
פירותית  הכנסה  הוא  ממעבידו  לעובד 

שמקורה בעבודה. 
סלגופה של המחלוקת שנפלה בין השופ

השאלה היא האם גוזמים ענפים או כורתים את העץ
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טים בעניין ניסים, דעת השופט יצחק עמית 
בשלושת התיקים שבנדון כדעתו של השופט 
שמדובר  הגם  כי  מוסיף,  אף  והוא  פוגלמן, 
שמדובר  הרי  לסתירה,  הניתנת  בחזקה 
בחזקה "חזקה", כך שבמישור המעשי, הפער 
נאור  גישתו לגישתה של הנשיאה מרים  בין 

אינו גדול. 
העיסוק,  חופש  יסוד:  חוק  פי  על  אמנם 
עלול איסור תחרות להיחשב כנוגד את תקנת 
הציבור, אך עדיין אין מניעה להכרה מיסויית 
תשלומי  המס.  לדיני  והכפפתו  זה  בתשלום 
דו– בהליך  מס  לצורכי  מסווגים  אי–תחרות 

במסג עובדתי,  בירור  נערך  תחילה  סשלבי: 
רתו יש לבחון אם אמנם מדובר בתניית אי–
תחרות אותנטית, ולא, למשל, בכסות לשכר 
מוגדל.  פרישה  למענק  במסווה  או  עבודה 
כוונותיהם  אחר  להתחקות  יש  כך  לשם 
האמיתיות של הצדדים. אם צלח הנישום את 
השלב הראשון, עוברת הבדיקה בשלב השני 
למגרש המשפטי–מיסויי, בו נבחנת השאלה, 
כיצד יש לסווג את התקבול: כהכנסה הונית 

או כהכנסה פירותית. 
טענו  לא  שלפנינו  הערעורים  בשלושת 
הנישומים, כי התקבול ניתן להם כנגד מכירת 
איפוא, האם תשלום  היא,  מוניטין. השאלה 
התחייבות  תמורת  ממעבידו  לעובד  שניתן 

סלהימנע מלהתחרות בו, מהווה הכנסה הנו
או  העובד,  הייצור של  בגורם  בעת משימוש 
שמא מדובר ברווח המתקבל ממכירת אמצעי 

הייצור עצמו. 
אי–תחרות,  בתשלומי  לראות  יש  ככלל, 
שמאפייניהם דומים לאלו ששולמו בשלושה 
עבודה"  "הכנסת  הערעורים שלפנינו, משום 
הנופלת בגדרו של סעיף 2)2(. זהו לוז העניין: 
הפירצה  כדין  נישום  שקיבל  פיצוי  של  דינו 
האי– למענק  נתייחס  אם  למלא.  בא  אותה 
תחרות כאל פיצוי שניתן לעובד הפורש, אזי 
הוא  שאותה  הפירצה  העובד,  של  מבחינתו 
בא למלא היא שכר העבודה החסר שהעובד 

להת שלא  התחייבותו  לנוכח  לו  יזכה  סלא 
שכר".  ב"תחליף  ומדובר  במעבידו,  חרות 
ככזה, דינו להיות ממוסה כדין הפירצה, קרי 
כדין שכר עבודה - ובכך נחרץ גורלו להיכנס 

בגדרו של סעיף 2)2(. 
סבית המשפט רואה כמלאכותי את הני

כסות  זה  מעין  תשלום  כל  על  להלביש  סיון 
סשל תשלום הוני בגין "ויתור על זכות", האפ

שרות לעצב עיסקה במונחים של "ויתור על 

זכות" או "מכירת זכות", אין בה כדי להפכה 
לעיסקה הונית ואין בה כדי לשלול את אופיה 

הפירותי. 
שמא  להרהר  ניתן  אלה,  דברים  למרות 
אי–תחרות  תשלומי  בהן  נסיבות  ייתכנו 
הדומה  צורה  ילבשו  זאת  בכל  דנן  מהסוג 
מדובר  היה  אילו  לדוגמה:  הונית.  לעסקה 
מוגבלת  ובלתי  גורפת  אי–תחרות  בתניית 
בזמן, ניתן היה לטעון, כי הדבר שקול למצב 

בו העובד מכר את הונו האנושי. 
הרגיל  במצב  כוללת  אי–תחרות  תניית 
התקופה,  הגבלה:  של  מימדים  שלושה 
עליהם  העיסוק  ותחומי  הגיאוגרפי,  התחום 
"רכה"  האי–תחרות  תניית  ההגבלה.  תחול 
היבטים  בשלושה  פגומה  היא  באשר  יותר, 
שלפנינו,  בערעורים  כך,  בחלקם.  או  אלה 
משך תקופות האי–התחרות נע בין שנתיים 

סלחמש שנים, ותחומיה הוגבלו לתחומי העי
סוק של המעסיקות. 

טענה זו מוליכה אותנו אל נקודת התפר 
שבין גדיעת העץ לבין קטיפת פירותיו. ישנם 

סמצבי ביניים, כמו למשל, פעולת גיזום הענ
לסוגייה  בהשלכה  אדם.  בידי  הנעשית  פים, 
של  האנושי  הונו  כי  לטעון,  ניתן  שלפנינו, 
ממכלול  מורכב  להיות  עשוי  )"הגזע"(  עובד 
)"ענפים"(, אשר  ויכולות  כישורים  של  שלם 
מסוגים  הכנסות  להפיק  ניתן  באמצעותם 

שונים )"פירות"(. 
פורש  גדולה  חברה  מנכ"ל  לענייננו: 
פי תניית האי–תחרות  ועל  ממקום עבודתו, 
מתחרות  חברות  אצל  לעבוד  עליו  נאסר 
למשך מספר שנים. אין לומר, כי הגבלה מעין 
העץ.  גדיעת  המנכ"ל,  של  לדידו  מהווה,  זו 
ברגיל, כוחו של מנכ"ל טמון בכישורי הניהול 

שלו. 
בהן  דוגמאות  על  לחשוב  ניתן  מנגד, 
אי–תחרות  תניית  באמצעות  הענף  גדיעת 
קרובה   - מנקודת מבטו של העובד   - תהיה 
תניית  לדוגמה:  העץ.  לגדיעת  במהותה 
בזמן.  מוגבלת  שאינה  גורפת  אי-תחרות 
בהם  במקרים  להיות  יכולה  נוספת  דוגמה 
העץ הרלוונטי הוא בעל ענף דומיננטי בודד 
שכל  מקצוע  בעל  כגון  פירות,  המצמיח 
על  אחד.  פעולה  לאפיק  מצטמצם  עיסוקו 
כ"גדיעה  אי–תחרות  בתניית  להכיר  מנת 
של העץ", יש להראות כי באופן מעשי, היא 

יכולתו של העובד לשוב ולהצ סמאיינת את 
היכולת  "ענף".  מאותו  למצער  פירות,  מיח 

תשלומי  הכוללים  פרישה  הסכמי  "לתפור" 
עובדים  בידי  כלל  בדרך  נתונה  אי–תחרות, 

בכירים בעלי יכולת מיקוח. 
לקבל  ניתן  ואבידן  ברנע  של  במקרים 
מדובר  כי  המחוזי,  המשפט  בית  עמדת  את 
בתניית אי–תחרות אמיתית, אלא שהנישום 
עדיין נדרש לסתור את החזקה ולהראות, כי 
מדובר בתקבול הוני המהווה לדידו גדיעה של 

סהעץ או הענף - וזאת לא הוכח. בעניין קרי
נגל קבע בית המשפט המחוזי, כי לא מדובר 
בתניית אי–תחרות אותנטית, אלא במסווה 
הוסיף  האנושי  הונו  מוגדל.  פרישה  למענק 

סלעמוד לרשותו והוא אף הוסיף לשמש בתפ
קידים בכירים בקרבת קבוצת אוסם ולכן אין 

לומר, כי מדובר מבחינתו ב"כריתת העץ". 
סבא  כפר  שומה  פקיד   ,5083/13 ע"א 
ואח׳ נ׳ יוסף ברנע ואח׳, פורסם בדו־ירחון 

"מסים", ל–4.

ניכוי "הוצאות הקמה" 
מול ההכנסות

חברת ש. שלמה החזקות עוסקת 
ליסינג  הבאים:  בתחומים  בעיקר 
בישראל,  רכב  כלי  של  תפעולי 
 ,2005 לשנת  עד  וביטוח.  רכב  כלי  השכרת 
התפעולי.  הליסינג  בתחום  פעלה  החברה 
על  לממונה  החברה  הגישה  ב–29.12.2005 

סשוק ההון בקשה להקמת חברת ביטוח והח
ב–13.9.2006  במבטח.  באמצעי שליטה  זקה 
להקמת  המפקח  של  העקרוני  אישורו  ניתן 

מבטח בשם ניו קופל חברה לביטוח. 
3.10.2006 ייסדה חברת ניו קופל החזס –ב

סקות עסקי ביטוח )חברת–האם( את המער
ערת. בסמוך לאחר קבלת האישור העקרוני, 
ועוד לפני תום שנת 2006, החלה המערערת 
מו"מ  ניהול  זאת  ובכלל  בפעילותה העסקית 
סוכנים  גיוס  שלה,  העיקרי  הלקוח  מול  אל 
ממאגר הסוכנים הקיים של הקבוצה, הפקת 

פוליסות ביטוח ועוד. 
רישיון  למערערת  ניתן  ב–5.11.2007 
ובביטוח  חובה  רכב  בביטוח  לעסוק  סופי 
 2006 באוקטובר  ייסודה  למן  רכוש.  רכב 
המערערת  הוציאה   ,2007 שנת  לתום  ועד 
, שמתוכם  בקשר לפעילותה 19 מיליון שקל 
שוטפות  כהוצאות  נרשמו  שקל  מיליון   14

מקו חשבונאות  כללי  לפי  נרשמה  סוהיתרה 
ניכתה  לא  המערערת  להפחתה.  כנכס  בלים 
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המס  בחשבוניות  הגלום  התשומות  מס  את 
האמורות, בהיותה "מוסד כספי" לעניין חוק 

מע"מ. 
לטענת המערערת, ההוצאות שבמחלוקת 
בניכוי  המותרות  שוטפות  הוצאות  מהוות 
לצורכי מס, וזאת משורה ארוכה של טעמים: 

סהן הוצאו במסגרת פעילותה העסקית השו
לקוח  היה  למערערת  המערערת;  של  טפת 
עיקרי כבר מיומה הראשון )הקבוצה מחזיקה 
המערערת  עובדי  רכב(;  כלי  אלפי  בעשרות 
שינוי  היה  ולא  קודם  מקצועי  ידע  עם  באו 
יותר;  מאוחרות  מס  בשנות  עבודתם  בסוג 
נצמח   2008 חלק הארי של ההכנסות בשנת 
כבר בשנת 2007, כאשר אותן הכנסות נרשמו 
כללי  2008( בשל  העוקבת )שנת  בשנה  רק 
החשבונאות המיוחדים החלים על המערערת 
בהיותה חברת ביטוח; לולא דרישת הממונה 

מתב הייתה  הביטוח  פעילות  הביטוח,  סעל 
צעת בחברת–האם והייתה מותרת בניכוי. 

מדובר  כי  המערערת,  טענה  לחלופין 
בשנת  כבר  להפחיתן  שיש  הוניות  בהוצאות 
2008 או בהפסד הון. בהתאם טענה המערס
ובשל   2007 בשנת  הכנסות  בהעדר  כי  ערת, 
שבמחלוקת,  ההוצאות  של  בניכוי  התרתן 
האמורה;  המס  בשנת  עסקי  הפסד  לה  נוצר 
וכי איחוד שנות המס 2007 ו–2008, שאושר 
שנוצר  שההפסד  לכך  הביא  המשיב,  ידי  על 

השכר  כנגד  בקיזוז  מותר   2007 בשנת 
ששילמה ב–2008. 

לפרש  יש  כי  המערערת,  טענה  לחלופין 
מע"מ  לחוק  סיפא  4)ב(  סעיף  הוראות  את 
שהיה  הפסד  ולפיו  וכלכלי,  תכליתי  באופן 
השכר  על  והעולה  מס  בשנת  כספי  למוסד 
כנגד  גם  בקיזוז  מותר  שנה,  באותה  ששילם 
השכר ששילם בשנות המס הבאות; וכי לאור 

סהספק הפרשני בעניין זה, יש לאמץ את הפר
שנות לטובתה. 

בנוסף טענה המערערת, כי אף אם ייקבע 
שאינה זכאית להשבת מס השכר, יש לראות 
בה עוסק מורשה )ולא מוסד כספי( בתקופה 
שבה הוצאו ההוצאות שבמחלוקת, ולאפשר 

הגלום בחשבו לקזז את מס התשומות  סלה 
ולהשיב  חברת–האם,  שהוציאה  המס  ניות 
לה את מס התשומות האמור בערכו הריאלי. 
בגישה  נקטו  וחברת–האם  היא  לדבריה, 
ששילמה  ההוצאות  החזר  לפיה  שמרנית, 

סחברת–האם חייב במע"מ. על כן, ככל שהמ
סשיב סבור, כי לא היה מקום להוצאת החש

את  לה  ולהשיב  לבטלן  הראוי  מן  בוניות, 
המע"מ ששילמה.

המשיב טען, כי מדובר בהוצאות הוניות 
שהוצאו לצורך יצירת תשתית לקראת תחילת 
פעילות המערערת, שאיננה חלק מפעילותה 
השוטפת. הטענה שמדובר בהוצאות טרום–

הוצאות  להצגת  בסתירה  עומדת  הפעלה, 
הכספיים  בדוחותיה  המערערת  ידי  על  אלו 
כ"הוצאות הקמה". ביהמ"ש המחוזי קיבל את 

עמדת רשות המסים ומכאן הערעור. 
ביהמ"ש העליון קבע, כי המחלוקת נסבה 

שבמ ההוצאות  עובדתית: האם  שאלה  סעל 
המערערת.  של  להקמתה  שימשו  חלוקת 
המחוזי קבע, כממצא שבעובדה, כי ההוצאות 
השוטפת  הכנסתה  לייצור  שימשו  לא  הנ"ל 
להתערבות  מקום  ואין   - להקמתה  אלא 

ערכאת הערעור במסקנה זו.
אין  כי  נקבע,  המע"מ  לסוגיית  באשר 
לראות  לפיה  המערערת  טענת  את  לקבל 
הוצאו  בה  התקופה  עבור  כעוסק  אותה 
ההוצאות שבמחלוקת. לנוכח זאת, אין צורך 
סיפא  4)ב(  סעיף  לעניין  לטענתה  להידרש 
לחוק מע"מ, טענה שהיה טעם לדון בה, אילו 
הוצאות  הן  שבמחלוקת  ההוצאות  כי  נקבע 

פירותיות. 
יושם לב לדבריו של השופט יצחק עמית 
)בסעיף 21 לפסק הדין( ביחס לקושי הגלום 
חיי  כל  לאורך  הקמה  בהוצאות  באי–הכרה 
 1207/00 לעמ"ה  להשוות  ניתן  כן  העסק. 
)"מסים" יז/5(, שם הותרו הוצאות פרסומת 

גם על מוצר חדש. 
ע"א 8453/14, ש. שלמה חברה לביטוח, 

פורסם בדו־ירחון "מסים", ל–4.

 היטל על העסקתם 
של מסתננים

באספקת  עוסקת  המערערת 
בשנות  תחומים.  במגוון  עובדים 
העסיקה  היא  שבערעור,  המס 

ליש שנכנסו  ומאריתריאה  מסודן  סעובדים 
ניתנו  לא  הזרים  כדין. לעובדים  שלא  ראל 
זמני  ברישיון  אוחזים  וכולם  העסקה  היתרי 

לשהייה בישראל. 
למערערת  הוציא  אשקלון  שומה  פקיד 
לשתי  שנוגעת  השפיטה  מיטב  לפי  שומה 
היטל  בתשלום  חבותה  עיקריות:  סוגיות 
של  וזכאותם  ההיטל"(;  )"חוק  זרים  עובדים 
סעיפים  לפי  זיכוי  לנקודות  הזרים  העובדים 

33א, 34 ו–36 לפקודה. 
שיש  פסק  שבע,  בבאר  המחוזי  ביהמ"ש 
לחוק  בהתאם  זר"  "עובד  המונח  את  לפרש 
הכנסה,  מס  פקודת  לפי  ולא  זרים  עובדים 
יכול  אינו  זר  עובד  זרים,  עובדים  חוק  ולפי 

ביטחה עשרות אלפי כלי רכב
בגדול, אנחנו חוסכים לכם זמן.

אנשי כספים ועורכי-דין
אנחנו מזמינים אתכם ליהנות מהשירותיות, מהמקצועיות

ומהיקף המידע העצום שלנו, וממגוון הפתרונות של "חשבים"
שיחסכו לכם זמן, עבודה וכסף רב.

כל הכלים, כל הפתרונות

www.hashavim.co.il | *8109

סוף שנה! מגוון המוצרים ב-30% הנחה
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בהלכת  נקבע  כבר  ישראל.  תושב  להיחשב 
שהסתננו  עובדים  העסקת  על  כי  ארזים, 
חל  בישראל,  ושוהים  ומסודן  מאריתריאה 

היטל עובדים זרים לפי חוק ההיטל. 
אשר לטענה בנוגע לנקודות הזיכוי: אכן, 
הקבועה  הימים  חזקת  בעובדים  התקיימה 
זו  שחזקה  אלא  לפקודה,  1)א()2(  בסעיף 
ניתנת לסתירה ובענייננו אכן נסתרה החזקה, 
באשר אין לראות אדם שנכנס לישראל שלא 
ממנה,  הרחקה  צו  עליו  מוטל  ואשר  כדין, 

סכאדם אשר מרכז חייו בישראל. נקודות הזי
המדינה  ידי  על  הניתנת  מס  הטבת  הן  כוי 

סבאופן בסיסי לתושביה, במסגרת יחסי הגו
מסגרת  התושבים,  לבין  המדינה  שבין  מלין 
אלא  לזרים,  ביחס  מתקיימת  אינה  אשר 
בתנאים הקבועים בכללים לעניין תושב חוץ 

זכאי. 
למסת זיכוי  נקודות  הענקת  סבנוסף, 

ננים, תוך ראייתם כתושבים לעניין הפקודה, 

סתהווה תמריץ חיובי להגעתם לישראל ולני
מנוגדת  זו  ותוצאה  בה,  להשתקע  סיונם 

סלמדיניות ישראל ולפעולות הננקטות במס
גרת ההתמודדות עם תופעת ההסתננות. 

גיוס  אחוז  מאה   ,59357-11-14 ע"מ 
בדו־ירחון  פורסם  אדם,  כוח  והשמת 

"מסים", ל–4.

מיסוי מקרקעין

 מס רכישה כאשר 
לבעל יש דירה נוספת 

המערערים הנשואים זה לזו רכשו 
ב–8.5.12 דירה והתחייבו לשלם 3 
מיליון שקל. למערער )הבעל( יש 
דמי  אשר  הוריו,  בסיוע  שרכש  נוספת  דירה 

זו  לאשה  בלבד.  לו  שייכים  בעדה  השכירות 
בני  דיווחו  יחידה. על הדירה שנרכשה  דירה 
הרכישה  מחצית  יוחסה  שלבעל  כך  הזוג, 
ואילו  בהתאם,  רכישה  מס  בגינה  ושולם 
האישה דווחה כרוכשת דירה יחידה הפטורה 
ממס רכישה עד לגובה הפטור של 1,421,760 
 2,738 בסך  בהפרש  רק  חויבה  ולפיכך  שקל, 

שקל. 
את  אחרת  לחשב  יש  המנהל  לעמדת 
כל  בגין  המס  חושב  הראשון  בשלב  המס. 
74,942 שקל, והעוס יחידה -  הסכום כדירה 
ררת חויבה במחציתו - 37,471 שקל. בשלב 
השני חושב המס על כל הסכום כדירה חייבת 
במחצית  חויב  והבעל  שקל   169,468 בסך 
לחבר  יש  כי  גרס,  המנהל  שקל.   84,734  -

סתחילה את המס כאילו נמכרה הדירה בשל
מותה, ואחר כך לגזור את החלק היחסי לכל 

אחד מהבעלים. 
המנהל.  עמדת  את  קיבלה  הערר  ועדת 

העסיקה שלא כדין מסתננים מסודן
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גילויי דעת ותקינה חשבונאית 
באתר האינטרנט של לשכת 

www.icpas.org.il רואי חשבון

אשר  העליון,  לביהמ"ש  ערעור  הוגש  כך  על 
יש לחשב את מס הרכישה בהתאם  כי  קבע, 
לקביעת המנהל. כלומר, לגבי חלק בדירה - על 
פי תקנה 2)2( ייגזר מס הרכישה משווי הדירה 
המלא, ואחר כך ייגזר חלק הבעלים כפי שיעור 

בעלותו. כך לגבי כל אחד מבני הזוג.
ע"א 4006/13, ברייר אלון ואח׳, פורסם 

בדו–ירחון "מסים", ל־4.

מס שבח למוסד ציבורי 
שפעל בחברת בית

אגודת "חיי שמעון", שהיא מוסד 
61)ד(  בסעיף  כהגדרתו  ציבורי 
מחזיקה  מקרקעין,  מיסוי  לחוק 
60% ממניות חברת בית כמשמעה בסעיף 64 
יחידות  מספר  מכרה  הבית  חברת  לפקודה. 
בבניין וביקשה פטור מכוח סעיף 61)ב()2()ב( 

לחוק בשיעור חלקה באותה חברה - 60%. 

המוסד  עמדת  את  קיבלה  הערר  ועדת 
בית  חברת  של  שהכנסות  בנימוק  הציבורי 
זכאית  ולכן בעלת מניות  מיוחסות לחבריה, 
לפטור. הוועדה קבעה, בניגוד לעמדת מנהל 
מיסוי מקרקעין, כי אין הכרח שהמוסד יחזיק 

ישירות במקרקעין כדי לזכות בפטור. 
מקרק מיסוי  מנהל  ערער  כך  סעל 

קיבל את ערעורו.  ובית המשפט העליון  עין 
ב"חברת  יחידות  של  ממכירה  ששבח  נקבע, 
שכן  הבית,  חברת  לחברי  מיוחס  אינו  בית" 
מקרקס מיסוי  לחוק  48ב)א(  בסעיף  האמור 

והזי המס  שיעורי  לעניין  רק  מתייחס  סעין 
כגון  אחרים  לעניינים  לא  אך  ממנו,  כויים 
בדיני  והחלתם  שבח  ממס  פטורים  אימוץ 
מס הכנסה. בעניין זה נקבעה לאחרונה הלכה 
בע"א 703/13, התומכת בעמדת המנהל, אף 

ששם דובר על חברה משפחתית. 
המיוחסת  שהכנסה  היא  המוצא  נקודת 
מחברת הבית לחבריה היא ההכנסה החייבת 

סשל חברת הבית, דהיינו: "הכנסה לאחר הני
ממנה  שהותרו  והפטורים  הקיזוזים  כויים, 
1 לפקודה. מעיון בספס  לפי כל דין" לפי סעיף
לעניין  דעים  תמימות  קיימת  כי  ניכר,  רות 
לשנות  היתה  עשויה  אחרת  פרשנות  כל  זה. 

סלרעה את מצבם של כלל הנישומים המבק
שים ליהנות מהסדר המס הנוהג לגבי חברת 
ייחוס  שכן  העקרוני–הכללי,  במישור  בית 
ופטורים,  קיזוזים  ניכויים,  ללא  ההכנסה 
הייתה  "ברוטו"  שההכנסה  לכך  מוביל  היה 
ההוצאות  ואילו  החברה,  חברי  בין  מחולקת 
לטובת  מנוצלות  ולא  בחברה  נשארות  היו 

הקטנת חבותם במס. 
בחברת  מדובר  שכאשר  אומר,  הווה 

מקר שבח  על  החלה  המס"  "שרשרת  סבית, 
קעין מתירה לבצע פעולות פטור על השבח 
רק בשעה שהוא עודנו "מצוי" בגבולות חוק 
מיסוי מקרקעין, כאשר טרם "הפך" להכנסה 
48ב)א(  חייבת של חברת הבית מכוח סעיף 
לחוק, וכאשר ההכנסה החייבת טרם "הפכה" 
להכנסתו של הנישום המייצג מכוח סעיף 64 

לפקודה. 
עמדה על כך הנשיאה נאור בעניין מומב: 
ב"רגע המעבר" מן החוק לפקודה מכוח סעיף 
החייבת  ההכנסה  מנוטרלת  לחוק,  48ב)א( 
להחיל  מהאפשרות  השבח  על  שמבוססת 
שונים,  פטורים  או  קיזוזים  ניכויים,  עליה 

סיהיה מקורם אשר יהיה. משעה ששבח המק
"יצא" מגבולות חוק מיסוי מקרקעין,  רקעין 
היות  פטור.  פעולות  עוד  בו  לבצע  ניתן  לא 
שדין הערעור להתקבל על יסוד סעיף 48ב)א( 

נוס לטענות  להתייחס  צורך  אין  סלחוק, 
פות דוגמת הצורך להרחיב את הדיבור לגבי 
פרשנות המונח "בידי" המופיע בסעיף 61)ב(
)2()ב(, ואין צורך להביע עמדה מה היה הדין 
48ב)א(, ולא מן הנמנע שבלעס  אלמלא סעיף
דיו היה ביהמ"ש מצטרף לעמדת ועדת הערר 

בהחלת הפטור. 
לא ברורה האי–התייחסות להלכת נובול 
הוצאות  על  גם  המסך  הורם  ששם  ואדוז, 

חברת הבית. 
ע"א 5169/15, מנהל מיסוי מקרקעין נ׳ 

קע"ל, פורסם בדו–ירחון "מסים", ל־4. 

לבעל יש עוד דירה, לאישה - דירה יחידה

186



1 
 

` 

  
 רשות   ניירות   ערך

 www.isa.gov.il מחלקת תאגידים
 

 2016 דצמבר  

 1-16 בביקורת אכיפה החלטת

01-16-AU 

 

 ההחלטה נושא

יש כוונה להסיר הערת עסק חי כאשר הנחת העסק החי בתקופות ביניים, הנדרש לצורך ביסוס ה

ודאויות משמעותיות בקשר למצבה -מבלי שהוסרו איולתקופות קודמות  כספיים שנכללה בדוחות

 הפיננסי של החברה.

 

 ההחלטה תאריך

 .2016 יוני

 

 תיאור המסכת העובדתית ונסיבות המקרה

 – להלן) 2014 לשנת חברה של השלישי הרבעון דוחותל ת רואה החשבון המבקרסקיר דוח במסגרת .1

 בפירעוןשעמידת החברה  לכך, בין היתר, לב תשומת הפניית נכללה ,("השלישי הרבעון דוחות"

ות בדוח שנכללה חי עסק הערת הוסרהלה, אבדוחות  .הבראה תכנית במימוש מותנית התחייבויותיה

 דוח שנתי אחרון(.בדוחות רבעוניים אחרונים ובהכספיים הקודמים של החברה )לרבות 

 – )להלן לשנתיים הקרובות חזוי מזומנים תזריםהחברה גילוי בדבר  הדוחות הרבעון השלישי כללב .2

המבקר להסרת הערת  החלטתלמרכזי ווה בסיס היו תחיוביהסתכם ביתרה , אשר ("החזוי התזמ"ז"

לחברה תלות בגיוס מימון להון חוזר, עלה כי החזוי תזמ"ז מהעסק חי מדוחות הרבעון השלישי. 

עם יתרת מזומנים שלילית.  2015אשר ללא גיוסו, החברה תסיים את הרבעון האחרון של שנת 

תאגידים בנקאיים ו/או אשראי ספקים ו/או מימון מ"היה ימקור המימון לכך הניחה כי  חברהה

 ."גופים פיננסיים אחרים

ביותר ממועד פרסום  בחלוף תקופה קצרההמימון האמור, ולימים, החברה לא הצליחה לגייס את  .3

תחייבויותיה כלפי הודיעה על היעדר מקורות לצורך פירעון ה, החברה דוחות הרבעון השלישי

   .מחזיקי אגרות החוב ולפיכך קיים חשש מהותי להמשך פעילותה כעסק חי

 רואה שביצע בחן את הליך הסקירה ("סגל הרשות" – , סגל רשות ניירות ערך )להלןהאמורעל רקע  .4

 הערת אי הכללת כיגיבש מסקנת סקירתו ל בסיסו עלגבי דוחות הרבעון השלישי וש המבקר החשבון

 .נאותה היא הסקירה דוחב החי העסק
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האם הייתה  שאלהיחס לובהסקירה  מסקנתלנאותות  ביחס עמדה הביע לאהרשות  סגלכי  יצוין .5

האם, בשים לב לנסיבות  בחן, אלא לאו אםצריכה להיכלל הערת עסק חי בדוחות הרבעון השלישי, 

ביסוס והתשתית הראייתית שנאספה על ידו לשם בהם נקט המבקר  הנהליםעניינה של החברה, 

 מספקים. הינם, הנחת העסק החי

 

 סקירה הרלוונטייםהכללי 

לתקן חשבונאות בינלאומי  25הישות עצמה מכוח סעיף  ובראשונה עלבראש  הדרישת העסק החי חל .6

1 (IAS 1 לפיה על הנהלת הישות לבחון את הנחת העסק ,).החי שעה שהיא עורכת דוחות כספיים 

 גם על דוחות כספיים לתקופות ביניים. החלדרישה זו  IAS 1-ל 4בהתאם לסעיף 

כאשר מדובר בדוחות  .מבקרהחשבון הרואה  גם עלבאופן בלתי תלוי ן עסק חי חלות נדרישות שעניי .7

של דוחות סקירה צוע הנחת העסק החי בעת ביכספיים לתקופות ביניים, על רואה החשבון לבחון את 

של מידע כספי לתקופות ביניים  סקירה ,1תקן סקירה ל 28-ו 27סעיפים מכוח  ,בין היתר ,כספיים

  . "(1 סקירה תקן" – )להלןעל ידי רואה החשבון המבקר של הישות  הנערכת

 :ים כדלקמןקובע 1לתקן סקירה  28-ו 27 פיםסעי .8

רואה החשבון המבקר נהיה מודע לאירועים או למצבים שעשויים להטיל ספק  ...כאשר...27"

עם הדירקטוריון וההנהלה  לברר משמעותי באשר ליכולת הישות להמשיך כעסק חי, עליו:

, ואם הדירקטוריון אלה תכניותהיתכנותן של  בדבר ...לפעולות בעתיד לתכניותיהםבנוגע 

 ...וההנהלה סבורים כי תוצאות תכניות אלו ישפרו את המצב

 תכניות כגון, בעתיד לפעולות לתכניותיהם באשר וההנהלה הדירקטוריון עם יברר הוא .... 28 

 או הוצאות לצמצם, ההתחייבויות מבנה את מחדש לארגן או כספים ללוות, נכסים לממש

 תכניות היתכנות בדבר גם יברר המבקר החשבון רואה .ההון את להגדיל או לדחותן

 עם יחד .המצב את ישפרו אלו תכניות תוצאות כי סבורים הם ואם וההנהלה הדירקטוריון

 הדירקטוריון תכניות היתכנות את יאמת המבקר החשבון שרואה כלל בדרך צורך אין, זאת

 (.אינן במקור )ההדגשות" המצב את ישפרו אלו תכניות תוצאות ואם וההנהלה

 

 נקט בו הסקירה והליך המבקר עמדת

קיים שוני , בדוחות רבעון שלישי יחס לסקירת הנחת העסק החיב ,המבקר החשבון רואה עמדתל .9

יך לבין אלו שבתהל ,מובהק ומהותי בין החובות המוטלות על רואה החשבון המבקר בתהליך סקירה

הנהלים המנויים בתקן ביקורת . לעמדתו, בנושא מוסכמת העסק החי לצורך גיבוש מסקנתוביקורת, 

נדרש יישום של , אלא חלים בסקירת דוחות בינייםאינם  "(58 ביקורת תקן" – , )להלןהעסק החי, 58

סעיפים בעניין זה ) נהלי הסקירה המחייבים את רואה החשבון המבקר, לעמדתו .בלבדנהלי סקירה 

 רואה עלבדרך כלל  כי קובעים אלא ,דרישה לאיסוף ראיות כוללים אינם ,(1לתקן סקירה  28-27

 המצב את לשפר כדי שנערכו תכניותיש ב האם המדווח התאגיד הנהלת עם בבירור להסתפק החשבון

ירה לאיסוף לא קיימת דרישה בנהלי סקככלל, לעמדת המבקר, משמע,  .החברה של העסקי

  .ביקורתולאימות ראיות 
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, בין לעיל, לשם ביסוס הנחת העסק החי בדוחות רבעון שלישי, המבקר התבסס 2כפי שצוין בסעיף  .10

 חיוניתהייתה על התזמ"ז החזוי, אשר הנחת החברה בדבר גיוס מימון להון חוזר,  היתר,

 עלבעיקר  לפיה יעלה בידי החברה לגייס מימון להון חוזר נסמכה המבקר הנחתלהתממשותו. 

 :יםהבא הנתוניםוהפעולות 

שרות סבירה קיימת אפ ןלפיהכמנכ"ל(  שכיהן אזקבלת הצהרות מהחברה ומבעל השליטה ) (א

או לקבל מקרנות  מקרנות סיוע של התאחדות התעשיינים ישירמימון צליח לגייס החברה תש

כרות יהלו יש  ,בעל השליטהציין כי לטענת  המבקר. אלה ערבויות לטובת קבלת מימון בנקאי

 וכי להערכתו יהיה סביר להשיג את המימון האמור.  ואלטובה עם קרנות 

בדיקת עמידת החברה בקריטריונים לקבלת הלוואות מהתאחדות התעשיינים, כפי שמפורטים  (ב

  באתר האינטרנט שלה.

קיומם של באתר התאחדות התעשיינים על מפעלים קטנים שקיבלו הלוואות כאמור ועל  ההודע (ג

 .פועלת החברהבו גאוגרפי הבאזור אפיקי סיוע 

וכי בנסיבות דנן לא עלה  ברף הדרישות מכוח תקן הסקירהעמד לגישת המבקר, בפעולות אלה, 

 .הצורך באימות היתכנות תכניות הדירקטוריון וההנהלה או בהשגת ראיות נוספות

 

 סגל הרשות  עמדת

 מהותיים םיפיננסי קשיים תחת מצויה חברה כאשר, 1בהתאם לתקן סקירה , סגל הרשותלעמדת  .11

 שנכללה חי עסק הערת להסיר בכוונתהכאשר  , אוהפיננסי למצבה ביחס מהותיות ודאויות אי או

 – מהותיים םיפיננסי קשיים של בנסיבות מצויה עודנה והיא קודמת התקופל הכספיים בדוחותיה

 .תכניות ההנהלה להבראת החברה היתכנותלבחון את  נדרש המבקר

לנקוט משנה המבקר על , בפרט לעיל 11 בפסקההמצוינות נסיבות בככלל, וכי  סבור סגל הרשות .12

בבואו של המבקר ליישם את נהלי זהירות בטרם יגבש מסקנתו באשר לנאותות הנחת העסק החי. 

בהן קיימים אירועים או מצבים שעלולים בנסיבות אלה,  הסקירה ולאסוף את הראיות הנדרשות

 היקף את להרחיבעליו להטיל ספק משמעותי באשר ליכולת הישות להמשיך לפעול כעסק חי, 

לבחון פרסומים מקובלים העוסקים בנושא  הצורך ובמידת ,עמדתו גיבוש בטרם ומהותם הנהלים

כמו גם הצורך , ומהותם ליםהנה היקף על. 58 ביקורת תקן דוגמת, בהםהסתייע בנהלים הכלולים לו

 הפיננסי מצבה מבחינת המוצא שנקודת ככל יותר יםמוגבר להיותתכניות ההנהלה,  אימותבדרישת 

 שההנחות וככל יותר קשה החברה של הפיננסי שמצבה ככלאומר,  הווי יותר. בעייתית החברה של

 יישוםב החשיבות מתעצמת כך, יותר גבוהות ודאויות באי כרוכותכעסק חי פעילותה  משךהל

   תכניות ההנהלה.  אימותדרישת 

ובשים לב למצבה הפיננסי של החברה ולאי הוודאות הכרוכה בהנחה שעמדה , המקרה תבנסיבו .13

לעמדת סגל הרשות, נפלו פגמים בבחינת הנחת העסק החי בבסיס התזמ"ז החזוי כאמור לעיל, 

. הראיות שביססו את על ידי רואה החשבון המבקר במסגרת סקירת הדוחות הכספיים של החברה

בעל החברה ושל  הםביסוס הצהרותילשם  לא היו בעוצמה ובאיכות הנדרשתהמבקר מסקנת 

, המקרה בנסיבות, הרשות סגל תעמדללהשיג מימון להון החוזר.  י החברהכי יעלה בידהשליטה 

 באמצעות ןלאמת ניסיון ובלא ןהיתכנות של נאותה בחינה בלא ההנהלהתכניות  על ההסתמכות

 שבהתאם התקינה בדרישות עמדה לא – מספקת איכות וברמת משכנעות חיצוניות ראיות איסוף
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 קודמות בתקופות בדוחותיה שהייתה הערה, חי עסק הערת הסירה החברה .לפעולנדרש היה  אליה

. בנסיבות אלו, המבקר נדרש היה לבחון  את מהותיים פיננסיים בקשיים נותרה אך, התקופתי ובדוח

לתקן  28בסעיף "חריג"  אותו, כלומר. לאמתן ואףהיתכנות תכניות ההנהלה להבראת החברה, 

ובשל  המהותיים שנותרו הפיננסים הקשיים רקע על וזאת, חל – האימות דרישת הסקירה, בדבר

 שינוי הנסיבות שלא עבר ביקורת תקופתית.

 

 להחלטה בסיס

 בחינת לגבי ליישם החשבון רואה שעל דרישות מספר כולל 1 סקירה לתקן 28 סעיף, לעיל ובאכמ .14

 יכולת על משמעותי ספק להטיל שעשויים מצבים על אירועים על לו שנודע מקום החברה תכניות

 עם לבררנדרש  המבקר – הבירור דרישת היא הראשונה הדרישה. חי כעסק לפעול הישות

 .החברה שרויה בהם פיננסייםה קשייםלהתמודדות עם ה יהםתכניותמהן  וההנהלה הדירקטוריון

 ברמת לבסס ניתן שלא תכניות – ושל תכניות אל ההיתכנות בדיקת דרישת היא השנייה הדרישה

 מקשייה להיחלץ החברה תחזית את משמעותית בצורה מחלישות, ישימותן את גבוהה סבירות

הדרישה השלישית היא , ומשכך קשה יהיה להסתמך עליה לשם ביסוס הנחת העסק החי. הפיננסים

בשונה משתי הדרישות הקודמות, דרישת האימות אינה חלה "בדרך כלל" אלא  – האימות דרישת

 שהתקן לא מפרטם. ,שאינם הכלל במקרים

 שתכניותדרישת ההיתכנות מבקשת נראה כי ? ההיתכנות מדרישתהאימות  דרישתשונה  במה .15

 דרישתליישום.  מציאותית אפשרותבהן  גלומה תהאתהיינה מילים בעלמא, אלא כי  לאההנהלה 

, י ההנהלההסברמתייחסת לבחינה בלתי תלויה שיבצע המבקר באשר לתוקף לעומת זאת,  ,האימות

 דרישתבמענה על  – ןהן ביחס לתכניות והן ביחס לתועלתן לשיפור המצב הפיננסי. ובמקרה דנ

 נדרש אלא, לגייס כספים מ"קרן לעסקים קטנים", לא דיי בכך שבכוונת ההנהלה ההיתכנות

 דרישתבמענה על . לגבי התממשותה ההנהלה שערכהבדיקה המגובה בביצוע, -בת תהא שכוונתה

, בדבר תכניותיה והיתכנותןתוקף הסברי ההנהלה את  באופן בלתי תלוי, על המבקר לבחון האימות

 .(כגון בדיקה עם המלווה או הקרןראיות נוספות מעבר לבירור עם ההנהלה ) תוך התבססות על

שמקרים אלה אינם "דרך  אמירהבמסתפק  28? סעיף האימות דרישת חלההמקרים שבהם  מהם .16

 :שבהן בנסיבותהרשות סבור כי  סגללמצות את מנעד המקרים האפשרי,  מבלי". הכלל

 מהותיים; או  בקשיים פיננסים מצויהחברה  (1)

 -או  ;ודאויות מהותיות באשר להתכנות וישימות תכניות הדירקטוריון וההנהלה-יש אי (2)

 בשל שינוי לראשונה מבקשים להסירה שזהקודמות דוחותיה כללו הערת עסק חי,  שבתקופות (3)

 ;המשמעותיות נסיבות, ומבלי שהוסרו אי הוודאויות הפיננסיות מהותי

לכל להטיל ספק משמעותי באשר ליכולתה להמשיך לפעול כעסק חי.  שעלוליםמדובר במצבים 

ולקבוע את עוצמת , האימות דרישתם ויישבחון את הצורך בעל המבקר ל במצבים אלה,הפחות 

. אין בכך כדי לקבוע שדרישת ביסוס מסקנתוהבדיקות הבלתי תלויות הנדרשות ממנו לצורך 

הנדרשות עוצמת פעולות האימות כי  א, אלנסיבותמסכת האימות תיושם באופן אוטומטי בכל 

 שמצבה ככלעוצמת המורכבות והקשיים הפיננסיים בהם שרויה החברה. בהתאם לתיקבע 

 ודאויות-באי כרוכותכעסק חי פעילותה  משךהל שההנחות וככל יותר קשה החברה של הפיננסי

   תכניות ההנהלה. לאמת את לא ניתן להסתפק בבירורים בלבד, אלא יש , יותר גבוהות
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זרקור "חברה מבקשת להסיר את ה, כאמורבמקרים לעיל, יוסבר כי  16( בסעיף 3לעניין סעיף קטן ) .17

 הפיננסיות הוודאויות-אי כל שהוסרו ומבלי מהכללתושל הערת העסק החי או להימנע  "האדום

שהשתנו ביחס , עקב נסיבות חדשות שטרם בוקרו בביקורת השנתית או נסיבות . זאתהמשמעותיות

או בשל נסיבות אחרות שאינן קשורות  לנסיבות שעמדו בפני המבקר במועד הביקורת השנתית

הטעם בהעמקת בדיקות המבקר ובהחלת דרישת  גובר. תחת שינוי נסיבתי זה לביקורת השנתית

 ,קיום הישותעצם שעוסקות בשאלת היסוד של  ,האימות. הואיל ומדובר בבדיקות שעניינן עסק חי

אין שיבות שבאימות היתכנותן של תכניות ההנהלה והדירקטוריון לשיפור מצב הישות היא רבה. הח

מן  תיחלץלא החברה  – אותן תכניות שאם לא תצאנה לפועלאת כל פרט ופרט, אלא  הכרח לאמת

  .אשר מטילים ספק המשך קיומה כעסק חי יםיהקשיים הפיננס

הסתייע לפרסומים מקובלים העוסקים בנושא ו לבחון יכול המבקרהאימות  דרישת יישום בעת .18

לגבי עניינים שמידת תלותם בגורמים  , בעיקר58 ביקורת תקן דוגמת, בנהלים הכלולים בהם

חיצוניים לחברה גדולה יותר, או שלחברה מידת שליטה מצומצמת לגביהם, או שסבירות 

  .דיה גבוהההתרחשותם אינה 

לעמדת סגל הרשות, הצורך בהרחבת נהלי הסקירה ובנקיטה בנהלים נוספים, דוגמת אלה  .19

 .להלןמן הטעמים שיפורטו , נובע 58המפורטים בתקן ביקורת 

מעבר לאלה המופרטים  נוספים נהלים להידרש שעשויים בכך מכיר 1תקן סקירה ל 29סעיף  .א

כי "כאשר בא לתשומת ליבו... עניין הגורם לו לבחון אם יש לערוך התאמה  בקובעו, בתקן

מהותית במידע הכספי לתקופות ביניים כדי שיהיה ערוך מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 

לערוך בירורים נוספים או ליישם למסגרת הדיווח הכספי הרלבנטית, על רואה החשבון המבקר 

 . (במקור אינם דגשים) "סקנה בדוח הסקירהשיאפשרו לו להביע מ נהלים נוספים

 הביקורת לבין הביניים תקופות בין רציפות של הנחה על מושתת 1 סקירה תקן – רציפותה הנחת .ב

 דוחותיה את ביקר(; 12 סעיף) וסביבתה הישות את מכיר החשבון רואה כי מניח התקן. השנתית

שינויים שחלו  בדבר בירור לשם הסקירה את מבצע והוא(; א3-ו 3 סעיפים) בעבר השנתיים

 ביקורתב   נאספו כבר הביקורת ראיות כי ,גם מניח התקן(. 13-ו 3 סעיפים) הביניים בתקופות

 צורךאשר ל .הסקירה תקן סעיפי ביתר גם וערב שתי אפוא שזורה זו רציפות. (9 סעיף) השנתית

 ספקנות של גישה של משמעותהכי " הסקירה תקןל 6קובע סעיף  ,הסקירה בהליך ראיותלאסוף 

 ספקנית מחשבה מתוך, תריטיק הערכה עושה המבקר החשבון שרואה היא מקצועית

(questioning ,)בספק המעמידות או הסותרות לראיות ערני והוא שהתקבלו הראיות תקפות של 

  ."שותיהת הנהל מצגי של או מסמכים של מהימנותם את

במסקנת עבודת רואה החשבון בין סוגי התקופות, רק ייווצר הבדל כי לא יתכן לעמדת סגל הרשות,  .20

, שנתיבשל מועד ההתרחשות: אם לראשונה מבקשת החברה להסיר את הערת העסק החי בדוח ה

ועמו הדרישה לאיסוף ראיות; בעוד שאם מתרחש הדבר בכל מועד דיווח אחר,  58 ביקורת יחול תקן

ראיות. לעמדת סגל איסוף צורך בכל לא בלכאורה לתקן הסקירה בלבד, ו 28-ו 27יחולו סעיפים 

בפרט ועם הסקירה הרשות, תוצאה אקראית זו בעייתית ואינה מתיישבת עם תכליתו של תקן 

שבו רואה החשבון  אנומאלילגרום למצב עלולה תכליתה של עבודת הביקורת והסקירה בכלל, ואף 

כלל הערת עסק חי בדוח שנתי, הסירה בדוח רבעוני עוקב וכללה שוב בדוח שנתי עוקב לדוח הרבעוני, 

, והכל בשל היקף הנהלים וזאת ללא שחל כל שינוי במצבה של החברה במהלך תקופת דוחות אלה
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הביקורת והסקירה פרשנות תכליתית מתחייבת זו של תקני  והראיות שנאספו כמו גם הליך אימותם.

כללי החשבונאות על ידי החברה בהתאם לגם פער לא רצוי בקשר לניתוח הנחת העסק החי תמנע 

 .1תקן סקירה לעומת ניתוח על ידי המבקר בהתאם לבדוחות כספיים ביניים 

דברים אלה מקבלים משנה תוקף, בוודאי במקרה בו חברה  ,כאשר עסקינן במוסכמת העסק החי .21

ליתר , ולאותת למשקיעים ּואף שהיא עודנה מצויה בקשיים פיננסיים מבקשת להסיר הערת עסק חי

קוראי הדוחות לראשונה, כי הספק המשמעותי בדבר יכולתה להתקיים הוסר. מדובר במצב דברים 

לא , ומשכך גם מת אלה ששררו בביקורת הדוח השנתילעו ככל הנראה תולדה של שינוי נסיבות ,חדש

מתקיימת הנחת הרציפות לא  ולא ננקטו מספיק נהלים לאישושו, על כן, ראיותמספיק נאספו 

  המונחת בבסיס תקן הסקירה.

 עסק הערת הסרת של מקרהה, ובפרט לעיל 16 בסעיף המפורטים המקרים כי סבור הרשות סגל .22

את  רחיבלה המבקררואה החשבון מחייבים את  ,הפיננסיות הוודאויות אי כל שהוסרו מבלי חי

 איכותעל  עמודל, תקפותןאת  בדוקלשנדרשות לצורך ביסוס מסקנתו,  הראיותאת  אסוףל, םנהליה

את היתכנות תכניות הדירקטוריון וההנהלה  לאמת המתאימות בנסיבותו ההנהלה מצגי ומהימנות

 עם אחד בקנה עולה, כאמורזו,  עמדהואת הסבירות שאלה ישפרו את מצבה הפיננסי של החברה. 

עם העקרונות שעליהם מושתת תקן  1;"המקצועית"ספקנות -וה" ראויה"זהירות ה חובות

  הסקירה; וכן, עם הפרקטיקה הקיימת, למיטב ידיעת סגל הרשות.

 

 מסקנת סגל הרשות במקרה הנדון

 ,קשייה הפיננסיים המתמשכיםלנוכח סגל הרשות סבור, כי בנסיבות עניינה של החברה ו על רקע זה .23

הנחת גיוס המימון להון לשם אישוש היתכנות יותר ומשמעותי  חיצוני ראייתי בביסוסנדרש היה 

לא  (ובעל השליטה ההנהלה הצהרות עלהסתמכות ) ידי המבקר-עוצמת הראיות שנאספו על. החוזר

הייתה מספקת כדי לבחון באמצעותן בזהירות הראויה את סבירות התממשות ההנחות ולגבש את 

יותר לגבי התממשות ההנחות ובפרט להשיג  הנדרש היה להגיע לרמת ביטחון גבוה מסקנת הסקירה.

הה מאד, תוך השגת ראיות משכנעות, כי ההנחה בדבר גיוס הון בת מימוש בסבירות גבוהה ואף גבו

 .בהנחות ההנהלה ובמצגיה יים ולא להסתפקראיות גם ממקורות חיצונ

                                                           
 לתקן הסקירה. 6וסעיף  58לתקן  7ראו: סעיף  1
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 רשות ניירות ערך

 מחלקת תאגידים

 עמדת סגל

 

 

 

 
 

 כ"ח בניסן תשע"ז 
 

 2017  אפריל    24

 

   )מעודכן( פטורמתכונת הדיווח של תאגיד קטן : 81-410 עמדה משפטית מספר

במסגרת  שבוצעו השינויים. הסגל עמדת עודכנה 2017 מאיב 14 ביום

  .13-ו 12ב, 7א, 7' מס ת"שו  נוספו -העדכון 

 

דיים(, יתיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומים ברשומות פורס 2017 מארסב 30 ביום

 עניק הקלהאשר מטרתו להבהתאמה(, תקנות הדוחות", "-ו" התיקון" -)להלן  1970-התש"ל

"(, תאגיד קטן פטור" -להם )להלן שתעודות התחייבות הציבור אינו מחזיק בש תאגידים קטניםל

הדוחות " -שנה קלנדרית )להלן בכל ם  הדוחות הכספיים לרבעון הראשון והשלישי ופרס קשר עם ב

, ההוראות בעניין היעדר החובה לפרסום הדוחות לרבעון ראשון ושלישי ."(לרבעון הראשון והשלישי

  1.הדוחות( לתקנות 5ד)ב()5תקנה נקבעו במסגרת  "(הרשות" -אותן יזמה רשות ניירות ערך )להלן 

 

 שעסקה( 2) משנה פסקתבו בוטלה  באופן, הדוחותלתקנות  ג)א(5 תקנהגם  תוקנההתיקון  במסגרת

 ימים 60 של לתקופה בבורסה נסחרו לא אולם הציבור בידי הוחזקו שמניותיהםמדווחים  בתאגידים

 הוראה לשלב הרשות ביקשה ,זו תקנה חלף. עצמי הון מבחן לביצוע ונדרשו, הקובע למועד קודם

שניירות הערך שלהם אינם נסחרים  המדווחים התאגידים לכלל ההקלות של אימוץ המאפשרת

 את לקרוא יש כי, בזאת בהירהרשות מ סגל, זה תיקוןל בהמשך בבורסה, ללא מגבלת הון עצמי.

תנאים מצטברים לצורך הגדרת תאגיד כ, ותג)א( לתקנות הדוח5( בתקנה 3)-ו( 1) משנה פסקאות

תקנה ב( 4) משנה פסקת את לקרוא ישש בעודלתיקון(,  עובר התקנה לנוסח זהה אופןקטן )בכתאגיד 

                                                      
-לתאגיד קטן אשר מדווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, התשכ"חרק מובהר כי ההקלה רלוונטית למען הסר ספק,  1

 לחוק. 3"( והיא אינה רלוונטית לתאגידים ברישום כפול המדווחים בהתאם לפרק ה'החוק" –, )להלן 1968

 

 

  של ועמדות החלטות המשקפות מקצועיות עמדות הינן להלן המובאות הרשות סגל עמדות

  הרשות את מנחה המפורסמות העמדות תוכן. ערך ניירות דיני ליישום הנוגעות בסוגיות הסגל

 .דומות בנסיבות ולהחילן בהן להשתמש יוכל והציבור סמכותם בהפעלת והסגל
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אפשר לתאגידים שניירות הערך שלהם אינם נסחרים מאשר  כתנאי חלופי,לתקנות הדוחות ג)א( 5

 . כאמור( 3)-ו( 1, ללא קשר לפסקאות משנה )בבורסה להיכנס להגדרת תאגיד קטן

ן פטור אינו מחויב תאגיד קט ,תיקוןנוספה בהדוחות אשר ( לתקנות 5ד)ב()5הוראת תקנה בהתאם ל

ההקלה האמורה חלה כברירת מחדל, ועל כן, תאגיד  2דוחות ברבעון הראשון והשלישי.העוד בפרסום 

  קטן פטור אינו נדרש לקבל החלטה פוזיטיבית בנוגע לאימוץ ההקלה.

 

רבעון הראשון ה דוחותאת שלא לאמץ את ההקלה ולהמשיך לפרסם רשאי להחליט תאגיד קטן פטור 

הדיווח שחלה על מתכונת לפי  פורסמוויהכספיים האמורים ייערכו הדוחות , זהשכ. במקרה והשלישי

 , קרי, על בסיס רבעוני. תאגידים שאינם קטנים

 

, באופן יזוםלשנות רשאי ההקלה,  את אמץאשר בחר שלא לפטור כי תאגיד קטן יובהר  ,בהקשר זה

את של אותה שנה(,  ארסבמ 31אחת לכל שנה קלנדרית, ברבעון הראשון של אותה שנה )קרי עד 

יכול  , תאגיד קטן פטורעם זאת. ההקלה מכאן ואילך את אמץ, ולבחור למתכונת הדיווח החלה עליו

כי לעמדת  ,יצוין .רבעונית במתכונת דווחשוב לול ,ההקלהאימוץ מ בו חזורל החלטה ,בכל עת ,לקבל

 דיווח מיידי.פרסום אירוע מהותי המחייב  החלטה על שינוי מתכונת הדיווח מהווה סגל הרשות, 

 

 כדלקמן: פעולל פטורקטן תאגיד  כל מתבקש, לעיל אמורבשים לב ל

 

אשר  תאגידכל על  יהא ,2017 במאי 13 מיום יאוחר ולאהחל ממועד פרסום עמדת סגל זו  .א

שנתית או  חצי) מתכונת הדיווח הצפויה שלועל  הודיעל פטורקטן  עומד בהגדרת תאגיד

על מתכונת הדיווח של תאגיד "דיווח מיידי  - 044-ת ייעודיטופס דיווח באמצעות  רבעונית(

  ;"פטור קטן

כל לעדכן על  קטן פטור תאגידכל יהא על בתקופות העוקבות למועד כניסת התיקון לתוקפו,  .ב

כל זמן  כי ,יובהר .044-ת טופסהחלה עליו, באמצעות  הדוחות העיתייםבמתכונת דיווח  שינוי

דוח מיידי אין הוא נדרש לפרסם  ,שלו לא שינה את מתכונת הדיווחקטן פטור שתאגיד 

 .כאמור

 

)בין אם דיווח לראשונה  על מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטורמיידי דיווח מסגרת כי ב ,יודגש

מראש התאגיד  , יעדכןכאמור בסעיף א' ובין אם דיווח בעת שינוי מתכונת הדיווח כאמור בסעיף ב'(

 בחר. בה הואלראשונה מתכונת הדיווח העדכנית  לתחואשר ביחס אליה הרלוונטית  ההתקופ  ימה

 

 

  רו"ח איתן גדון, אלי דניאל ד"עורו"ח אילן ציוני, אנשי קשר: 
 02-6513160, פקס: 02-6556444טלפון: 

 

 

                                                      
דוחות הכוללים דוחות כספיים ביניים, דוח דירקטוריון לתקופת הביניים, עדכוני פרק תיאור עסקי התאגיד, הצהרות  2

 הדוחותתקנות מנהלים לגבי הבקרה הפנימית וכל מידע אחר הנדרש מכוח 
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 שאלות ותשובות

משיך יהוא לפיה  החלטה קיבלהתאגיד בהגדרת תאגיד קטן פטור, אך  עומדמדווח  תאגיד :1 שאלה

ת אמצעוב האם על התאגיד לדווח על כך .רבעוני, קרי, דיווח הקודמתדיווח המתכונת לדווח בהתאם ל

 ?דיווח מיידי

 

ההקלה )באמצעות טופס  לא ליישם אתעל התאגיד לדווח על החלטתו כאמור לעיל,  כן. :1 תשובה

 .2017 במאי 31 ליום עד וזאת(, 044-ת ייעודידיווח 

************************************************************************************************** 

 

 הגדרת תאגיד קטן פטור?במדווח של תאגיד  עמידתותיבחן  ,על בסיס אילו מועדיםכיצד, ו :2 שאלה

 

העקרונות תאגיד קטן פטור, תעשה על בסיס  בהגדרת תאגיד מדווחעמידתו של בחינת  :2 תשובה

)להלן בכל סט השאלות  המועד הקובע כהגדרתוג)א( לתקנות הדוחות בדבר 5בתקנה  הקבועים

שבנוסף לעמידתו בהגדרת תאגיד קטן בשנת הדיווח וזאת בתנאי , "(המועד הקובע" -והתשובות 

 לפרסם ניתן שבו האפשרי האחרון במועד ושל הציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות ,הרלוונטית

  .הרבעוני הדוח את

 

יבקש ליישם את  , אשר2017במועד הקובע לשנת  קטןשעומד בהגדרת תאגיד  מדווח ך למשל, תאגידכ

בכפוף לכך כמבוקש , יוכל ליישם את ההקלה 2017ההקלה החל מדוחות הרבעון השלישי של שנת 

הציבור  - 2017לפרסום דוחות הרבעון השלישי של האפשרי המועד האחרון  - 2017בנובמבר  30שביום 

תקבע את עמידת האמורה בחינה התוצאת יודגש, כי  .ושל בתעודות ההתחייבותלא יחזיק עוד 

 מועדבלכל שנת הדיווח הקלנדרית אשר תחל ביחס בהגדרת תאגיד קטן פטור, המדווח תאגיד ה

 .אמורה הקובע

 

קטן פטור, ואשר אינו עומד עוד בהגדרה  תאגיד עם זאת, יובהר כי תאגיד מדווח אשר עמד בהגדרת

הנפקת תעודות התחייבות או בשל ( העוקב )במועד הקובעמניותיו השוק של בשווי  היעליבשל  וז

-ה)ג( ו5, זכאי לתקופת הסתגלות במתכונת דיווחיו כפי שנקבעה בתקנות )עם הנפקתן( לציבור

 כדלקמן:, "(סתגלותה"תקופת ה - )להלן לתקנות הדוחות (1ה)ג5

 תאגיד בהגדרת עוד עומד אינו הקובע במועד אשר, פטור קטן תאגיד בהגדרת עמדש מדווח תאגיד .א

 דיווח למתכונת בהתאם לדווח להמשיך רשאי, בבורסה יומניותהשוק של  בשווי שינוי בשל קטן

 בו באופן, האמור הקובע במועד שהחלה הדיווח לשנת השלישי הרבעון וכולל עד, שנתית חצי

 הקובע מהמועד החל( ושלישי ראשון) רבעוניים דוחות שני מפרסום פטור התאגיד יהיה למעשה

 ;להלן 3שאלה  ראו להמחשה .(הדוחות לתקנות (ג)ה5 בתקנה מורלא בכפוף) שנה לאותה

 רשאי, לציבור התחייבות תעודות הנפיק אשרו, פטור קטן תאגיד בהגדרת עמד אשר מדווח תאגיד .ב

 חודשים 12 תוך שיסתיימו הדיווח לתקופות שנתית חצי דיווח למתכונת בהתאם לדווח להמשיך

 מפרסום טורפ האמור התאגיד יהיה למעשה בו באופן, לציבור ההתחייבות תעודות הנפקת ממועד

 (1ג)ה5 בתקנה אמורל בכפוף) לציבור ההתחייבות תעודות הנפקת ממועד רבעוניים דוחות שני

 .להלן 4 שאלה ורא נוספים לפרטים .(הדוחות לתקנות
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************************************************************************************************** 

אשר במועד הקובע ו, 2017בשנת  עמד בהגדרת תאגיד קטן פטורתאגיד מדווח אשר  מתי :3 שאלה

השוק של בשווי  עליהל אינו עומד עוד בהגדרת תאגיד קטן בש( 01.01.18קרי, ביום ) 2018לשנת 

 בבורסה, נדרש לפרסם לראשונה דוח רבעוני? מניותיו

 

שנתית, עד וכולל הרבעון  רשאי להמשיך לדווח בהתאם למתכונת דיווח חצי, כאמורתאגיד  :3 תשובה

יוכל להמשיך ולדווח בשנת  התאגיד ,כלומר - השלישי לשנת הדיווח שהחלה במועד הקובע האמור

עדיין לא  - 2019בינואר  1 יוםבקרי,  -מועד הקובע העוקב ב. אם שנתית במתכונת דיווח חצי 2018

כלומר,  ,2019לדווח במתכונת רבעונית החל משנת התאגיד בהגדרת תאגיד קטן, יחל התאגיד יעמוד 

 .2019הראשון והשלישי לשנת יהיה מחויב בפרסום דוחות לרבעון התאגיד 

************************************************************************************************** 

 

שנתית, ואשר מנפיק לציבור  חציתאגיד קטן פטור, אשר מתכונת הדיווח שלו היא  מתי :4 שאלה

 ?במתכונת רבעוניתלראשונה תעודות התחייבות, מחויב בפרסום דוחות 

 

תאגיד קטן פטור, ואשר אינו עומד עוד תאגיד מדווח אשר עמד בהגדרת כאמור לעיל,  :4 תשובה

בהגדרה זאת בשל הנפקת תעודות התחייבות לציבור, זכאי לתקופת הסתגלות במתכונת דיווחיו כפי 

 :יובאו מספר דוגמאות להמחשת השאלה האמורהלהלן  לתקנות הדוחות. (1ה)ג5בתקנה  השנקבע

תיאור הנסיבות 

 הספציפיות

 החלטה ונימוק

תאגיד קטן פטור, אשר 

מנפיק לציבור לראשונה 

ביום תעודות התחייבות 

 2018באוקטובר  1

תקופת דיווח שסיומה עד )חודשים  12בת זכאי לתקופת הסתגלות התאגיד 

דוחות רבעוניים. בהתאם, פרסם יידרש ללא במסגרתה  ,(30.9.2019ביום 

 2019דוח הרבעון הראשון לשנת  -שני דוחות רבעוניים ם דרש לפרסלא יי

על התאגיד לפרסם לראשונה דוח רבעוני . 2019ודוח הרבעון השלישי לשנת 

ההתחייבויות עדיין תעודות אם ) 2020לשנת  הרבעון הראשון בגין

 .מוחזקות בידי הציבור במועד האחרון לפרסום הדוח(

תאגיד קטן פטור, אשר 

מנפיק לציבור לראשונה 

ביום תעודות התחייבות 

 2018 בספטמבר 30

תקופת דיווח שסיומה עד חודשים ) 12בת  התאגיד זכאי לתקופת הסתגלות

דוחות רבעוניים. בהתאם, במסגרתה לא יידרש לפרסם ( 29.9.2019ביום 

 2018לשנת  השלישידוח הרבעון  - שני דוחות רבעונייםלא יידרש לפרסם 

על התאגיד לפרסם . בשים לב לאמור, 2019לשנת  הראשוןדוח הרבעון ו

תעודות )אם  .2019לשנת  השלישילראשונה דוח רבעוני בגין הרבעון 

 .ההתחייבויות עדיין מוחזקות בידי הציבור במועד האחרון לפרסום הדוח(

תאגיד קטן פטור, אשר 

מנפיק לציבור לראשונה 

ביום תעודות התחייבות 

 2018 ביוני 30

תקופת דיווח שסיומה עד חודשים ) 12בת  התאגיד זכאי לתקופת הסתגלות

דוחות רבעוניים. בהתאם,  במסגרתה לא יידרש לפרסם ( 29.6.2019ביום 

 2018דוח הרבעון השלישי לשנת  - שני דוחות רבעונייםלא יידרש לפרסם 

התאגיד לפרסם  על. בשים לב לאמור, 2019דוח הרבעון הראשון לשנת ו

)אם תעודות  2019לראשונה דוח רבעוני בגין הרבעון השלישי לשנת 

 .ההתחייבויות עדיין מוחזקות בידי הציבור במועד האחרון לפרסום הדוח(

196



 

5 

 

 

************************************************************************************************** 

 

אשר ולתקנות הדוחות  ג)א(5בהגדרת תאגיד קטן בהתאם לתקנה  מדועתאגיד אשר האם  :5 שאלה

או שפרע בהתאם להסדר מוקדם,  בפירעון פרעוחזיק בהן, התעודות התחייבות שהציבור  הנפיק בעבר

רבעון כספי לטרם המועד האחרון לפרסום דוח  באופן מלא את תעודות ההתחייבות ,התשלומים החוזי

רשאי ליישם את ההקלה כבר ביחס לאותו רבעון ולא לפרסם את  ,לפי העניין, שלישיאו ה ראשוןה

 שלישי?או ה ראשוןההדוח לרבעון 

תעודות ידי הציבור לא מוחזקות על  ,2017 בנובמבר 30נכון ליום אשר  קטן , האם תאגידהלדוגמ

 ?2017שנת  לש שלישיהלרבעון כספיים ות דוחפטור מפרסום  ,והתחייבות של

 

תעודות התחייבויותיו בגין  כלכי מקום בו פרע התאגיד את סבור סגל הרשות . כן :5 תשובה

במועד האחרון שבו היה נדרש פרסומו של הדוח בידי הציבור מוחזקות עוד אינן  הההתחייבות, ואל

, וזאת בכפוף לעמידתו בתנאים הנוספים רשאי התאגיד ליהנות מן הפטוריהיה  ,הרבעוני הרלוונטי

 .במועד הקובע

 

תעודות ההתחייבות אינן מוחזקות על ידי הציבור במועד האחרון  ,לעיל הבדוגמהמתואר במקרה כך, 

התאגיד יוכל ליהנות מההקלה  ,, ועל כן2017בנובמבר  30 -רבעון השלישי ל ות כספייםלפרסום דוח

עמד הוא  2017בינואר  1 שביום ,)בכפוף לכך 2017 של שנת שלישיהלרבעון כספיים ולא לפרסם דוחות 

 .בהגדרת תאגיד קטן(

 

 ,הקלההליישם את כוונתו על  ידווח התאגידיש מקום ש ,הבנסיבות אלסגל הרשות סבור כי  כמו כן,

תאפשר לציבור המשקיעים להיערך מראש לכך שהתאגיד אשר  מספקת, תוך הודעה שתינתן בהתראה

 .הרלוונטייםהרבעוניים פרסם את הדוחות אינו מתכוון ל

************************************************************************************************** 

 

ר, ואשר אינו עומד עוד בהגדרה בהגדרת תאגיד קטן פטובעבר האם תאגיד מדווח אשר עמד  :6 שאלה

 בגינן אשר ,לתקופות רבעוניות קודמותנדרש להציג מספרי השוואה לעיל(  3-ו 2)ראה גם שאלות  זו

 בעבר? כספי לא פורסם דוח

 

 , על תאגיד להציג(IAS 34) 34)ב( לתקן חשבונאות בינלאומי 20כן. בהתאם לאמור בסעיף  :6 תשובה

כלומר, על תאגיד כאמור להציג מספרי  .מספרי השוואה לתקופות מקבילות של שנת הדיווח האחרונה

כי תקופת  יצוין,דוח סקור בעבר. בגינה השוואה בגין תקופה רבעונית קודמת, גם אם לא פרסם 

תאגיד קטן פטור, אשר 

מנפיק לציבור לראשונה 

ביום תעודות התחייבות 

 2018 ארסבמ 31

תקופת דיווח שסיומה עד חודשים ) 12בת  התאגיד זכאי לתקופת הסתגלות 

דוחות רבעוניים. בהתאם,  במסגרתה לא יידרש לפרסם (  30.3.2019ביום 

 2018לשנת  הראשוןדוח הרבעון  - שני דוחות רבעונייםלא יידרש לפרסם 

על התאגיד לפרסם . בשים לב לאמור, 2018לשנת  השלישידוח הרבעון ו

)אם תעודות  2019לשנת  שוןאהרלראשונה דוח רבעוני בגין הרבעון 

 .ההתחייבויות עדיין מוחזקות בידי הציבור במועד האחרון לפרסום הדוח(
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 מספיקהערכות יההסתגלות שנקבעה כאמור לעיל, נועדה לאפשר לתאגידים אלו, בין היתר, תקופת ה

    לצורך עמידה בדרישה זו.

************************************************************************************************** 

 

)להלן  מניותיו בהון מחזיק קטן תאגיד מהווה שאינו תאגיד אשר, פטור קטן תאגיד על האם :7 שאלה

 לרבעון הפטור הקטן התאגיד של דוחותיו את צירף, "(המחזיק התאגיד" -בשאלה זו 

(, שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות לתקנות 23 תקנה מכוח הרבעוניים לדוחותיו, שלישיה/ראשוןה

 ?שלישיה/ראשוןה לרבעוןכספיים  דוחות לפרסם, הדוחות לתקנות 44 תקנה מכוח או ,2010-ע"תש

 

 והשלישי הראשון רבעוןל דוחותאת ה לפרסם נדרש אינו הפטור הקטן התאגיד אמנם. כן :7 תשובה

 את הרבעוניים ולדוחותי תאגיד מחזיק ףציר בו קוםמ ,הרשות סגל לעמדת, אולם, יקוןהת מכוח

 לפרסם, הקטן הפטור התאגיד על יהא(, נפרד באופן) הקטן הפטור התאגיד של הכספיים הדוחות

 .המחזיק התאגיד ידי על שפורסמו כפי האל כספיים דוחות

************************************************************************************************** 

 

 : א7 שאלה

נדרש לפרסם ברבעון הראשון והשלישי דיווח הכולל נתונים על תוצאותיו , פטור קטן תאגיד האם

יבור על ידי חברה המחזיקה הכספיות או מידע מהותי אחר, במקרה שבו מידע ונתונים אלה דווחו לצ

 במניותיו?

בבורסה בת"א או בבורסה  למסחר שניירות הערך שלה רשומים חברה -" חברה מחזיקה" -לעניין זה 

  זרה והיא מפרסמת דוחות כספיים או נתונים כספיים מדי רבעון.

 

 : א7 תשובה

אם  אולם והשלישי,הראשון  כספיים לרבעון מהחובה לפרסם דוחות פטור הקטן התאגיד אמנם. כן

ידה  על המוחזק הקטן לתאגיד ומפורש ביחס מהותי הניתן לזיהוי נפרד מידע מחזיקה חברה פרסמה

 התאגיד על )למשל, במקרה שבו פעילות התאגיד הקטן מוצגת כמגזר נפרד בדוחות החברה המחזיקה(,

 . ומובןאליו באופן ברור  ביחס אשר פורסם המהותי הקטן לפרסם, במקביל, את המידע

 

 מהותיים נתונים אילו, מועד מבעוד, לבדוק המוחזק התאגיד על כי סבור הרשות סגל, זה בהקשר

 של הרבעוניים הדוחות במסגרת להתפרסם עתידים לו, אשר מיוחסים הניתנים לזיהוי נפרד ומפורש

ידי  המחזיקה ובהתאם לכך להיערך לפרסם מידע זה במסגרת דיווחיו במקביל לפרסומם על החברה

 . החברה המחזיקה

************************************************************************************************** 

 

 : ב7 שאלה

 הכספיים הנתונים מכלול אשר( "המוחזק התאגיד" -בשאלה זו  להלן) פטור קטן תאגיד האם

, הראשון ו/או השלישי לרבעון דוחותיה במסגרת מחזיקה חברה ידי על לציבור פורסמו לו המיוחסים

 לרבעון הכספיים המלאים דוחותיו את לפרסם ומפורש, חייב נפרד לזיהוי הניתנת בצורה, העניין לפי

 ?פטור קטן תאגיד של להקלה זכאי אינו ולפיכך הראשון ו/או השלישי, לפי העניין
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 : ב7 תשובה

 בדוחותיה פורסמו הכספיים נתוניו מכלול בו במקרה אף פטור קטן תאגיד הינו המוחזק התאגיד. לא

 דוחות לפרסם החובה לו קמה לא ולפיכך ומפורש נפרד לזיהוי ניתנים והם המחזיקה החברה של

 והנתונים המידע את מיידי במסגרת דוח לפרסם עליו זאת, עם. הרבעון לאותו כספיים מלאים

 . לעיל א7 מספר בשאלה ותשובה כאמור וזאת לציבור פרסמה המיוחסים לו שהחברה המחזיקה

 

 מיידי דיווח לפרסם יבחר הוא אם זו בחובתו יעמוד המוחזק התאגיד הרשות סגל לעמדת זה, בהקשר

 26-1053 מספר משפטית סגל בהתאם לעמדת( press release) כספיים לדוחות מקדים מידע במתכונת

 בדוחותיה שנכללו ככל) אליו המיוחסים המחזיקה החברה בדוחות שנכללו פעילות מגזרי על מידע וכן

 (.המחזיקה החברה של

 

במקרה בו חברה מחזיקה צרפה לדוחותיה העיתיים דוחות כספיים של תאגיד יודגש כי למען הספק, 

לתקנות הדוחות )צירוף דוחות חברה כלולה(, יחול האמור בשאלה  44מוחזק בהתאם להוראות תקנה 

 . 7ותשובה מספר 

************************************************************************************************** 

 

או דוח הצעת מדף )על פי תשקיף  תשקיף מדף לפרסםר, המעוניין תאגיד קטן פטועל האם  :8 שאלה

 ?השלישי/בגין הרבעון הראשון לפרסם דוח רבעוני ,מדף בתוקף(

 

, על בסיס דוחותיו , או דוח הצעת מדףתשקיף מדף לפרסםבאפשרות תאגיד קטן פטור  לא. :8 תשובה

הדוח העיתי האחרון שפרסם התאגיד גם אם  -השנתיים והעיתיים האחרונים שפורסמו לציבור 

רבעון כספיים לאינו נדרש לפרסם דוחות האמור התאגיד כלומר, . שנתי-דוח חצילציבור הוא 

 פרסום התשקיף או דוח הצעת המדף. שלישי רק לצורךה/ראשוןה

************************************************************************************************** 

 

 דיווח חצי דווח בהתאם למתכונתמו מיישם את ההקלהתאגיד קטן פטור, אשר האם  :9 שאלה

 הרבעון הראשון/השלישי? תוצאותבגין  וולנטריכספי  מידעלפרסם יכול שנתית, 

 

 ח במתכונתווידלרבות, , באופן וולנטרי מידע כספי באפשרות תאגיד כאמור לפרסם כן.  :9 תשובה

ללא פרסום ) דוח כספי מלא וסקור דוח כספי לא סקור וכן)כנהוג בארה"ב(,  Press Release של

לכך  בכפוף זאתכל  ,(קטן פטורחלקים אחרים בדוח הרבעוני אשר נדרשים מתאגיד שאינו תאגיד 

( ושהתאגיד לוקח IFRS-שהמידע האמור נערך בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים )תקני ה

תאגיד שבחר  במקרים בהם מדובר במידע עיתי, .דין כל פי לע האמור הכספי המידע על מלאה אחריות

 .הדיווח בתדירות ראויה עקביות תוך, כספי כאמור, יעשה זאת מידעלפרסם באופן וולנטרי 

************************************************************************************************** 

 

                                                      
3http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7

%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Reports/Documents/IsaFile_8102.pdf 
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האם תאגיד מדווח אשר עומד בהגדרת תאגיד קטן פטור, ואשר הנפיק לציבור ניירות ערך  :01 שאלה

מסחריים, אשר מועד פירעונם לא עולה על שנה ממועד הנפקתם, רשאי להמשיך לדווח במתכונת דיווח 

 שנתית? חצי

 

תאגיד אשר ( לתקנות הדוחות, 1ה)ג5כן. בהתאם לתקופת ההסתגלות שנקבעה בתקנה  :01 תשובה

לתקופות הדיווח שנתית  חצירשאי להמשיך לדווח בהתאם למתכונת דיווח הנפיק תעודות התחייבות 

. בשים לב לכך, ובכפוף לעמידתו לציבור ממועד הנפקת תעודות ההתחייבות חודשים 12שיסתיימו תוך 

יק נייר ערך של התאגיד בהגדרת תאגיד קטן פטור במועדים הנדרשים, יכול תאגיד קטן פטור להנפ

 מסחרי אשר יפרע תוך שנה ממועד הנפקתו.

עם זאת, יודגש כי תאגיד כאמור לא יוכל להמשיך ולדווח במתכונת חצי שנתית )מעבר לתקופת 

המאוחרים לתום  ההסתגלות(, אם הנפיק מספר ניירות ערך מסחריים הנפרעים במועדים שונים

 של נייר ערך מסחרי מעבר לתקופה של שנה את תקופת פירעונו , או אם האריךתקופת ההסתגלות

 כאמור. ממועד הנפקתו

************************************************************************************************** 

 

 1עילית, בהתאם להגדרת מונח זה בתקנה -האם תאגיד מדווח אשר נחשב לתאגיד טק :11 שאלה

 -)להלן  2016-עילית(, התשע"ו-לתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק

"(, רשאי לדווח במתכונת דיווח חצי שנתית,  אם הוא אינו עומד בהגדרת תאגיד עילית-תקנות הטק"

 קטן פטור?

 

עילית יכול -עילית, תאגיד טק-( לתקנות הטק1)5לא. אמנם, לכאורה, על פי נוסח תקנה  :11 תשובה

ד לתקנות הדוחות, גם אם הוא אינו עונה על ההגדרה 5ליהנות מכל ההקלות הניתנות במסגרת תקנה 

ג לתקנות הדוחות. עם זאת, תכלית התיקון אותו יזמה הרשות 5נה קשל תאגיד קטן כמשמעותו בת

, וברי כי לא הגדרת תאגיד קטן לעעונים אשר לתאגידים  אך ורקהייתה לאפשר את יישום ההקלה 

הייתה כל כוונה לאפשר לתאגיד אשר הנפיק לציבור תעודות התחייבות ו/או אשר שוויו הרלוונטי 

ת ( לתקנו2ג)ב()5)והוא אינו נכנס לתחולת החריג הקבוע בתקנה  ₪מיליון  300במועד הקובע עלה על 

הרשות לצורך הבהרת עניין זה מקדמת הדוחות(, ליהנות מן ההקלה. יש לציין כי בהתאם לאמור, 

( לתקנה 5עילית, במסגרתו יובהר כי תקנת משנה ב)-( לתקנות הטק1)5בימים אלה את תיקון תקנה 

  עילית.-ד לתקנות הדוחות אינה חלה על תאגידי טק5

************************************************************************************************** 

 

 : 12 שאלה

האם תאגיד קטן פטור אשר מיישם את ההקלה, נדרש לכלול במסגרת הדוח התקופתי )הדוח השנתי( 

בשנת הדיווח, בהתאם  מידע רבעוני הכולל תמצית דוחות על הרווח הכולל, לכל אחד מהרבעונים

 א לתקנות הדוחות?10לתקנה 
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 : 12 תשובה

לא. תאגיד קטן פטור המיישם את ההקלה אינו נדרש לכלול מידע כאמור בחתך רבעוני. חלף זאת, 

בהקשר זה, סגל הרשות מבקש להפנות לאמור בתקנה  יהא עליו לתת מידע כאמור בחתך חצי שנתי.

()ב( לתקנות הדוחות, לפיה בכל מקום בתקנות הדוחות בו נדרש מידע בפילוח רבעוני, ייתן 5ד)ב()5

  בשינויים המחויבים. ,תאגיד קטן פטור את המידע בפילוח חצי שנתי

************************************************************************************************** 

 

 :13שאלה 

 לרבעון דוחות לכלול, לראשונה המנפיק התאגיד נדרש(, IPO) לציבור ראשונה הנפקה בתשקיף האם

 האחרון שהמועד ביותר הכספיים העדכניים הם הדוחות אלו כאשר, העניין לפי, שלישי/ראשון

 ?התשקיף פרסום למועד עובר הסתיים לפרסומם

 

 :13תשובה 

(, וצורה מבנה - התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות לתקנות ג6 תקנה להוראות בהתאם. תלוי

", פטור קטן תאגיד" בהגדרת לציבור מניות לראשונה המציע תאגיד של עמידתו, 1969-ט"התשכ

ההנפקה )להלן  בתשקיף נכללו אשר האחרונים הכספיים הדוחות לפי שלו העצמי ההון בסיס על תעשה

 ההנפקה במסגרת התחייבות תעודות מנפיק אינו שהתאגיד ובלבד, "(הדוחות הכספיים האחרונים" -

 . לציבור הראשונה

 

"תאגיד קטן" תשמש את התאגיד בבחינת עמידתו בהגדרת ( העצמי ההון בסיס על) זו בחינה כי, יובהר

 ככל במנייתו המסחר נתוני את לבחון התאגיד יוכל בו הראשון הקובע למועד עד, ו"תאגיד קטן פטור"

 . אחר נסחר תאגיד

 

 : לשם המחשה

 הכספיים לדוחות בהתאם העצמי הונו אשר, לציבור מניותיו רק את לראשונה המציע תאגיד .א

 . פטור קטן תאגיד ייחשב, ₪ מיליון 200-ב הסתכם שלו האחרונים

 הכספיים לדוחות בהתאם העצמי הונו אשר, לציבור מניותיו רק את לראשונה המציע תאגיד .ב

 .פטור קטן תאגיד ייחשב לא, ₪ מיליון 360-ב הסתכם שלו האחרונים

תאגיד המציע לראשונה תעודות התחייבות לציבור )במסגרת הצעה ראשונה של ניירות ערך של  .ג

תאגיד קטן פטור, ללא קשר להונו העצמי בהתאם לדוחות הכספיים התאגיד לציבור(, לא ייחשב 

 האחרונים שלו.
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1942/39163 

 

 "א שבט, תשע"וכ  

 2016ינואר,  31 
                             

 
 חברות וחברים יקרים,

 
 

 הנחיות לרואי חשבון בנושא פרסום הצו לאיסור הלבנת הון  הנדון:
 
פורסם צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי  2014דצמבר חודש ב

 . 1)להלן: "הצו"( 2014-עת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"הלמני
 

)רואה חשבון או עורך דין(  נותן שירות עסקי, נקבע כי 2015בספטמבר  2-ב בצו, שנכנס לתוקף
והערכת  הליך של הכרת הלקוחבתחומים שיפורטו להלן נדרש לבצע  שירות עסקיהמתבקש לתת 

 סיכון הלקוח. 
 

ות מוסדות כספיים לדווח ולמסור פרטים באופן יזום לרשות לאיסור בשונה מההוראות המחייב
 הלבנת הון, רואי חשבון ועורכי דין אינם נדרשים לבצע דיווח מכל סוג שהוא.

 
באמצעי התקשורת פורסמו בשבוע האחרון תשדירים מטעם 'הממונה על נותני שירות עסקי' במשרד 

 .()להלן: "הממונה" המשפטים, הגוף האוכף את הצו
 

 : נותן שירות עסקי ללקוח בתחומים המפורטים להלןרק במקרים בהם רואה חשבון  חלהצו 
 
 ;ןחכירה לדורות של נדל" אורכישה, מכירה  של פעולות ביצוע .1

עסק )כולל עריכת בדיקת נאותות במידה ורואה  של מכירה או/ו רכישת של פעולות ביצוע .2
 ;החשבון מעורב בניהול המשא ומתן עבור הלקוח(

 ;)שאינם כשכיר( חשבות/כספים ניהול שירותיניהול נכסים של הלקוח;  .3

 קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד; .4

 ., עסק או נאמנות לאחרתאגידשל  ניהול או הקמה .5

 
 כל יתר השירותים הניתנים על ידי משרדי רואי חשבון, לא נכללים בתחולת הצו. מילוי הוראות הצו

 נדרש אך ורק כאשר משרד רואה החשבון נותן את חמשת השירותים שפורטו לעיל. 
 

                                                           
1
 http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_137.htmקישור לקריאת הצו במלואו:  
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 : הצולהלן דוגמאות לשירותים הניתנים על ידי משרדי רואי חשבון, אשר אינם בתחולת 

 

 חשבונות; והנהלת ביקורת שירותי .1

 מס; ותכנוני( בינלאומי מס יעוץ לרבות) מסים יעוץ שירותי .2

 תאגידים; או/ו ידיםליח מ"בשע תיקים פתיחת .3

 פנקסים;  במילוי וסיוע הלקוח עבור השונים למוסדות שיקים כתיבת .4

 שכר; עיבוד שירותי .5

 (.70-ו 7 ב"ת) ללקוחותיו חשבון רואה שנותן מיוחדים שוריםאי .6

לאחר שרואה החשבון זיהה את השירות שהוא יתן בהתקשרות עם לקוח כאחד מהשירותים 
שנקבע טופס יר ללקוח את טופס הכרת לקוח למילוי על פי ההמנויים בצו, רואה החשבון יעב

 , וניתן לאתר אותו בקישור להלן: בתוספת הראשונה בצו
http://index.justice.gov.il/Units/FBPS/Obligations/Pages/Forms.aspx 

 

טופס האמור, הקיים בחמש שפות )עברית, אנגלית, ערבית, צרפתית ורוסית(, ימולא כאמור על ידי ה
השירות העסקי המבוקש שונה בהתקשרות חוזרת כאשר בעת ההתקשרות הראשונה עמו, וכן הלקוח 

שניתנו ללקוח. לגבי לקוחות קיימים, להם ניתן שירות עסקי מתמשך מהותית משירותים קודמים 
 . 2.9.2016מלפני כניסת ההסדר לתוקף, יש לבצע הליך הכרת לקוח עד יום 

 

לאחר מילוי טופס הכרת הלקוח, יש לקיים הליך זיהוי כמפורט בצו, להעריך את הסיכון להלבנת הון 
י שניתן על ידי רואה החשבון, תוך בחינת בביצוע הפעולה המבוקשת באמצעות השירות העסק

"הדגלים האדומים" שנקבעו בצו, וכפי שמופיעים באתר הממונה על נותני שירות עסקי בקישור 
 שלהלן:

ations/Pages/RedFlag.aspxhttp://index.justice.gov.il/Units/FBPS/Oblig 
 

הערכת הסיכון מחייבת גם בדיקה האם הלקוח מופיע ברשימת פעילי הטרור או ברשימת ארגוני 
 הטרור בקישור שלהלן:

s/Pages/List.aspxhttp://www.justice.gov.il/Units/FBPS/Obligation 
 

בסיום הערכת הסיכון, על רואה החשבון להעריך האם השירות העסקי המבוקש ממנו מצוי בסיכון 
גבוה להלבנת הון או מימון טרור, אם לאו. במידה שכן, יימנע רואה החשבון ממתן השירות המבוקש, 

 בהתאם לכלל המשמעתי שנקבע בעניין. 
 

 שנים. 5רת הלקוח למשך יש לשמור את התיעוד המתייחס להכ
 

אי מילוי הטופס, אי שמירתו כנדרש, מילויו באופן לקוי או אי שיתוף פעולה עם הממונה, עלולים 
. ככל שייעלה חשש לביצוע 2.9.2016להביא להטלת עיצומים כספיים בסכומים מהותיים, החל מיום 

תאם לביקורות שיערוך שירות עסקי אשר יש בו סיכון גבוה להלבנת הון או למימון טרור, בה
הממונה, יועבר המידע למועצת רואי החשבון, אשר תבחן העמדה לדין משמעתי של רואה החשבון 

 שנתן את השירות העסקי.
 

מודגש כי מתוקף העובדה שהחוק והצו מחייבים את רואי החשבון, הנכם מתבקשים לקרוא את 
מצויות בין היתר שאלות ותשובות תוכנם, ולהתעדכן באתר הממונה על נותני שירות עסקי, בו 

בנושא, וכן מופיעה תיבת דוא"ל לשליחת שאלות. כמו כן, מוצע להגיע להשתלמויות שעורכת לשכת 
 רואי חשבון בכל הארץ בנושא.

 

 גלית ניב בורשן, רו"ח  אריאל פטל, רו"ח
 מ"מ יו"ר הוועדה לטיפול בנושא

 "חוק איסור הלבנת הון"
 נושאיו"ר הוועדה לטיפול ב 

 "חוק איסור הלבנת הון"
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 רשות ניירות ערך

 מחלקת תאגידים

 עמדת סגל

 

 

 

 
 

 ז"תשע ניסן ח"כ 

 2017 אפריל 24

 

   פטורמתכונת הדיווח של תאגיד קטן : 81-410 עמדה משפטית מספר

דיים(, יתיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומים ברשומות פורס 2017 מארסב 30 ביום

 עניק הקלהאשר מטרתו להבהתאמה(, תקנות הדוחות", "-ו" התיקון" -)להלן  1970-התש"ל

"(, תאגיד קטן פטור" -להם )להלן שתעודות התחייבות הציבור אינו מחזיק בש תאגידים קטניםל

הדוחות " -שנה קלנדרית )להלן בכל ם  הדוחות הכספיים לרבעון הראשון והשלישי ופרס קשר עם ב

, ההוראות בעניין היעדר החובה לפרסום הדוחות לרבעון ראשון ושלישי ."(לרבעון הראשון והשלישי

  1.( לתקנות הדוחות5ד)ב()5תקנה נקבעו במסגרת  "(הרשות" -אותן יזמה רשות ניירות ערך )להלן 

 

 שעסקה( 2) משנה פסקתבו בוטלה  באופן, הדוחותלתקנות  ג)א(5 תקנהגם  תוקנההתיקון  במסגרת

 ימים 60 של לתקופה בבורסה נסחרו לא אולם הציבור בידי הוחזקו שמניותיהםמדווחים  בתאגידים

 הוראה לשלב הרשות ביקשה ,זו תקנה חלף. עצמי הון מבחן לביצוע ונדרשו, הקובע למועד קודם

שניירות הערך שלהם אינם נסחרים  המדווחים התאגידים לכלל ההקלות של אימוץ המאפשרת

 את לקרוא יש כי, בזאת בהירהרשות מ סגל, זה תיקוןל בהמשך בבורסה, ללא מגבלת הון עצמי.

תנאים מצטברים לצורך הגדרת תאגיד כ, ותג)א( לתקנות הדוח5( בתקנה 3)-ו( 1) משנה פסקאות

תקנה ב( 4) משנה פסקת את לקרוא ישש בעודלתיקון(,  עובר התקנה לנוסח זהה אופןכתאגיד קטן )ב

אפשר לתאגידים שניירות הערך שלהם אינם נסחרים מאשר  כתנאי חלופי,לתקנות הדוחות ג)א( 5

 . כאמור( 3)-ו( 1, ללא קשר לפסקאות משנה )בבורסה להיכנס להגדרת תאגיד קטן

                                                      
-לתאגיד קטן אשר מדווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, התשכ"חרק מובהר כי ההקלה רלוונטית למען הסר ספק,  1

 לחוק. 3אינה רלוונטית לתאגידים ברישום כפול המדווחים בהתאם לפרק ה'"( והיא החוק" –, )להלן 1968

 

 

  של ועמדות החלטות המשקפות מקצועיות עמדות הינן להלן המובאות הרשות סגל עמדות

  הרשות את מנחה המפורסמות העמדות תוכן. ערך ניירות דיני ליישום הנוגעות בסוגיות הסגל

 .דומות בנסיבות ולהחילן בהן להשתמש יוכל והציבור סמכותם בהפעלת והסגל
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ן פטור אינו מחויב תאגיד קט ,תיקוןנוספה בת אשר הדוחו( לתקנות 5ד)ב()5הוראת תקנה בהתאם ל

ההקלה האמורה חלה כברירת מחדל, ועל כן, תאגיד  2דוחות ברבעון הראשון והשלישי.העוד בפרסום 

  קטן פטור אינו נדרש לקבל החלטה פוזיטיבית בנוגע לאימוץ ההקלה.

 

רבעון הראשון ה דוחותאת שלא לאמץ את ההקלה ולהמשיך לפרסם רשאי להחליט תאגיד קטן פטור 

הדיווח שחלה על מתכונת לפי  פורסמוויהכספיים האמורים ייערכו הדוחות , זהשכ. במקרה והשלישי

 , קרי, על בסיס רבעוני. תאגידים שאינם קטנים

 

, באופן יזוםלשנות רשאי ההקלה,  את אמץאשר בחר שלא לפטור כי תאגיד קטן יובהר  ,בהקשר זה

את של אותה שנה(,  ארסבמ 31ברבעון הראשון של אותה שנה )קרי עד אחת לכל שנה קלנדרית, 

יכול  , תאגיד קטן פטורעם זאת. ההקלה מכאן ואילך את אמץ, ולבחור למתכונת הדיווח החלה עליו

כי לעמדת  ,יצוין .רבעונית במתכונת דווחשוב לול ,ההקלהאימוץ מ בו חזורל החלטה ,בכל עת ,לקבל

 דיווח מיידי.פרסום אירוע מהותי המחייב  שינוי מתכונת הדיווח מהווההחלטה על  סגל הרשות, 

 

 כדלקמן: פעולל פטורקטן תאגיד  כל מתבקש, לעיל אמורבשים לב ל

 

אשר  תאגידכל על  יהא ,2017 במאי 13 מיום יאוחר ולאהחל ממועד פרסום עמדת סגל זו  .א

שנתית או  חצי) מתכונת הדיווח הצפויה שלועל  הודיעל פטורקטן  עומד בהגדרת תאגיד

על מתכונת הדיווח של תאגיד "דיווח מיידי  - 044-ת ייעודיטופס דיווח באמצעות  רבעונית(

  ;"פטור קטן

כל לעדכן על  קטן פטור תאגידכל יהא על בתקופות העוקבות למועד כניסת התיקון לתוקפו,  .ב

כל זמן  כי ,יובהר .044-ת טופסהחלה עליו, באמצעות  הדוחות העיתייםבמתכונת דיווח  שינוי

דוח מיידי אין הוא נדרש לפרסם  ,שלו לא שינה את מתכונת הדיווחקטן פטור שתאגיד 

 .כאמור

 

)בין אם דיווח לראשונה  על מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטורמיידי דיווח מסגרת כי ב ,יודגש

מראש התאגיד  , יעדכןכאמור בסעיף א' ובין אם דיווח בעת שינוי מתכונת הדיווח כאמור בסעיף ב'(

 בחר. בה הואלראשונה מתכונת הדיווח העדכנית  לתחואשר ביחס אליה הרלוונטית  ההתקופ  ימה

 

 

  רו"ח איתן גדון, אלי דניאל ד"עורו"ח אילן ציוני, אנשי קשר: 
 02-6513160, פקס: 02-6556444טלפון: 

 

 

 

                                                      
דוחות הכוללים דוחות כספיים ביניים, דוח דירקטוריון לתקופת הביניים, עדכוני פרק תיאור עסקי התאגיד, הצהרות  2

 הדוחותתקנות מנהלים לגבי הבקרה הפנימית וכל מידע אחר הנדרש מכוח 
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 שאלות ותשובות

משיך יהוא לפיה  החלטה קיבלהתאגיד בהגדרת תאגיד קטן פטור, אך  עומדמדווח  תאגיד :1 שאלה

ת אמצעוב האם על התאגיד לדווח על כך .רבעוני, קרי, דיווח הקודמתדיווח המתכונת לדווח בהתאם ל

 ?דיווח מיידי

 

ההקלה )באמצעות טופס  לא ליישם אתעל התאגיד לדווח על החלטתו כאמור לעיל,  כן. :1 תשובה

 .2017 במאי 31 ליום עד וזאת(, 044-ת ייעודידיווח 

************************************************************************************************** 

 

 הגדרת תאגיד קטן פטור?במדווח של תאגיד  עמידתותיבחן  ,על בסיס אילו מועדיםכיצד, ו :2 שאלה

 

העקרונות תאגיד קטן פטור, תעשה על בסיס  בהגדרת תאגיד מדווחעמידתו של בחינת  :2 תשובה

)להלן בכל סט השאלות  המועד הקובע כהגדרתוג)א( לתקנות הדוחות בדבר 5בתקנה  הקבועים

שבנוסף לעמידתו בהגדרת תאגיד קטן בשנת הדיווח וזאת בתנאי , "(המועד הקובע" -והתשובות 

 לפרסם ניתן שבו האפשרי האחרון במועד ושל הציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות ,הרלוונטית

  .הרבעוני הדוח את

יבקש ליישם את  , אשר2017במועד הקובע לשנת  קטןשעומד בהגדרת תאגיד  מדווח ך למשל, תאגידכ

בכפוף לכך כמבוקש , יוכל ליישם את ההקלה 2017ההקלה החל מדוחות הרבעון השלישי של שנת 

הציבור  - 2017לפרסום דוחות הרבעון השלישי של האפשרי המועד האחרון  - 2017בנובמבר  30שביום 

תקבע את עמידת האמורה בחינה התוצאת יודגש, כי  .ושל בתעודות ההתחייבותלא יחזיק עוד 

 מועדבלכל שנת הדיווח הקלנדרית אשר תחל ביחס בהגדרת תאגיד קטן פטור, המדווח תאגיד ה

 .אמורה הקובע

 

קטן פטור, ואשר אינו עומד עוד בהגדרה  תאגיד עם זאת, יובהר כי תאגיד מדווח אשר עמד בהגדרת

הנפקת תעודות התחייבות או בשל ( העוקב )במועד הקובעמניותיו השוק של בשווי  היעליבשל  וז

-ה)ג( ו5, זכאי לתקופת הסתגלות במתכונת דיווחיו כפי שנקבעה בתקנות )עם הנפקתן( לציבור

 כדלקמן:, "(סתגלותה"תקופת ה - )להלן לתקנות הדוחות (1ה)ג5

 תאגיד בהגדרת עוד עומד אינו הקובע במועד אשר, פטור קטן תאגיד בהגדרת עמדש מדווח תאגיד .א

 דיווח למתכונת בהתאם לדווח להמשיך רשאי, בבורסה יומניותהשוק של  בשווי שינוי בשל קטן

 בו באופן, האמור הקובע במועד שהחלה הדיווח לשנת השלישי הרבעון וכולל עד, שנתית חצי

 הקובע מהמועד החל( ושלישי ראשון) רבעוניים דוחות שני מפרסום פטור התאגיד יהיה למעשה

 ;להלן 3שאלה  ראו להמחשה .(הדוחות לתקנות (ג)ה5 בתקנה מורלא בכפוף) שנה לאותה

 רשאי, לציבור התחייבות תעודות הנפיק אשרו, פטור קטן תאגיד בהגדרת עמד אשר מדווח תאגיד .ב

 חודשים 12 תוך שיסתיימו הדיווח לתקופות שנתית חצי דיווח למתכונת בהתאם לדווח להמשיך

 מפרסום טורפ האמור התאגיד יהיה למעשה בו באופן, לציבור ההתחייבות תעודות הנפקת ממועד

 (1ג)ה5 בתקנה אמורל בכפוף) לציבור ההתחייבות תעודות הנפקת ממועד רבעוניים דוחות שני

 .להלן 4 שאלה ורא נוספים לפרטים .(הדוחות לתקנות

************************************************************************************************** 
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אשר במועד הקובע ו, 2017בשנת  עמד בהגדרת תאגיד קטן פטורתאגיד מדווח אשר  מתי :3 שאלה

השוק של בשווי  עליהל אינו עומד עוד בהגדרת תאגיד קטן בש( 01.01.18קרי, ביום ) 2018לשנת 

 בבורסה, נדרש לפרסם לראשונה דוח רבעוני? מניותיו

 

שנתית, עד וכולל הרבעון  רשאי להמשיך לדווח בהתאם למתכונת דיווח חצי, כאמורתאגיד  :3 תשובה

יוכל להמשיך ולדווח בשנת  התאגיד ,כלומר - השלישי לשנת הדיווח שהחלה במועד הקובע האמור

עדיין לא  - 2019בינואר  1 יוםבקרי,  -מועד הקובע העוקב ב. אם שנתית במתכונת דיווח חצי 2018

כלומר,  ,2019לדווח במתכונת רבעונית החל משנת התאגיד בהגדרת תאגיד קטן, יחל התאגיד יעמוד 

 .2019הראשון והשלישי לשנת יהיה מחויב בפרסום דוחות לרבעון התאגיד 

************************************************************************************************** 

 

שנתית, ואשר מנפיק לציבור  חציתאגיד קטן פטור, אשר מתכונת הדיווח שלו היא  מתי :4 שאלה

 ?במתכונת רבעוניתלראשונה תעודות התחייבות, מחויב בפרסום דוחות 

 

תאגיד קטן פטור, ואשר אינו עומד עוד תאגיד מדווח אשר עמד בהגדרת כאמור לעיל,  :4 תשובה

בהגדרה זאת בשל הנפקת תעודות התחייבות לציבור, זכאי לתקופת הסתגלות במתכונת דיווחיו כפי 

 :יובאו מספר דוגמאות להמחשת השאלה האמורהלהלן  לתקנות הדוחות. (1ה)ג5בתקנה  השנקבע

תיאור הנסיבות 

 הספציפיות

 החלטה ונימוק

תאגיד קטן פטור, אשר 

מנפיק לציבור לראשונה 

ביום תעודות התחייבות 

 2018באוקטובר  1

תקופת דיווח שסיומה עד )חודשים  12בת זכאי לתקופת הסתגלות התאגיד 

דוחות רבעוניים. בהתאם, פרסם יידרש ללא במסגרתה  ,(30.9.2019ביום 

 2019דוח הרבעון הראשון לשנת  -שני דוחות רבעוניים ם דרש לפרסלא יי

על התאגיד לפרסם לראשונה דוח רבעוני . 2019ודוח הרבעון השלישי לשנת 

ההתחייבויות עדיין תעודות אם ) 2020לשנת  הרבעון הראשון בגין

 .מוחזקות בידי הציבור במועד האחרון לפרסום הדוח(

תאגיד קטן פטור, אשר 

מנפיק לציבור לראשונה 

ביום תעודות התחייבות 

 2018 בספטמבר 30

תקופת דיווח שסיומה עד חודשים ) 12בת  התאגיד זכאי לתקופת הסתגלות

דוחות רבעוניים. בהתאם, במסגרתה לא יידרש לפרסם ( 29.9.2019ביום 

 2018לשנת  השלישידוח הרבעון  - שני דוחות רבעונייםלא יידרש לפרסם 

על התאגיד לפרסם . בשים לב לאמור, 2019לשנת  הראשוןדוח הרבעון ו

תעודות )אם  .2019לשנת  השלישילראשונה דוח רבעוני בגין הרבעון 

 .ההתחייבויות עדיין מוחזקות בידי הציבור במועד האחרון לפרסום הדוח(

תאגיד קטן פטור, אשר 

מנפיק לציבור לראשונה 

ביום תעודות התחייבות 

 2018 ביוני 30

תקופת דיווח שסיומה עד חודשים ) 12בת  התאגיד זכאי לתקופת הסתגלות

דוחות רבעוניים. בהתאם,  במסגרתה לא יידרש לפרסם ( 29.6.2019ביום 

 2018דוח הרבעון השלישי לשנת  - שני דוחות רבעונייםלא יידרש לפרסם 

התאגיד לפרסם  על. בשים לב לאמור, 2019דוח הרבעון הראשון לשנת ו

)אם תעודות  2019לראשונה דוח רבעוני בגין הרבעון השלישי לשנת 

 .ההתחייבויות עדיין מוחזקות בידי הציבור במועד האחרון לפרסום הדוח(
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************************************************************************************************** 

 

אשר ולתקנות הדוחות  ג)א(5בהגדרת תאגיד קטן בהתאם לתקנה  מדועתאגיד אשר האם  :5 שאלה

או שפרע בהתאם להסדר מוקדם,  בפירעון פרעוחזיק בהן, התעודות התחייבות שהציבור  הנפיק בעבר

רבעון כספי לטרם המועד האחרון לפרסום דוח  באופן מלא את תעודות ההתחייבות ,התשלומים החוזי

רשאי ליישם את ההקלה כבר ביחס לאותו רבעון ולא לפרסם את  ,לפי העניין, שלישיאו ה ראשוןה

 שלישי?או ה ראשוןההדוח לרבעון 

תעודות ידי הציבור לא מוחזקות על  ,2017 בנובמבר 30נכון ליום אשר  קטן , האם תאגידהלדוגמ

 ?2017שנת  לש שלישיהלרבעון כספיים ות דוחפטור מפרסום  ,והתחייבות של

 

תעודות התחייבויותיו בגין  כלכי מקום בו פרע התאגיד את סבור סגל הרשות . כן :5 תשובה

במועד האחרון שבו היה נדרש פרסומו של הדוח בידי הציבור מוחזקות עוד אינן  הההתחייבות, ואל

, וזאת בכפוף לעמידתו בתנאים הנוספים רשאי התאגיד ליהנות מן הפטוריהיה  ,הרבעוני הרלוונטי

 .במועד הקובע

תעודות ההתחייבות אינן מוחזקות על ידי הציבור במועד האחרון  ,לעיל הבדוגמהמתואר במקרה כך, 

התאגיד יוכל ליהנות מההקלה  ,, ועל כן2017בנובמבר  30 -רבעון השלישי ל ות כספייםלפרסום דוח

עמד הוא  2017בינואר  1 שביום ,)בכפוף לכך 2017 של שנת שלישיהלרבעון כספיים ולא לפרסם דוחות 

 .בהגדרת תאגיד קטן(

 

 ,הקלההליישם את כוונתו על  ידווח התאגידיש מקום ש ,הבנסיבות אלסגל הרשות סבור כי  כמו כן,

תאפשר לציבור המשקיעים להיערך מראש לכך שהתאגיד אשר  מספקת, תוך הודעה שתינתן בהתראה

 .הרלוונטייםהרבעוניים פרסם את הדוחות אינו מתכוון ל

************************************************************************************************** 

 

ר, ואשר אינו עומד עוד בהגדרה בהגדרת תאגיד קטן פטובעבר האם תאגיד מדווח אשר עמד  :6 שאלה

 בגינן אשר ,לתקופות רבעוניות קודמותנדרש להציג מספרי השוואה לעיל(  3-ו 2)ראה גם שאלות  זו

 בעבר? כספי לא פורסם דוח

 

 , על תאגיד להציג(IAS 34) 34)ב( לתקן חשבונאות בינלאומי 20כן. בהתאם לאמור בסעיף  :6 תשובה

כלומר, על תאגיד כאמור להציג מספרי  .מספרי השוואה לתקופות מקבילות של שנת הדיווח האחרונה

כי תקופת  יצוין,דוח סקור בעבר. בגינה השוואה בגין תקופה רבעונית קודמת, גם אם לא פרסם 

תאגיד קטן פטור, אשר 

מנפיק לציבור לראשונה 

ביום תעודות התחייבות 

 2018 ארסבמ 31

תקופת דיווח שסיומה עד חודשים ) 12בת  התאגיד זכאי לתקופת הסתגלות 

דוחות רבעוניים. בהתאם,  במסגרתה לא יידרש לפרסם (  30.3.2019ביום 

 2018לשנת  הראשוןדוח הרבעון  - שני דוחות רבעונייםלא יידרש לפרסם 

על התאגיד לפרסם . בשים לב לאמור, 2018לשנת  השלישידוח הרבעון ו

)אם תעודות  2019לשנת  שוןאהרלראשונה דוח רבעוני בגין הרבעון 

 .ההתחייבויות עדיין מוחזקות בידי הציבור במועד האחרון לפרסום הדוח(
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 מספיקהערכות יההסתגלות שנקבעה כאמור לעיל, נועדה לאפשר לתאגידים אלו, בין היתר, תקופת ה

    לצורך עמידה בדרישה זו.

************************************************************************************************** 

 

)להלן  מניותיו בהון מחזיק קטן תאגיד מהווה שאינו תאגיד אשר, פטור קטן תאגיד על האם :7 שאלה

, שלישיה/ראשוןה לרבעון הפטור הקטן התאגיד של דוחותיו את צירף, "(המחזיק התאגיד" -

 או ,2010-ע"תש(, שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות לתקנות 23 תקנה מכוח הרבעוניים לדוחותיו

 ?שלישיה/ראשוןה לרבעוןכספיים  דוחות לפרסם, הדוחות לתקנות 44 תקנה מכוח

 

 והשלישי הראשון רבעוןל דוחותאת ה לפרסם נדרש אינו הפטור הקטן התאגיד אמנם. כן :7 תשובה

 את הרבעוניים ולדוחותי תאגיד מחזיק ףציר בו קוםמ ,הרשות סגל לעמדת, אולם, יקוןהת מכוח

 לפרסם, הקטן הפטור התאגיד על יהא(, נפרד באופן) הקטן הפטור התאגיד של הכספיים הדוחות

 .המחזיק התאגיד ידי על שפורסמו כפי האל כספיים דוחות

************************************************************************************************** 

 

או דוח הצעת מדף )על פי תשקיף  תשקיף מדף לפרסםר, המעוניין תאגיד קטן פטועל האם  :8 שאלה

 ?השלישי/בגין הרבעון הראשון לפרסם דוח רבעוני ,מדף בתוקף(

 

, על בסיס דוחותיו , או דוח הצעת מדףתשקיף מדף לפרסםבאפשרות תאגיד קטן פטור  לא. :8 תשובה

הדוח העיתי האחרון שפרסם התאגיד גם אם  -השנתיים והעיתיים האחרונים שפורסמו לציבור 

רבעון כספיים לאינו נדרש לפרסם דוחות האמור התאגיד כלומר, . שנתי-דוח חצילציבור הוא 

 פרסום התשקיף או דוח הצעת המדף. שלישי רק לצורךה/ראשוןה

************************************************************************************************** 

 

 דיווח חצי דווח בהתאם למתכונתמו מיישם את ההקלהתאגיד קטן פטור, אשר האם  :9 שאלה

 הרבעון הראשון/השלישי? תוצאותבגין  וולנטריכספי  מידעלפרסם יכול שנתית, 

 

 ח במתכונתווידלרבות, , באופן וולנטרי מידע כספי באפשרות תאגיד כאמור לפרסם כן.  :9 תשובה

ללא פרסום ) דוח כספי מלא וסקור דוח כספי לא סקור וכן)כנהוג בארה"ב(,  Press Release של

לכך  בכפוף זאתכל  ,(קטן פטורחלקים אחרים בדוח הרבעוני אשר נדרשים מתאגיד שאינו תאגיד 

( ושהתאגיד לוקח IFRS-שהמידע האמור נערך בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים )תקני ה

תאגיד שבחר  במקרים בהם מדובר במידע עיתי, .דין כל פי לע האמור הכספי המידע על מלאה אחריות

 .הדיווח בתדירות ראויה עקביות תוך, כספי כאמור, יעשה זאת מידעלפרסם באופן וולנטרי 

************************************************************************************************** 

 

האם תאגיד מדווח אשר עומד בהגדרת תאגיד קטן פטור, ואשר הנפיק לציבור ניירות ערך  :01 שאלה

מסחריים, אשר מועד פירעונם לא עולה על שנה ממועד הנפקתם, רשאי להמשיך לדווח במתכונת דיווח 

 שנתית? חצי

209



 

7 

 

תאגיד אשר ( לתקנות הדוחות, 1ה)ג5כן. בהתאם לתקופת ההסתגלות שנקבעה בתקנה  :01 תשובה

לתקופות הדיווח שנתית  חצירשאי להמשיך לדווח בהתאם למתכונת דיווח הנפיק תעודות התחייבות 

. בשים לב לכך, ובכפוף לעמידתו לציבור ממועד הנפקת תעודות ההתחייבות חודשים 12שיסתיימו תוך 

יק נייר ערך של התאגיד בהגדרת תאגיד קטן פטור במועדים הנדרשים, יכול תאגיד קטן פטור להנפ

 מסחרי אשר יפרע תוך שנה ממועד הנפקתו.

עם זאת, יודגש כי תאגיד כאמור לא יוכל להמשיך ולדווח במתכונת חצי שנתית )מעבר לתקופת 

המאוחרים לתום  ההסתגלות(, אם הנפיק מספר ניירות ערך מסחריים הנפרעים במועדים שונים

 של נייר ערך מסחרי מעבר לתקופה של שנה את תקופת פירעונו , או אם האריךתקופת ההסתגלות

 כאמור. ממועד הנפקתו

************************************************************************************************** 

 

 1עילית, בהתאם להגדרת מונח זה בתקנה -האם תאגיד מדווח אשר נחשב לתאגיד טק :11 שאלה

 -)להלן  2016-עילית(, התשע"ו-לתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק

"(, רשאי לדווח במתכונת דיווח חצי שנתית,  אם הוא אינו עומד בהגדרת תאגיד עילית-תקנות הטק"

 קטן פטור?

 

עילית יכול -עילית, תאגיד טק-( לתקנות הטק1)5לא. אמנם, לכאורה, על פי נוסח תקנה  :11 תשובה

ד לתקנות הדוחות, גם אם הוא אינו עונה על ההגדרה 5ליהנות מכל ההקלות הניתנות במסגרת תקנה 

ג לתקנות הדוחות. עם זאת, תכלית התיקון אותו יזמה הרשות 5נה קשל תאגיד קטן כמשמעותו בת

, וברי כי לא הגדרת תאגיד קטן לעעונים אשר לתאגידים  אך ורקהייתה לאפשר את יישום ההקלה 

הייתה כל כוונה לאפשר לתאגיד אשר הנפיק לציבור תעודות התחייבות ו/או אשר שוויו הרלוונטי 

( לתקנות 2ג)ב()5)והוא אינו נכנס לתחולת החריג הקבוע בתקנה  ₪ מיליון 300במועד הקובע עלה על 

הרשות לצורך הבהרת עניין זה מקדמת הדוחות(, ליהנות מן ההקלה. יש לציין כי בהתאם לאמור, 

( לתקנה 5עילית, במסגרתו יובהר כי תקנת משנה ב)-( לתקנות הטק1)5בימים אלה את תיקון תקנה 

 עילית.-ל תאגידי טקד לתקנות הדוחות אינה חלה ע5
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 ר ש ו ת   נ י י ר ו ת   ע ר ך

ISRAEL SECURITIES AUTHORITY 
 

 מחלקת תאגידים
 95464, ירושלים 22רחוב כנפי נשרים 

 02-6513160פקס:  02-6556444טל: 
www.isa.gov.il 

 

 עמדת סגל

החלטות ועמדות של הסגל בסוגיות הנוגעות עמדת סגל הרשות המובאת להלן הינה עמדה מקצועית המשקפת 

ליישום דיני ניירות ערך. תוכן העמדות המפורסמות מנחה את הרשות והסגל בהפעלת סמכותם והציבור יוכל 

 להשתמש בהן ולהחילן בנסיבות דומות.

 
 

 ד"תשע  ניסן  'א
 

 2014  באפריל  1
 

 גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי :27-510עמדת משפטית מס' 

 העיקריים השינויים. הסגל עמדת עודכנה 7201 בפברואר 5 ביום

 ת"שו תוקנו ,'ב-ו' א נספחים כןו 14-ו 9, 1' מס ת"שו נוספו - שבוצעו

  .8' מס הלשאל התשובה תוקנהו 11' מס

 

 

 הסוגיה

-התשע"גתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים()תיקון(,  1פורסמו ברשומות 2012בדצמבר  30ביום 

"(. במסגרת התקנות המעודכנות, עוגנה הנחיית הגילוי בדבר הגילוי קנות המעודכנותהת" -)להלן  2012

ובוצעו מספר  2010"( שפורסמה בנובמבר גילוי תזמ"ז חזוי" -הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי )להלן 

 תיקונים נוספים הנוגעים לעיתוי פרסום גילוי תזמ"ז חזוי. 

 

סגל " -ובעקבות פניות ושאלות הבהרה מצד התאגידים המדווחים, סגל רשות ניירות ערך )להלן על רקע זה, 

"( מוצא לנכון לפרסם קובץ זה של שאלות ותשובות אשר מטרתו היא לסייע לתאגידים המדווחים הרשות

ובפרט התייחסות להגדרת תזרים  בהבנת עיקר השינויים שבוצעו במסגרת התקנת התקנות המעודכנות

 .מתמשך מפעילות שוטפתשלילי מזומנים 

 

 1שאלה 

 מהו תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת?

 

                                                           
 .383, עמוד 7198קובץ תקנות מס'  1
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 1תשובה 

 :מפעילות שוטפתמתמשך שלילי כתזרים מזומנים  כל אחד מהמקרים הבאיםיראו 

הציגה תזרים מזומנים שלילי מפעילות המדווחת  הישות (X031.12.X0 - 1.1.) הקודמת דיווחה בשנת .1

 12 או( X130.9.X1 - 1.1.) חודשים 9 או( X130.6.X1 - 1.1.) חודשים 6 של מצטברת בתקופה כןו שוטפת

 שלילי מזומנים תזרים הציגההמדווחת  הישות הנוכחית הדיווח תבשנ( X131.12.X1 - 1.1.) חודשים

 ;שוטפת מפעילות

 3בתקופה מצטברת של כן ו (X131.12.X1 - 1.1.-ו X031.12.X0 - 1.1.) קודמותהדיווח השנות  בשתי .2

רים מזומנים שלילי הציגה תזהמדווחת הישות  בשנת הדיווח הנוכחית (X231.3.X2 - 1.1.)חודשים 

 מפעילות שוטפת;

מהרבעונים תזרים מזומנים  בכל אחדהציגה המדווחת הישות  שה רבעונים רצופיםישבתקופה של  .3

 .שלילי מפעילות שוטפת

 

  .טבלה ובה מספר דוגמאות להמחשהלעמדה זו  'א נספחכהנוחות, מצ"ב מען ל

 

 2שאלה 

"(, הנפיק הבורסה" -רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן  רק מניותיואשר תאגיד מדווח 

למסחר בבורסה. על פי הדוח על המצב הכספי  לא נרשמואגרות חוב אשר  למשקיעים מוסדייםלפני כשנתיים 

, לתאגיד גירעון בהון העצמי. לאור האמור, האם התאגיד חייב לפרסם 2013בדצמבר  31של התאגיד ליום 

 1970-מכוח תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 2013גילוי תזמ"ז חזוי במסגרת דוחות 

 "(?  תקנות הדיווח" -)להלן 

 

 2ובה תש

( לתקנות 14)ב()10על אף העובדה כי מתקיים לגבי התאגיד אחד מסימני האזהרה אשר מפורטים בתקנה . לא

( לתקנות הדיווח, המונח "תעודות 13)ב()10גירעון בהון העצמי, הרי שבהתאם לאמור בתקנה  -הדיווח 

בתאריך הדוח, ועל כן,  רהציבוהתחייבות שבמחזור" מתייחס אך ורק לתעודות התחייבות המוחזקות בידי 

מכיוון שהתאגיד הנפיק תעודות התחייבות )אגרות חוב( למשקיעים מוסדיים בלבד, ותעודות ההתחייבות 

 ( לתקנות הדיווח אינה חלה על התאגיד. 14)ב()10הללו לא נרשמו למסחר בבורסה, תקנה 

 

 3שאלה 

סדר ה 3201חוב, השלים בראשית חודש דצמבר , אגרות לציבוראשר הנפיק, לפני כשלוש שנים, תאגיד מדווח 

"(. במסגרת הסדר החוב הונפקו חוק החברות" -)להלן  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 350חוב לפי סעיף 

, אגרות חוב חדשות אשר נרשמו למסחר בבורסה. יצוין, כי שלא על פי תשקיףהמחזיקים המקורי,  לציבור

 כוללת, 3201גיד בגין הדוחות הכספיים של התאגיד לשנת חוות הדעת של רואה החשבון המבקר של התא

הפניית תשומת לב למצבו הפיננסי של התאגיד. האם על התאגיד לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון בגין שנת 

 גילוי תזמ"ז חזוי? 2013

 

  3תשובה 

וב ושלא על פי יש לציין, כי עבור מקרים כגון אלה, בהם מונפקות תעודות התחייבות במסגרת הסדר ח. כן

תשקיף, הגדרת המונח "תעודות התחייבות שבמחזור" נוסחה ללא דרישת הצעה על פי תשקיף, אלא די 

( מוחזקות על ידי הציבור תעודות 2013בדצמבר  31בהחזקה על ידי ציבור. מכיוון שלמועד הדוחות הכספיים )

אגיד אחד מסימני האזהרה אשר התחייבות )אגרות החוב החדשות(, ולאור העובדה כי מתקיים לגבי הת
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הפניית תשומת לב המתייחסת למצבו הפיננסי של התאגיד,  -( לתקנות הדיווח 14)ב()10מפורטים בתקנה 

 גילוי תזמ"ז חזוי. 2013נדרש התאגיד לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון בגין שנת 

 

  4שאלה 

, אגרות חוב שהונפקו על ידו 3201בדצמבר  31בחוות הדעת של רואה החשבון המבקר של תאגיד אשר ליום 

הפניית תשומת לב לתכניות הנהלת התאגיד לממש נכסים ולגייס הון בכדי  נכללתמוחזקות על ידי הציבור, 

לעמוד בתשלומי קרן וריבית בגין אגרות החוב הצפויים להתבצע בעוד כעשרה חודשים. האם התאגיד נדרש 

 גילוי תזמ"ז חזוי? 2013לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 

 

  4תשובה 

כן. הפניית תשומת לב לתכניות הנהלת התאגיד לממש נכסים ולגייס הון בכדי לעמוד בתשלומי קרן וריבית 

בגין אגרות החוב, עולה כדי "הפניית תשומת לב המתייחסת למצבו הפיננסי של התאגיד" כפי שנקבע בתקנה 

ם אצל התאגיד לפחות אחד מסימני האזהרה. מכיוון שלמועד הדוח, ( לתקנות הדיווח, ועל כן מתקיי14)ב()10

תעודות התחייבות )אגרות חוב( שהונפקו על ידי התאגיד מוחזקות בידי הציבור, הרי שהתאגיד חייב לפרסם 

 גילוי תזמ"ז חזוי.   2013במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 

 

  5שאלה 

, תעודות התחייבות שלו מוחזקות על ידי הציבור, מתקיים 2013בדצמבר  31לגבי תאגיד, אשר נכון ליום 

( לתקנות הדיווח. האם דירקטוריון התאגיד יכול 14)ב()10אחד מסימני האזהרה אשר מפורטים בתקנה 

ולפיה אין חשש סביר כי התאגיד לא יעמוד בהתחייבויותיו  הצהרה 2013לכלול בדוח הדירקטוריון לשנת 

 פרסום גילוי תזמ"ז חזוי? חלףעד קיומן, הקיימות והצפויות בהגיע מו

 

  5תשובה 

()א( לתקנות 14)ב()10לא. בהתאם לתיקון שבוצע במסגרת התקנות המעודכנות נמחקה הרישא של תקנה 

אצל תאגיד אשר הציבור מחזיק בתעודות התחייבות שלו, אחד או  מתקיים. בהתאם לכך, מקום בו 2הדיווח

אין לדירקטוריון התאגיד אפשרות ( לתקנות הדיווח, 14)ב()10בתקנה  יותר מסימני האזהרה אשר מפורטים

 והתאגיד מחויב בפרסום גילוי תזמ"ז חזוי. בחירה

 

 6שאלה 

, תעודות התחייבות 2013ולמועד פרסום הדוח התקופתי לשנת  2013בדצמבר  31תאגיד, אשר נכון ליום 

האם הוא מחויב בפרסום גילוי תזמ"ז חזוי )אגרות חוב( שהנפיק מוחזקות על ידי הציבור, מבקש לדעת 

. על פי הדוח על המצב הכספי של התאגיד )הן סולו והן מאוחד(, קיים 3201במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 

דירקטוריון התאגיד, לאחר בדיקה מפורטת שערך,  הערכת וקביעתגירעון בהון החוזר של התאגיד. על פי 

בדבר של התאגיד. האם בנסיבות אלה נדרש פרסום גילוי  בעיית נזילות אינו מצביע עלהגירעון בהון החוזר 

 תזמ"ז חזוי? ככל ולא, איזה מידע, אם בכלל, נדרש התאגיד לתת בהקשר זה? 

 

  6 תשובה

( לתקנות הדיווח, התאגיד אינו מחויב 4()א()14)ב()10ככלל, בנסיבות המתוארות, ולאור האמור בתקנה 

()ד( לתקנות הדיווח, המידע אותו יכלול 1)ב()10עם זאת, בהתאם לאמור בתקנה  בפרסום גילוי תזמ"ז חזוי.

                                                           
רשאי תאגיד לא לצרף את דוח תזרים המזומנים האמור על אף התקיימות סימני  ואולם"נוסח הרישא שנמחקה היה כדלקמן:  2

האזהרה, אם קבע הדירקטוריון כי אין חשש סביר כי במהלך תקופת תזרים המזומנים החזוי לא יעמוד התאגיד בהתחייבויותיו 
 ."ויסבירה זו עובדה יציין, כאמור חשש אין כי רקטוריוןהדי מצא; קיומן מועדהקיימות והצפויות בהגיע 
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קביעת הדירקטוריון לפיה  לא יכול להתמצות רק בציטוט 3201התאגיד במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 

הגירעון בהון החוזר אינו מצביע על בעיית נזילות של התאגיד, ועל הדירקטוריון לפרט את הבחינה שביצע 

לפרמטרים איכותיים ו/או כמותיים עליהם ביסס דירקטוריון  גילוי פומבי ת הנימוקים להחלטתו תוך מתןוא

 התאגיד את הקביעה האמורה.   

 

  7שאלה 

בחוות הדעת או דוח הסקירה, של רואה החשבון המבקר של תאגיד אשר אגרות חוב שהונפקו על ידו 

לב המתייחסת למצבה הפיננסי של חברה מוחזקת מהותית הפניית תשומת  נכללתמוחזקות על ידי הציבור, 

 גילוי תזמ"ז חזוי? 2013של התאגיד. האם התאגיד נדרש לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 

 

  7תשובה 

כן. הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה הפיננסי של חברה מוחזקת מהותית של התאגיד, עולה כדי 

( לתקנות 2()א()14)ב()10בו הפיננסי של התאגיד" כפי שנקבע בתקנה "הפניית תשומת לב המתייחסת למצ

הדיווח, ועל כן מתקיים אצל התאגיד לפחות אחד מסימני האזהרה. בהקשר זה, יש לציין כי אם בחר רואה 

החשבון המבקר להפנות תשומת לב אל מצבה הפיננסי של אחת מהחברות המוחזקות על ידי התאגיד, הרי 

ביע על השפעה אפשרית על מצבו הפיננסי של התאגיד. הואיל, ולמועד הדוח הכספי, שיש בכך כדי להצ

תעודות התחייבות )אגרות חוב( שהונפקו על ידי התאגיד מוחזקות בידי הציבור, הרי שהתאגיד חייב לפרסם 

 גילוי תזמ"ז חזוי.   2013במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 

 

  8ה שאל

, תעודות התחייבות 2013ביוני  30, אשר נכון ליום 2013מהדוחות הכספיים של תאגיד לרבעון השני לשנת 

ותזרים  2012שלו מוחזקות על ידי הציבור, עולה כי קיים תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לשנת 

. כמו כן, ידוע כי 2013יוני -מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לתקופה המצטברת הכוללת את החודשים ינואר

תזרים המזומנים מפעילותו השוטפת של התאגיד היה חיובי. האם בנסיבות אלה, תזרים  2011בשנת 

מפעילות שוטפת  מתמשךהמזומנים של התאגיד מפעילות שוטפת עולה כדי תזרים מזומנים שלילי 

  ()א( לתקנות הדיווח?14)ב()10כמשמעותו בתקנה 

 

  8תשובה 

סבור כי במידה והדוחות הכספיים של התאגיד מצביעים על קיומו של תזרים מזומנים שלילי  כן. סגל הרשות

-הכוללת את החודשים ינואר המצטברתוהן בתקופה  (2012) מפעילות שוטפת, הן בשנת הדיווח האחרונה

מפעילות , הרי שבנסיבות אלה מדובר בתזרים מזומנים שלילי מתמשך (1-6/2013) יוני בשנת הדיווח הנוכחית

גם אם תזרים המזומנים באחד משני וזאת , ()א( לתקנות הדיווח14)ב()10שוטפת כמשמעותו בתקנה 

  .היה חיובי ,2012, או באחד או יותר מהרבעונים לשנת 2013הרבעונים הראשונים לשנת 

 

 9 שאלה

, תעודות 2013 ארסבמ 31, אשר נכון ליום 2013מהדוחות הכספיים של תאגיד לרבעון הראשון לשנת 

 2012התחייבות שלו מוחזקות על ידי הציבור, עולה כי קיים תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לשנת 

. כמו 2013 ארסמ-ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לתקופה המצטברת הכוללת את החודשים ינואר

ברבעון  ,)למען הסר ספק יד היה חיוביתזרים המזומנים מפעילותו השוטפת של התאג 2011כן, ידוע כי בשנת 

. האם בנסיבות אלה, תזרים תזרים המזומנים מפעילות שוטפת גם היה חיובי( 2011הרביעי של שנת 

מפעילות שוטפת  מתמשךהמזומנים של התאגיד מפעילות שוטפת עולה כדי תזרים מזומנים שלילי 

  ()א( לתקנות הדיווח?14)ב()10כמשמעותו בתקנה 
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 9תשובה 

כי ייתכנו מקרים בהם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת במשך פרק זמן הקצר יותר  סבורגל הרשות ס

, יעלה כדי לעיל( 8-ו 1 ו"ת)כאמור בששנת הדיווח האחרונה ומחצית השנה השוטפת מצטברת של  המתקופ

"תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת". כך למשל, ייתכן מצב שבו תאגיד מדווח רשם לצד 

רווחיות מתמשכת, תזרים חיובי מפעילות שוטפת במשך רבעונים רצופים רבים, אך מסיבות כאלה ואחרות, 

אותם ארבעה רבעונים הוא התאגיד נקלע למשבר פיננסי, הפסיד במשך ארבעה רבעונים רצופים ובכל אחד מ

את דירקטוריון התאגיד אף רשם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת. תרחיש שכזה, עשוי להביא 

מצוי התאגיד במצב בו יש הרצוף בו נרשם תזרים מזומנים שלילי למסקנה כי כבר ברבעון הרביעי המדווח 

 לו תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילותו השוטפת.     

 

או  ביחס לתקופה מצטברת הקצרה מששה רבעונים )שנה קלנדרית ומחצית שנה עוקבתהרשות סבור כי  סגל

על דירקטוריון תאגיד מדווח להפעיל שיקול דעת ולבחון, בין היתר, האם הסיבה (, ששה רבעונים רצופים

, מחזוריות או לקיומו של תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בתקופת דיווח מסוימת מקורה בעונתיות

באירוע חד פעמי אשר אינו צפוי להימשך בתקופה העוקבת. כמו כן, על דירקטוריון תאגיד מדווח לשקול 

פרמטרים נוספים דוגמת, מאפייני הענף בו פועל התאגיד, מספר הרבעונים הרצופים בהם התהווה לתאגיד 

 תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת וכיוצא בזה. 

 

  10שאלה 

, מבקש לבצע חלוקת דיבידנד אשר אינה מקיימת התחייבות תעודותלציבור  הנפיק לאר שאיד מדווח, תאג

לחוק החברות. האם התאגיד נדרש לדווח על כך  303את מבחן הרווח, וזאת בהתאם להוראות סעיף 

ובפרט האם באמצעות דיווח מיידי? ככל וכן, אילו פריטי מידע נדרש התאגיד לכלול במסגרת הדיווח המיידי 

 נדרש לכלול גילוי תזמ"ז חזוי?

 

  10תשובה 

ט לתקנות הדיווח, התאגיד נדרש לפרסם דיווח מיידי אודות עצם הפנייה לבית 31בהתאם לאמור בתקנה 

(. כמו כן, 067-טופס ת -המשפט )דיווח כאמור, יש לפרסם על גבי הטופס הייעודי הקיים במערכת המגנ"א 

על התאגיד לצרף  חובהט לתקנות הדיווח(, 31כנות )במסגרתן תוקנה תקנה בהתאם לאמור בתקנות המעוד

 הדיווח במועד מחזיק הציבור האם לשאלה קשר ללא וזאתלדיווח המיידי האמור גילוי תזמ"ז חזוי, 

 .המדווח התאגידעל ידי  הונפקוש התחייבות בתעודות

 

יש לציין, כי באשר לתקופת תזרים המזומנים החזוי, סגל הרשות סבור כי המועד ממנו יש להתחיל את מניין 

 . היום הראשון של הרבעון בו נמסר הדיווח המיידי אודות החלוקהתקופת השנתיים הינו 

 

, 2014ברואר בפ 1-ט לתקנות הדיווח המוגש ב31כך למשל, גילוי תזמ"ז חזוי אשר יצורף לדיווח לפי תקנה 

. באותו האופן, גילוי תזמ"ז 2015בדצמבר  31וסיומה ביום  2014בינואר  1יתייחס לתקופה שתחילתה ביום 

 2014באפריל  1, יתייחס לתקופה שתחילתה ביום 2014באפריל  10-חזוי אשר יצורף לדיווח כאמור המוגש ב

 . 2016במארס  31וסיומה ביום 

 

 11שאלה 

ולמועד פרסום הדוח  2013בדצמבר  31הנדל"ן היזמי למגורים, אשר נכון ליום תאגיד הפועל בתחום 

, תעודות התחייבות )אגרות חוב( שהנפיק מוחזקות על ידי הציבור, מבקש לדעת האם הוא מחויב התקופתי

)סולו  של התאגיד ות הכספיים. על פי הדוח3201בפרסום גילוי תזמ"ז חזוי במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 
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והון חוזר חיובי המורכב מנכסים שוטפים  קיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, מאוחד(ו

שנים  3. לתאגיד מחזור תפעולי של ₪מיליון  195והתחייבויות שוטפות בסך של  ₪מיליון  230בסך של 

וכו מלאי בסכום , מת₪מיליון  170ובמסגרת סעיף הנכסים השוטפים כלול מלאי בניינים למכירה בסך של 

)סולו  חודשים ממועד הדוח על המצב הכספי 12 -החזוי להיות ממומש לאחר יותר מ ₪מיליון  120של 

מיליון  35כלולות התחייבויות בסכום של )סולו ומאוחד( . בנוסף, במסגרת ההתחייבויות השוטפות ומאוחד(

. מעבר לאמור, )סולו ומאוחד( ב הכספיחודשים ממועד הדוח על המצ 12-שמועד סילוקן יחול לאחר יותר מ ₪

אין לתאגיד נכסים או התחייבויות המסווגים כנכסים או התחייבויות שוטפים אשר צפוי שימומשו או 

 .)סולו ומאוחד( חודשים ממועד הדוח על המצב הכספי 12-יסולקו לאחר יותר מ

 חודשים כמשמעותו בכללי חשבונאות מקובלים?  12-האם בנסיבות אלה קיים גירעון בהון החוזר ל (א)

 גילוי תזמ"ז חזוי?  2013האם בנסיבות אלה נדרש התאגיד לכלול במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת  (ב)

 

 11 תשובה

במקרה דנן, במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים כלולים גם סכומים אשר חזוי כי יושבו או  (א)

חודשים. על אף  12-חודשים וגם סכומים אשר חזוי שיושבו או יסולקו לאחר יותר מ 12יסולקו תוך 

 12ל שבחינת ההון החוזר של התאגיד לתקופה ש, הרי ₪מיליון  35שלתאגיד הון חוזר חיובי בהיקף של 

מיליון  160פחות  ₪מיליון  110) ₪מיליון  50מצביעה על קיומו של גירעון בהון החוזר בסך של  חודשים

 חודשים. 12גירעון בהון החוזר לתקופה של  מתקייםש"ח(. על כן, בנסיבות עניינו של התאגיד, 

 

( IAS 1) 1לאומי לתקן חשבונאות בינ 61סעיף למעלה מן הצורך, סגל הרשות מוצא לנכון להבהיר כי 

 12קובע כי לגבי כל נכס והתחייבות אשר משלב בין סכומים שחזוי שיושבו או יסולקו לכל היותר תוך 

חודשים  12-חודשים ממועד הדוח על המצב הכספי לבין סכומים שחזוי שיושבו או יסולקו לאחר יותר מ

חודשים ממועד  12-אחר יותר מממועד הדוח על המצב הכספי, יש לתת גילוי לסכום שיושב או יסולק ל

בדוחות הכספיים  נפרדלפיכך, במקרים בהם יש שילוב כאמור קיימת חובת גילוי  הדוח על המצב הכספי.

 חודשים.  12להיקף הנכסים וההתחייבויות השוטפים אשר חזוי שיושבו או יסולקו תוך תקופה של עד 

 

ווח מתייחס לקיומו של גירעון בהון החוזר או ( לתקנות הדי3()א()14)ב()10סימן האזהרה הקבוע בתקנה  (ב)

 , בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפתחודשים 12גירעון בהון החוזר לתקופה של 

. לאור האמור, בנסיבות דנן, מתקיים סימן האזהרה בדמות גירעון בהון החוזר לתקופה )סולו ומאוחד(

ולפיכך על )סולו ומאוחד( י מתמשך מפעילות שוטפת חודשים בצירוף תזרים מזומנים שליל 12של 

 התאגיד לפרסם גילוי תזמ"ז חזוי.

 

 21שאלה 

ובין אם  תישנדוח תאגיד מדווח אשר במועד פרסום הדוחות הכספיים שלו לתקופת דיווח מסוימת )בין אם 

בדוח הדירקטוריון אשר נכלל בדוחות  לת הצורך בהכללת גילוי תזמ"ז חזויא(, מתלבט בשנירבעודוח 

פרע התאגיד את תשלומי הקרן  מועד פרסום הדוחות הכספייםחמישה שבועות לפני כ, שכן, האמורים

שעל  ,"( שהונפקה על ידו לציבור, כךאגרות החוב" -והריבית האחרונים בגין סדרת אגרות חוב יחידה )להלן 

הוחזקו אגרות חוב שלו על ידי הציבור, במועד פרסום  שנכון לתום תקופת הדיווח הרלבנטית עדייןאף 

האם על התאגיד לכלול בדוח הדירקטוריון גילוי תזמ"ז . במלואןדוחות הכספיים, אגרות החוב כבר נפרעו ה

   חזוי?
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 21תשובה 

הינו מתן מידע איכותי אודות יכולת התאגיד ( לתקנות הדיווח 14)ב()10תקנה הרציונל העומד מאחורי לא. 

( 13)ב()10מקום בו קיימות אגרות חוב במחזור. כפי שניתן ללמוד מנוסח תקנה לעמוד בהתחייבויותיו, 

לתקנות הדיווח, המונח "תעודות התחייבות שבמחזור" מתייחס אך ורק לתעודות התחייבות המוחזקות 

במחזור אגרות חוב , אין ובמועד פרסום הדוחות הכספייםככל לפיכך, סגל הרשות סבור כי . הציבורבידי 

 שהונפקו על ידי התאגיד, אין עוד צורך בהכללתו של גילוי בדבר תזמ"ז חזוי.

 

 31שאלה 

"(, אשר הנפיק לציבור אגרות חוב, מחזיק בנכס נדל"ן להשקעה בגרמניה התאגיד" -)להלן תאגיד מדווח 

של בסך לפי שווי הוגן  2013"( המוצג בדוחות הכספיים שלו לרבעון השלישי של שנת נכס הנדל"ן" -)להלן 

( לתקנות הדיווח, נדרש התאגיד 14)ב()10. בשל קיומו של אחד מסימני האזהרה שנקבעו בתקנה ₪מיליון  360

האם  , גילוי בדבר תזמ"ז חזוי.2013לכלול בדוח הדירקטוריון אשר יצורף לדוחות הרבעון השלישי של שנת 

תזרים המזומנים החזוי )תקופה בת שנתיים(, יכול  במסגרת קביעת המקורות הצפויים לתאגיד בתקופת

  ?  ₪מיליון  480-התאגיד להניח כי התמורה אותה הוא יקבל בעוד כשנה בעבור נכס הנדל"ן תסתכם בכ

 

 31תשובה 

 יובדוחותלהשקעה את נכס הנדל"ן ולמדוד , התאגיד נדרש להציג כללי החשבונאות המקובליםבהתאם ללא. 

בחר למדוד התאגיד )או לחילופין לספק גילוי בדבר שוויו ההוגן של הנכס, ככל ש הכספיים לפי שוויו ההוגן

, וחישוב שווי זה כבר מביא בחשבון התפתחויות אפשריות בעתיד. נכסי נדל"ן להשקעה במודל העלות(

בסך של  2013של שנת את נכס הנדל"ן להשקעה בדוחותיו הכספיים לרבעון השלישי  מציגבהתאם, התאגיד 

לפיכך, סגל הרשות סבור כי התאגיד אינו יכול להסתמך על ההנחה לפיה במהלך תקופת . ₪מיליון  360

תזרים המזומנים החזוי הוא יצליח לממש נכס המוצג בדוחות הכספיים שלו לפי שווי הוגן, בשווי גבוה יותר 

  מוצג בדוחות הכספיים.המזה 

 

 41שאלה 

 מפעילות מתמשך שלילי מזומנים תזרים בצירוף החוזר בהון רעוןיג קיים"( התאגיד" -)להלן  מדווח לתאגיד

כי בדוחות הכספיים הנפרדים של  ,יש לציין .2016לשנת  המאוחדיםבהתאם לדוחותיו הכספיים  שוטפת

קיים הון החוזר חיובי  ,"(הסולו דוחות" -יווח )להלן דג לתקנות ה9כמשמעותם בתקנה  ,2016תאגיד לשנת ה

האם על התאגיד לכלול בדוח הדירקטוריון בנסיבות אלה, ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. 

 תזמ"ז חזוי?  בדבר גילוי  2016לשנת 

 

 413 תשובה

, התקיים אצל התאגיד סימן האזהרה הקבוע בתקנה כה עד מקובלתבהתאם לפרשנות שהייתה 

גילוי בדבר  2016נדרש לכלול בדוח הדירקטוריון לשנת היה ( לתקנות הדיווח. על כן, התאגיד 3()א()14)ב()10

, יש לקרוא את הרישא של תקנה הרשות סגל של העדכנית לפרשנותותזמ"ז חזוי. עם זאת, בהתאם 

 הכספיים לדוחות ביחס הן תעשה זו משנה פסקת לפי האזהרה יסימנ חינתב" - לתקנות הדיווח ()א(14)ב()10

 לדוחותיו ביחס והן "(הנפרדים הדוחות" - זו בתקנה) ג9 בתקנה כמשמעותם התאגיד של הנפרדים

( 3()א()14)ב()10על סימן האזהרה כמשמעותו בתקנה בו שבאופן ..." ]ההדגשות אינן במקור[, המאוחדים

גם בדוחות הכספיים המאוחדים וגם בדוחות הסולו. משמעות האמור  זמנית בו להתקייםלתקנות הדיווח, 

( לתקנות הדיווח יתקיים רק במקרה בו קיים אצל 3()א()14)ב()10בתקנה המתואר הינה כי סימן האזהרה 

                                                           
 .2016 לשנת התקופתי מהדוח החל בתוקף תהא 14 בתשובה המובאת הרשות סגל פרשנות כי, יובהר 3
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 וגםבדוחות הכספיים המאוחדים  גם (חודשים 12בהון החוזר לתקופה של רעון בהון החוזר )או יהתאגיד ג

בדוחות הכספיים  גםתזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת  בצירוףוזאת בדוחות הסולו 

  בדוחות הסולו. וגםהמאוחדים 

 

מפעילות  בהן לא יהיה קיים גירעון בהון החוזר ותזרים מזומנים שלילי מתמשךכי בנסיבות  ,למותר לציין

דירקטוריון יהא על סולו, אלא רק באופן חלקי, , גם בדוחות הכספיים המאוחדים וגם בדוחות השוטפת

ביצע אותה הוא , לפרט את הבחינה התאגיד לבחון האם המצב העובדתי האמור אינו מצביע על בעיית נזילות

 לתקנות הדיווח. ()ד(1)ב()10תקנה אמור בל בהתאם לוהכוואת הנימוקים להחלטתו, 

 

שאר סימני האזהרה הקבועים בחינת קיומם של לעמדת סגל הרשות, ביחס ליובהר כי למען הסר ספק, 

()א( לתקנות הדיווח, לא יחול שינוי, מאחר שלא אמור להיות כל פער בין האופן שבו סימן 14)ב()10בתקנה 

האזהרה מופיע בדוחות הכספיים המאוחדים לבין האופן שבו הוא מופיע בדוחות הסולו. כך לדוגמא, ככל 

הפניית תשומת לב המתייחסת  יםכוללהכספי, למועד הדוח  ,החשבון שחוות דעת או דוח סקירה של רואה

 נוסח דומה צריך להיכלל גם בדוחות הסולו.הרי שלמצבו הפיננסי של התאגיד בדוחות הכספיים המאוחדים, 

 

אינו נדרש לכלול בדוחותיו העתיים דוחות סולו, אזי סימני האזהרה יבחנו בנוסף, יובהר כי מקום בו תאגיד 

וסימן אזהרה כלשהו ייחשב כמתקיים ביחס לדוחות הכספיים  ,בלבד ,לדוחות הכספיים המאוחדיםבהתאם 

 בלבד.  ,המאוחדים

 

 .הטבלה ובה מספר דוגמאות להמחשלעמדה זו  'ב נספחכלצורך הנוחות, מצ"ב 
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 2016בשנת  מפעילות שוטפת דוגמאות להמחשה בנוגע לקיומו של תזרים מזומנים שלילי מתמשך -נספח א' 

 

תזרים מזומנים מפעילות 

 4201שוטפת בשנת הדיווח 

תזרים מזומנים מפעילות 

 5201שוטפת בשנת הדיווח 

תזרים מזומנים מפעילות 

 6201שוטפת בשנת הדיווח 

האם מדובר בתזרים 

מזומנים מתמשך 

 מפעילות שוטפת?

 כן (40,000) סה"כ שנתי: (40,000סה"כ שנתי: ) 40,000סה"כ שנתי: 

 (10,000רבעון ראשון: ) (40,000סה"כ שנתי: ) (40,000סה"כ שנתי: )

 

 כן

 10,000רבעון ראשון:  (30,000סה"כ שנתי: ) 70,000 סה"כ שנתי:

 (20,000רבעון שני: )

 (00010,: )6-1סה"כ 

 כן

 10,000רבעון ראשון:  (40,000סה"כ שנתי: ) 60,000סה"כ שנתי: 

 20,000רבעון שני: 

 (50,000רבעון שלישי: )

 (00020,: )9-1סה"כ 

 כן

 10,000רבעון ראשון:  40,000סה"כ שנתי: 

 20,000רבעון שני: 

 50,000רבעון שלישי: 

 (90,000רבעון רביעי: )

 (10,000סה"כ שנתי: )

 10,000רבעון ראשון: 

 20,000רבעון שני: 

 (50,000רבעון שלישי: )

 (00020,: )9-1סה"כ 

 כן

 (100,000)רבעון ראשון:  40,000סה"כ שנתי: 

 20,000רבעון שני: 

 50,000רבעון שלישי: 

 10,000רבעון רביעי: 

 (20,000סה"כ שנתי: )

 10,000רבעון ראשון: 

 20,000רבעון שני: 

 (50,000רבעון שלישי: )

 (00020,: )9-1סה"כ 

 כן

 (100,000)רבעון ראשון:  (20,000סה"כ שנתי: ) ח"ש 40,000סה"כ שנתי: 

 20,000רבעון שני: 

 50,000רבעון שלישי: 

 (30,000): 9-1סה"כ 

 כן

 140,000רבעון ראשון:  ח"ש 40,000סה"כ שנתי: 

 (20,000)רבעון שני: 

 (80,000רבעון שלישי: )

 (20,000)רבעון רביעי: 

 20,000סה"כ שנתי: 

 (10,000)רבעון ראשון: 

  (20,000)רבעון שני: 

 (50,000רבעון שלישי: )

 (00008,: )9-1סה"כ 

 6תקופה של  - כן

 רבעונים רצופים

 (80,000)רבעון ראשון: 

 (20,000)רבעון שני: 

 140,000רבעון שלישי: 

 (20,000רבעון רביעי: )

 0,0002סה"כ שנתי: 

 (40,000)רבעון ראשון: 

 (20,000)רבעון שני: 

 (80,000רבעון שלישי: )

 (20,000)רבעון רביעי: 

 (160,000)סה"כ שנתי: 

 (10,000)רבעון ראשון: 

 

 6תקופה של  - כן

 רבעונים רצופים

 80,000רבעון ראשון: 

 (20,000)רבעון שני: 

 (60,000רבעון שלישי: )

 20,000רבעון רביעי: 

 0,0002סה"כ שנתי: 

 על - בהכרח לא (100,000)רבעון ראשון:  (20,000סה"כ שנתי: )

 להפעיל הדירקטוריון

 האם ולקבוע דעת שיקול

 שלילי ז"בתזמ מדובר

 מפעילות מתמשך

 שוטפת
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 לתקנות הדיווח (3()א()14)ב()10בתקנה שדוגמאות להמחשה בנוגע להתקיימות סימן האזהרה  -נספח ב' 

גרעון בהון  מספר דוגמא

 החוזר מאוחד

תזרים מזומנים 

שלילי מתמשך 

מפעילות שוטפת 

 מאוחד 

גרעון בהון 

 סולוהחוזר 

תזרים מזומנים 

שלילי מתמשך 

מפעילות שוטפת 

 סולו

האם מתקיים 

סימן האזהרה 

הקבוע בתקנה 

 (3()א()14)ב()10

 כן כן כן כן כן א'

 *בהכרח לא לא לא כן כן ב'

 *בהכרח לא כן כן לא לא ג'

 *בהכרח לא לא כן כן כן ד'

 *בהכרח לא כן כן לא כן ה'

 *בהכרח לא כן כן כן לא ו'

 *בהכרח לא כן לא כן כן ז'

 *בהכרח לא כן לא לא כן ח'

 *בהכרח לא ןכ לא לא לא ט'

 

. ככל שדירקטוריון התאגיד * על דירקטוריון התאגיד לבחון האם המצב העובדתי האמור אינו מצביע על בעיית נזילות

( ועל  4()א( )14)ב()10הרי שמתקיים סימן האזהרה הקבוע בתקנה , לא קבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות

התאגיד לכלול בדוח הדירקטוריון גילוי בדבר תזמ"ז חזוי. לעומת זאת, ככל שדירקטוריון התאגיד קבע כי קיום גרעון 

ת הבחינה לפרט אבהון החוזר או תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת אינו מצביע על בעיית נזילות, עליו 

  ()ד( לתקנות הדיווח.1)ב()10אותה הוא ביצע ואת הנימוקים להחלטתו, והכול בהתאם לאמור בתקנה 
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 רשות  ניירות  ערך

 www.isa.gov.il מחלקת תאגידים
 

   
 7201 יוני

 
 1-71 בביקורת אכיפה החלטת

 1-17-AU 
 

 ההחלטה ושאנ

 ביקורת ראיותנהלי ביקורת ו

 ההחלטה תאריך

 2016נובמבר 

 

 המקרהתיאור המסכת העובדתית ונסיבות 

 החברה ידי על יושם אשר החשבונאי הטיפול בדבר הרקע

החברה " -חדשה )להלן  חברה להקמת הסכם עלשותף  עם החברה חתמה 2007 דצמבר בחודש .1

של החברה  ההוניות זכויותמה 50% -כל אחד בהחברה והשותף מחזיקים . "(המוחזקת

ממועד הקמתה,  מזכויות ההצבעה של החברה המוחזקת בהתאמה. 40% -ו 60% -בו, המוחזקת

 דוחותיהדוחותיה במסגרת איחדה את החברה ראתה בחברה המוחזקת כחברה בת, ועל כן 

 .של החברה הכספיים

בחברה  האם קיימת לחברה שליטהבחן סגל הרשות במסגרת בדיקת תשקיף המדף של החברה,  .2

 הסכם" -להלן ) החברה המוחזקת הקמת בהסכם. בירור מול החברה העלה כי המוחזקת

החברה המוחזקת  בדירקטוריון או הכללית באסיפה ההחלטות כל כי נקבע"( ההקמה

 ל"מנכ והחלפת מינוי, וביניהם מסוימים בנושאים החלטות למעט ,קולות ברוב תתקבלנה

אין , עמדת החברהל .אחד פה החלטה יחייבו אשר, 1"(ל"המנכ" - להלן) החברה המוחזקת

בחברה  השליטקיומה של כדי לפגוע ב כמת השותף למינוי והחלפת המנכ"להסדרישה לב

  .המוחזקת

שנחתם בין החברה הסכם הניהול ובם ההקמה נוכח אי בהירות באשר לסעיפים מסוימים בהסכ .3

החברה שם מיצוי הדיון החשבונאי, ל, ו"(ההסכמים" -)להלן יחד  מנכ"להמוחזקת לבין ה

 .את עמדתהעליהם ביססה  ,םמיסכההאת תבקשה על ידי סגל הרשות להעביר לעיונו ה

                                                           
 .בשותף השליטה בעל הינוחברה המוחזקת ה ל"מנכ כי יצוין 1
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המשפיעים על ניתוח סוגיית השליטה  נוספים מהותיים פרטיםהעלתה אלה הסכמים בחינת 

 לסיים ל"המנכ יבחר אם, לפיו הניהול הסכםב סעיףהינו  ה. אחד מפרטים אלבחברה המוחזקת

 לרכוש האפשרות לו עומדת, 2013שהסתיימה בשנת  מינימום תקופת תום לאחר כהונתו את

הערכת על פי כפי שייקבע  שוק שווי המשקף במחיר ,המוחזקת חברהב יההחזקות את מהחברה

 . בהסכם שנקבעה מסוימת הנחה בניכוישווי, 

 תקופת חלוף נוכח) מיידי למימוש הניתנת אופציה לשותף קיימת ,למעשה הלכה, כלומר

 האופציה" - להלן) שלהן השוק משווי הנמוך במחיר, החברה החזקות לרכישת (המינימום

 ."(שותףל

נדרשה החברה לבחון האם אכן היא עם התבררות הפרטים המהותיים הנוספים כאמור,  .4

 שולטת בחברה המוחזקת.

 ,שותףלהקיימת הגיעה למסקנה כי לאור האופציה החברה לאחר בחינת הפרטים האמורים,  .5

הציגה מחדש את דוחותיה הכספיים על מנת  ,בהתאםו ,היא אינה שולטת בחברה המוחזקת

ההשקעה בחברה המוחזקת מטופלת לפי באופן שבו  לשקף בהם למפרע תיקון טעות מהותית

 .שיטת השווי המאזני חלף איחודה כחברה בת

 עלו אשר הנוספים שהפרטיםבשים לב לעובדה ו, החברה מול החשבונאית הסוגיה יצוימ לאחר .6

 שליטה של קיומה להעדר באשר משמעית וחד ברורה למסקנה מובילים ההסכמים מקריאת

 נקטש הביקורת נהלי בחינת לשם המבקר החשבון רואה אל הרשות סגל פנה, המוחזקת בחברה

 של קריאה גם כללו אלה נהלים האם - ובפרט, המוחזקת בחברה החברה שליטת בחינת לשם

 . ההסכמים

 .זו בחינה אגב שעלו העיקריים בממצאים עוסקת זו אכיפה החלטת

 

 הביקורת לעבודת בקשר ממצאים

 הביקורת לנהלי המתייחסים העבודה יירותנכי בלפניית סגל הרשות עולה מתשובת המבקר  .7

 תיעוד כל נמצא לא, בחברה המוחזקתבחינת סוגיית השליטה  עם בקשר המבקר ידי על יושמוש

כמו כן, בהתאם לתשובת  .מהם העולות החשבונאיות השלכותה וניתוח ההסכמים בדיקתל

ככל הנראה  כי ,העלה ביקורתה צוות בקרב ערךנש פנימי בירורלפניית סגל הרשות, המבקר 

ולא קרא , בלבד לציבור שדווחו כפי החברה של בדוחותיה האמור עלהסתמך  הביקורתצוות 

, המבקר לטענת .את ההסכמים במסגרת עריכת הביקורת על הדוחות לתקופות שהוצגו מחדש

 אינו החברה בדיווחי ההסכמים תיאורש לכך אינדיקציה תהיהי לא הביקורת לצוות כי נראה

  .המהותיים ההיבטים בכל ומדויק שלם

והשלכותיה על בחינת בהסכמים לשותף עד להעלאת דבר קיומה של האופציה כן עולה כי  .8

המבקר כלל לא בחן את הסכם הסוגיה החשבונאית )קיומה של שליטה( על ידי סגל הרשות, 

 לשותף והשלכותיו. עם היוודע דבר קיומה של האופציה לשותף הניהול הכולל את האופציה

, המבקר הגיע למסקנה יחד עם החברה כי אין לחברה (במסגרת הדיונים מול סגל הרשות)

, זאת בדומה בחברה המוחזקת, ועל כן יש צורך להציג מחדש את דוחותיה של החברהשליטה 

 . לעמדת סגל הרשות
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 עמדת סגל הרשות

במקרה קריאת ההסכמים על ידי המבקר נקיטה בנוהל ביקורת של  אי, הרשות סגל לעמדת .9

ת החברה המבוקרת שליט של קיומה לבחינת באשר הביקורת עבודתב םפג עולה לכדידנן, 

 .הכספיים בדוחותיהעל ידה  שיושם החשבונאי הטיפול נאותות ובבחינת, המוחזקת בחברה

 

 להחלטה בסיס

מטרת הביקורת היא להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות  בהתאם לתקני הביקורת, .10

שיג ראיות ביקורת מרמה זו מושגת כאשר המבקר , וכי הכספיים הצגה מוטעית מהותית

בהתאם להוראות כמו כן, מספקות על מנת להפחית את סיכון הביקורת לרמה נמוכה קבילה. 

קיים גישה של ספקנות לשיקול דעת מקצועי ולהפעיל ואה החשבון המבקר תקני הביקורת, על ר

את הסיכון להצגה להעריך ולזהות מקצועית לאורך התכנון והביצוע של הביקורת, ובכלל זה 

שיג ראיות ביקורת נאותות לגבי השאלה אם קיימות הצגות מוטעות להמוטעית מהותית, 

גבש חוות דעתו על הדוחות הכספיים בהתבסס על המסקנות שהוסקו מראיות למהותיות, ו

 הביקורת שהושגו. 

 הביקורת ראיות לגבי והנחיות כללים קובע"( תקןה" - להלן) ביקורת ראיות ,82 ביקורת תקן .11

שבהם הוא משתמש על  הביקורת נהלי לגביכן ו, ואיכותן , היקפן, כמותןלהשיג המבקרעל ש

בהתאם לתקן, המבקר ישיג ראיות ביקורת על מנת להסיק מהן  .אלה ראיות מנת להשיג

מסקנות סבירות אשר עליהן יבסס את חוות דעתו, וכן, בין היתר, לשם הערכת הסיכון להצגה 

 ים. מוטעית מהותית בדוחות הכספי

המשמש את המבקר בהסקת מסקנות  המידע כל הן ביקורת ראיותלתקן מגדיר כי  3סעיף  .12

 שביסוד החשבונאיות ברשומות הכלול המידע אתהן  כוללות הןו ,דעתו וותעליהן מבוססת ח

לתקן מציין כי רשומות חשבונאיות כוללות, בדרך  4. סעיף אחרמידע  הןו הכספיים הדוחות

 .חוזיםכלל, גם 

 ביקורת בראיות המבקר יסתפק לא, סבירה בטחון לרמת להגיע כדי כי קובע לתקן 14 סעיף .13

 יותר מהימנות הן ביקורת ראיות, 2ככלל כי קובע לתקן 9 סעיףכמו כן,  .ממשכנעות פחות שהן

 מתועדות וכשהן, המבוקר בגוף תלויים בלתי חיצוניים ממקורות מושגות הן כאשר היתר בין

  .בסעיף כמפורט נוספים אמצעים או מקוריים מסמכים כמו באמצעים

לתקן קובע כי כאשר מידע שהופק על ידי הגוף המבוקר משמש את המבקר בביצוע  11סעיף  .14

 נהלי ביקורת, על המבקר להשיג ראיות ביקורת בדבר דיוק המידע ושלמותו.

על דוחותיה  בעת ביצוע הביקורתהנחת העבודה של המבקר הרשות מצא כי סגל במקרה דנן,  .15

כי דיווחי החברה הינם מדויקים ושלמים מכל הבחינות  תהיהכספיים של החברה הי

המהותיות, ועל כן ניתן להתבסס עליהם כראיית ביקורת בלעדית לצורך ביסוס קיומה של 

מסמכים ל אף קיומם של ע. שגויה בדיעבד()הנחה שהמבקר קיבל כ שליטה בחברה המוחזקת

אשר פרטיהם הכרחיים לשם בחינת סוגיית  ,ניהול והסכם ההקמהמבססים כדוגמא הסכמי 

                                                           
 . חריגים שייתכנו הנחה תחת, ביקורת ראיות של מהימנותן בדבר הכללות מספר קיימות הסעיף להוראות בהתאם 2

223



4 
 

, ועל אף העובדה שהסכמים אלה זמינים בנקל, צוות הביקורת לא השליטה בחברה המוחזקת

  יישם נוהל ביקורת לקריאת ההסכמים.

בלעדי  כתימוכין החברה דיווחי על בהסתמכות להסתפק היה ניתן לא, הרשות סגל לעמדת .16

 היה שנדרש בסיסי ביקורת נוהל .הכספיים בדוחות שננקט החשבונאי הטיפול לנאותות

 מידע שקיים מבלי גם, ומספקת איכותית ביקורת ראיות תשתית איסוף לצורך זה במקרה

 .מהם העולות המשמעויות וניתוח במלואם ההסכמים קריאת הינו, החברה לדיווחי סותר

יישום נוהל כאמור היה מביא למסקנה ברורה בדבר הטיפול החשבונאי הנאות בבחינת 

מסקנה אליה הגיע המבקר עם התבררות הפרטים השליטה של החברה בחברה המוחזקת, 

 ולמניעת הצגה מוטעית מהותית בדוחות החברה. הנוספים שעלו מקריאת ההסכמים, 

 . המבקר ידי על שבוצעה הביקורת בעבודת פגם נפל, הרשות סגל לעמדת, האמור לאור .17
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מדריך פרקטי ליישום 

 תקני ביקורת
 

 מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת – 114
הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות  – 115

 ביקורתמהלך השזוהו ב

 

 

 

 

  

      

      

      

      

הוכן על ידי הסגל המקצועי בלשכת רואי מדריך זה 
תקן, הוראה או הנחיה  חשבון בישראל והוא לא מהווה

אין . של לשכת רואי חשבון בישראל כמשמעותם בדין
אין ולהשתמש במדריך זה כתחליף לתקני הביקורת 

ההיבטים הנכללים בתקני  להוא מתייחס לכל
הביקורת. תקני הביקורת שפורסמו הינם הנוסח 

המחייב היחיד ומדריך זה נועד להוות רק כלי עזר 
 .תוכםביישום היבטים מסוימים מ

 2016, מרס - 1מהדורה 
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 מבוא .1

"מהותיות בתכנון ובביצוע של  114פרסמה לשכת רואי חשבון את תקן ביקורת  2016בחודש ינואר 
תקני "הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת".  115ביקורת" ותקן ביקורת 

שתאריך הדוח על המצב הכספי הביקורת האמורים יחולו לגבי ביקורת של דוחות כספיים 
 86או לאחר מכן. עם כניסתם לתוקף, תקן ביקורת  2016בדצמבר  31האחרון הכלול בהם הוא 

 "מהותיות בביקורת" יבוטל.

המדריך הפרקטי שלפניכם נועד לסייע ביישום היבטים מסוימים מתוך תקני הביקורת האמורים. 
תקן, הוראה  י חשבון בישראל והוא לא מהווההוכן על ידי הסגל המקצועי בלשכת רוא מדריך זה

או הנחיה של לשכת רואי חשבון בישראל כמשמעותם בדין. אין להשתמש במדריך זה כתחליף 
אין הוא מתייחס לכלל ההיבטים הנכללים בתקני הביקורת. תקני הביקורת ולתקני הביקורת 

עזר ביישום היבטים  שפורסמו הינם הנוסח המחייב היחיד ומדריך זה נועד להוות רק כלי
 מסוימים מתוכם.

תקני ביקורת מקובלים בישראל, המתפרסמים על ידי לשכת רואי חשבון, חלים על כל ביקורת של 
דוחות כספיים, בין אם מדובר בישות נסחרת או פרטית ובין אם מדובר בישות גדולה או קטנה. על 

ת, תקני הביקורת האמורים כוללים ביקורת של ישויות קטנולגם  יתנו מענהמנת שתקני הביקורת 
התייחסויות להיבטים מסוימים בביקורת של ישויות קטנות. התייחסויות אלה מצויות בסעיפים 

 הבאים:

  הקובעת שבנסיבות מסוימות אין צורך  114בתקן ביקורת  11לסעיף  6הערת שוליים
 במדריך זה להלן( 4.0.1לקבוע מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת )ר' סעיף 

 המתייחס לנקודת הייחוס בחברה שבה הבעלים מושך  114בתקן ביקורת  9סעיף א
 במדריך זה להלן( 3.1.1)ר' סעיף  את מרבית הרווח בצורה של תגמול

  רואה החשבון המבקר אינו נדרש שהקובעת  115בתקן ביקורת  5הערת שוליים
)למשל,  לקיים את אותה תקשורת מספר פעמים עם אותם גורמים בתפקידם השונה

 מנהל שמכהן גם בדירקטוריון וגם בהנהלה(-בעלים

 מדריך זה כולל גם דוגמאות לאופן יישום עקרון המהותיות בישויות פרטיות/קטנות.

 מהי מהותיות? .2

בדוחות הכספיים לגבי החלטות כלכליות  המובא שיש למידעלחשיבות מהותיות מתייחסת 
משתמשים על בסיס הדוחות הכספיים. הקונספט של מהותיות מכיר בכך שעניינים  מקבליםש

 שמקבלים החלטות כלכליותלמשתמשים בעלי חשיבות מסוימים, בין בנפרד או במצטבר, הם 
 כאמור.

של  החלטותהיא משמעותית מספיק כדי לשנות  , בנפרד או במצטבר,כאשר הצגה מוטעית
, הרי שמדובר בהצגה מוטעית מהותית. מתחת שפיע עליהןאו לה משתמשים בדוחות הכספיים

 לסף זה ההצגה המוטעית נחשבת בדרך כלל כלא מהותית.

המהותיות שנקבעת בתכנון הביקורת אינה , 114לתקן ביקורת  6בהתאם לסעיף על אף זאת, 
סף כמותי שמתחתיו הצגות מוטעות שלא תוקנו, בנפרד או במצטבר, מתייחסת בהכרח רק ל

אלא גם להיבט האיכותני שלפיו הצגות מוטעות תיחשבנה מהותיות  ה תמיד כלא מהותיותתחשבנ
 . בשל אופיין גם אם הן מתחת לסף הכמותי

אין זה מעשי לתכנן נוהלי ביקורת כדי לזהות את כל ההצגות המוטעות קובע כי  האמור סעיףה
של הצגות מוטעות  באופי התחשבות , אולםשעשויות להיות מהותיות רק בשל אופיין
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מענה  מתן לשםביקורת  הליונ שללתכנון  רלוונטית הינה בדוחות הכספיים בגילויים פוטנציאליות
לסיכונים להצגה מוטעית מהותית. בנוסף, כאשר רואה החשבון המבקר מעריך את ההשפעה של 

ודל של , הוא מביא בחשבון לא רק את הגכל ההצגות המוטעות שלא תוקנו על הדוחות הכספיים
ת הנסיבות הספציפיות שבהן התרחשו )ר' הצגות מוטעות שלא תוקנו אלא גם את אופיין וא

 " בהמשך(.הצגות מוטעות שהן מהותיות בשל אופיין"

 3מתייחס לשני ספי מהותיות: "מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם" )ר' פרק  114תקן ביקורת 
 להלן(. 4פרק "מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת" )ר' -להלן( ו

 מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם .3

מהותיות לדוחות הכספיים הסף שמעליו הדוחות הכספיים ייחשבו כמוטעים מהותית, נקרא "
מבוססת, אפוא, על התפיסה של רואה החשבון  מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם". בכללותם
ים לב לדיון שקיים לגבי בש צרכי המידע הכספי של משתמשים בדוחות הכספייםאת המבקר 

קונספט זה במסגרת הדיווח הכספי המתאימה )ואם לא קיים דיון כזה במסגרת הדיווח הכספי 
. רואה החשבון (114לתקן ביקורת  2אזי בשים לב למאפיינים שמופיעים בסעיף  -המתאימה 

קבלת המבקר ייקבע מהותיות זו כסכום הגבוה ביותר של הצגה מוטעית שלא תשפיע על 
משתמשים עיקריים בדוחות הכספיים. קביעה זו דורשת הפעלת על ידי ההחלטות הכלכליות 

 שיקול דעת מקצועי.

 כיצד קובעים מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם? 3.1
כנקודת מוצא לקביעת המהותיות, בדרך כלל נעשה שימוש בנקודת ייחוס כלשהי. האופי של 

שייושם לגביה דורשים הפעלת שיקול דעת מקצועי. קביעת נקודת הייחוס  והשיעורנקודת הייחוס 
 גורמים כגון: להיות מושפעים מוהשיעור שייושם לגביה יכולים 

 )מרכיבי הדוחות הכספיים )לדוגמה, נכסים התחייבויות, הון, הכנסות, הוצאות 

 קיומם של פריטים שבהם נוטים להתמקד משתמשים בדוחות הכספיים של הישות 
הספציפית )לדוגמה, לצורך הערכת הביצועים הפיננסיים משתמשים עשויים להתמקד 

 ברווח, בהכנסות או בנכסים נטו(

  האופי של הישות, לרבות המיקום שלה במחזור החיים והסביבה הכלכלית שבה היא
  פועלת

 או נסחרת היא האם לרבות, האופן שבו הישות ממומנתמבנה הבעלות של הישות ו 
)לדוגמה, אם ישות ממומנת רק באמצעות חוב, משתמשים עשויים  בה עניין יש שלציבור

 לתת דגש רב יותר לנכסים ולתביעות הקיימות לגביהם מאשר לרווחי הישות(

 ( תנודתי מאוד או שהוא , אם הרווח או ההפסד לדוגמההתנודתיות של נקודת הייחוס
 (קרוב לאיזון, יתכן כי אין מדובר בנקודת ייחוס מתאימה

היא עניין של שיקול דעת מקצועי ולא חישוב קביעת נקודת הייחוס והשיעור שיש ליישם לגביה 
עם זאת, בפרקטיקה נעשה . בעניין זהטכני, ולכן בתקן הביקורת לא ניתנות הנחיות ספציפיות 

(. אם נקודת ייחוס זו אינה 3-10%לות נמשכות )ומפעלפני מס לעתים קרובות שימוש ברווח 
 נקודות ייחוס אחרות, לגבי ישויות שאינן למטרות רווח(, אז ניתן לשקול לדוגמה)כמו, רלוונטית 

יודגש כי השיעורים  (.1-5%(, או הון )0.5-3%(, נכסים )0.5-5%כגון: הכנסות או הוצאות )
 יותר נמוכים או גבוהים בשיעורים המשתמשים יששהובאו לעיל מהווים אינדיקציה בלבד ו

  .סיבותבנ כתלות

כאשר, כנקודת מוצא, מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם נקבעת עבור ישות מסוימת בהתבסס 
על שיעור מהרווח לפני מס מפעולות נמשכות, נסיבות הגורמות לירידה או לעלייה חריגה ברווח 
כזה, עשויות להביא את רואה החשבון המבקר למסקנה שיהיה זה מתאים יותר לקבוע את 
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( לפני מס מפעולות normalizedלדוחות הכספיים בכללותם בהתבסס על רווח מתוקנן )המהותיות 
נסיבות כאלה כוללות מצבים כגון:  .(114לתקן ביקורת  6א)ר' סעיף  תוצאות עבר סמך עלנמשכות 

צפויה לחזור אך  הפסידההיא בתקופה המבוקרת לאורך זמן הישות הייתה רווחית אולם 
הישות רשמה ; הישות ביצעה עסקה חריגה שלא צפויה לחזור על עצמה בעתיד; לרווחיות בעתיד

( שלא צפויה לחזור על ירידת ערך מוניטין)לדוגמה,  היקפה ובתדירותהאופייה, בחריגה בהוצאה 
 או שתנאי השוק היו תנודתיים באופן שלא צפוי להימשך בעתיד.עצמה בעתיד; 

( שטרם start-up, משום שמדובר בחברת הזנק )דוגמהל) לפני מסמתמשך הפסד כאשר לישות יש 
, על רואה )מלכ"ר( התחילה להפיק הכנסות(, או כאשר מדובר בישות שאינה פועלת למטרות רווח

כנקודת ייחוס  שימוש בהוצאות ,לדוגמה) להתאים את נקודת הייחוס לנסיבותהחשבון המבקר 
 .(למלכ"רכנקודת ייחוס  נכסים או הוןאו ב, לחברות הזנק

 אילו שיקולים קיימים בישויות קטנות? 3.1.1

כנקודת ייחוס מפעולות נמשכות גם בישויות קטנות לעתים קרובות נעשה שימוש ברווח לפני מס 
כאשר הרווח לפני מס מפעולות נמשכות של ישות הוא נמוך מאוד בקביעת המהותיות. אולם, 

(nominalבאופן עקבי, כפי שהדבר עשוי להיות ב )המנוהל על ידי הבעלים,  פרטי מקרה של עסק
שבו הבעלים מושך את מרבית הרווח לפני מס בדרך של תגמול, נקודת ייחוס כגון רווח לפני מסים 

השיעור כמו כן,  .(114לתקן ביקורת  9א)ר' סעיף  יותר ולפני תגמול עשויה להיות רלוונטית
השיעור מ)במסגרת הטווחים המצוינים לעיל( גבוה יותר  הוא לעתים פרטיותשייושם לגבי ישויות 

בשים לב וזאת , מהרווח לפני מס( 10%, עד לדוגמה) שלציבור יש עניין בהןישויות שייושם לגבי 
כגון מבנה הבעלות של הישות, האופן שבו היא ממומנת והאופי של המשתמשים בדוחות  לנסיבות

 הכספיים וציפיותיהם. 

 קאות, יתרות חשבון וגילויים מהותיות ספציפית לסוגי עס 3.2
הסף ישנם מצבים שבהם ניתן לצפות באופן סביר כי הצגות מוטעות בסכומים נמוכים יותר מאשר 

מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם עשויים להשפיע על החלטות כלכליות של הכמותי ל
ספיים לגבי : גילויים רגישים בדוחות הככגוןמשתמשים המתקבלות על בסיס הדוחות הכספיים, 

דירקטוריון והנהלה, עסקאות עם צדדים קשורים, אי עמידה באמות מידה פיננסיות, חברי תגמול 
. (114לתקן ביקורת  12א-11א)ר' סעיפים  גילויים לגבי מגזרים או צירוף עסקים משמעותי ועוד

ון רואה החשבון המבקר ישקול את קיומם של עניינים כאלה לגבי סוגי עסקאות, יתרות חשב
וגילויים )אחד או יותר(. במקרים כאלה תיקבע מהותיות ספציפית )וכן מהותיות ספציפית לצרכי 

 ר' בהמשך( לאותם סוגי עסקאות, יתרות חשבון וגילויים.  –ביצוע הביקורת 

 *1דוגמה 

החברה מקיימת יחסי מסחר ענפים בתחום שיווק המזון. הפועלת  נסחרתישות א' הינה חברה 
רואה החשבון המבקר של ישות א' עומד לקבוע את המהותיות באופן יחסי עם צדדים קשורים. 

של התקופה השוטפת. רואה  הדוחות הכספיים לביקורתלדוחות הכספיים בכללותם בנוגע 
 החשבון המבקר קבע כי מאחר שהחברה נסחרת בבורסה, נקודת הייחוס המתאימה ביותר

נסיבות הידועות בלות נמשכות. בהתחשב והינה הרווח לפני מס מפעכאמור מהותיות הלקביעת 
לרואה החשבון המבקר, ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי, רואה החשבון המבקר קבע שראוי 

את הרווח לפני  העריךלגבי נקודת הייחוס שנבחרה. רואה החשבון המבקר  5%ליישם שיעור של 
 ליון ש"ח, ולפיכך נקבעה מהותיותימ 100כות לתקופה השוטפת בסכום של מס מפעילויות נמש

 ליון ש"ח. ימ 5של  לדוחות הכספיים בכללותם בסך

החשיבות שמייחסים המשתמשים העיקריים בדוחות ההיבט האיכותני דוגמת כמו כן, בשל 
כאלה  לעסקאות נקבעה מהותיות ספציפית ,הכספיים למידע בדבר עסקאות עם צדדים קשורים

                                                      
יובהר כי בנסיבות המתוארות בכל הדוגמאות שלהלן רואי חשבון מבקרים שונים עשויים להגיע למסקנות שונות.  *

 לפיכך, אין להתייחס לנקודות הייחוס שנבחרו והשיעורים )אחוזים( שיושמו לגביהם כמחייבים מכל סיבה שהיא. 
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מיליון ש"ח )או בסכום אחר  3נמוך יותר מהמהותיות לדוחות הכספיים בכללותם, למשל בסכום 
על בסיס היקפי העסקאות המקובלים בין הישות לבין צדדים קשורים  כתלות בנסיבות( וזאת

 .שלה

 2דוגמה 

הפועלת בתחום הביגוד וההנעלה. מאחר שהעסק מבוסס זה שנים ולא  פרטיתישות ב' הינה חברה 
יציב באופן מפעולות נמשכות חלו בו שינויים משמעותיים בתקופה האחרונה, הרווח לפני מס 

כנקודת הייחוס לקביעת שהוא המתאים ביותר לשמש יחסי ולכן רואה החשבון המבקר קבע 
שלישות יש מידה מועטה של חוב לעובדה  . בשים לבלדוחות הכספיים בכללותם מהותיותה

לגבי נקודת הייחוס  10%, רואה החשבון המבקר קבע שראוי ליישם שיעור של לגורמים חיצוניים
רואה החשבון המבקר העריך את הרווח לפני מס מפעילויות נמשכות לתקופה השוטפת שנבחרה. 

ליון ימ 1של  ים בכללותם בסךלדוחות הכספי ליון ש"ח, ולפיכך נקבעה מהותיותימ 10בסכום של 
 ש"ח.

 3דוגמה 

. הקמעונאות, אשר מייבאת את תוצרתה מחו"להפועלת בתחום  קטנהפרטית ישות ג' הינה חברה 
מפעילות שוטפת.  המזומנים והיא ממומנת בעיקר באמצעות תזרים מזערי לישות יש חוב חיצוני

 יםתנודתיל םאות שהופךדבר , בשערי חליפין משמעותית מתנודות חדות יםמושפעהחברה  רווחי
ובשים לב לאופי החברה ולפרמטרים בהתחשב בתנודתיות משמעותית של הרווח לפני מס, . מאוד

נקודת רואה החשבון המבקר קבע כי אשר מעניינים את המשתמשים בדוחותיה הכספיים, 
מקצועי רואה החשבון . לאחר הפעלת שיקול דעת הייחוס המתאימה ביותר הינה הכנסות הישות

רואה החשבון המבקר לגבי נקודת הייחוס שנבחרה.  2%המבקר קבע שראוי ליישם שיעור של 
לדוחות  ליון ש"ח, ולפיכך נקבעה מהותיותימ 8לתקופה השוטפת בסכום של  ההכנסותהעריך את 

 ש"ח. אלפי 160של  הכספיים בכללותם בסך

 4 דוגמה

המפעילה רשת בתי מלון שאינם בבעלותה )באמצעות זיכיון( הפרוסים  פרטיתישות ד' הינה חברה 
ברחבי הארץ. לישות אין חוב חיצוני משמעותי. מיום היווסדה, סיימה הישות כל אחת מהשנים 

כנקודת הייחוס לקביעת מפעולות נמשכות ברווח ורואה החשבון המבקר השתמש ברווח לפני מס 
, חלה ירידה העתים"צוק ", בעקבות מבצע 2014בשנת  המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם.

רגילה רווחיות להוא חזרה  2015חדה בהכנסותיה של הישות, כאשר הצפי של הישות לגבי שנת 
 . העתים"צוק "כפי שהיה טרם מבצע 

, רואה החשבון המבקר לרווחיות רגילהכיוון שהישות צופה כי בעתיד הנראה לעין היא תחזור 
 לדוחות הכספיים בכללותם תלהמשיך ולקבוע את נקודת הייחוס לקביעת המהותיוסבר כי ניתן 

מאחר שהשנה הנוכחית הינה שנה חריגה, ובשים לב לעובדה  מפעולות נמשכות. כרווח לפני מס
שמדובר בחברה פרטית שאין לה חוב משמעותי, רואה החשבון המבקר קבע כי יש ליישם שיעור 

 2011לפני מס בשלוש השנים האחרונות: שנת  ממוצע רווחי הישות לגבי נקודת ייחוס של 10%של 
ש"ח. בהתאם, נקבעה  2,100,000 – 2013ש"ח, שנת  1,850,000 – 2012ש"ח, שנת  2,000,000 –

)לצרכי נוחות ניתן לעגל  198,333=  10%*1,983,333מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם בסך של 
 .(את התוצאה

 5 דוגמה

בארץ ובחו"ל. לישות חוב חיצוני משמעותי  מניב נכסי נדל"ןבתחום  נסחרת הה חברישות ה' הינ
של שינויים בשווי ההוגן רווחי החברה מושפעים בעיקר מהמשמש למימון רכישת נכסי הנדל"ן. 

לפיכך,  שערוכים הנוטים להיות שונים באופן משמעותי מתקופה לתקופה. - להשקעה הנדל"ן 
רואה החשבון המבקר בחר בנכסים כנקודת הייחוס המתאימה. לאחר שהפעיל שיקול דעת, 

על נקודת הייחוס האמורה. רואה החשבון  1%החליט רואה החשבון המבקר ליישם שיעור של 
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מליון ש"ח, ולפיכך נקבעה מהותיות לדוחות  500המבקר מעריך את נכסי החברה בסכום של 
 מליון ש"ח.  5הכספיים בכללותם בסכום של 

 6 דוגמה

המפתחת אפליקציה לטלפונים  אפ" )חברת הזנק( פרטית-חברת "סטארטישות ו' הינה 
סלולריים. החברה טרם החלה להפיק הכנסות כלשהן וכל פעילותה ממומנת על ידי גורמים 

נקודת הייחוס המתאימה הינה סך ההוצאות התפעוליות פרטיים. רואה החשבון המבקר קבע כי 
ש"ח. רואה החשבון המבקר מצא לנכון  500,000, העומדות על )כולל הוצאות מו"פ( ברהשל הח

לנקודת הייחוס שנבחרה ולפיכך נקבעה מהותיות לדוחות הכספיים  2%ליישם שיעור של 
 ש"ח. 10,000בכללותם בסך 

 

 מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת .4

את הסיכוי שסך ההצגות  מחובתו של רואה החשבון המבקר להקטין לרמה נמוכה מתאימה
על המהותיות לדוחות הכספיים  ההמוטעות שלא תוקנו ושלא זוהו בדוחות הכספיים עול

כדי לזהות הצגות  רק בכללותם. אם רואה החשבון המבקר היה מתכנן לבצע נהלי ביקורת
קיים סיכון שסך היה מוטעות בודדות שעולות על המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם, הרי ש

לדוחות הכספיים  מהותיות שלא זוהו במהלך הביקורת יחצה את סף המהותיות-צגות הלאהה
. לכן, רואה החשבון המבקר נדרש לבצע עבודה נוספת שתספק לו מרווח בטחון ביחס בכללותם

"מהותיות לצרכי ביצוע  –לשם כך קיים סף מהותיות נוסף להצגות מוטעות שלא זוהו. 
 הביקורת". 

ביצוע הביקורת מאפשרת לרואה החשבון המבקר לקבוע סכומי מהותיות מהותיות לצרכי 
)וזאת בניגוד למהותיות  שמשקפים את הערכת הסיכונים לגבי תחומים שונים בדוחות הכספיים
כלומר, להבדיל מסך . לדוחות הכספיים בכללותם אשר אינה מושפעת מסיכון הביקורת(

מנקודת מבטם של המשתמשים בדוחות המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם אשר נקבע 
הכספיים, הרי שהמהותיות לצרכי ביצוע הביקורת נקבעת מנקודת מבטו של רואה החשבון 

על המהותיות  תמבוסס המבקר בהתחשב בסיכון הביקורת. המהותיות לצרכי ביצוע הביקורת
נהלי לקביעת האופי וההיקף של  תא משמשיממנה, וה כהלדוחות הכספיים בכללותם אך נמו

סכום נמוך זה מספק מרווח בטחון בין  , מה גודל המדגם שיבוצע(.לדוגמהביקורת שיבוצעו )
המהותיות שנעשה בה שימוש כדי לקבוע את האופי וההיקף של נהלי ביקורת )מהותיות לצרכי 

 ביצוע הביקורת( לבין המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם.

ש"ח ונהלי הביקורת תוכננו כדי  20,000לותם היא לדוגמה, אם מהותיות לדוחות הכספיים בכל
לזהות הצגות מוטעות העולות על סכום זה, הרי שבהחלט יתכן שלא תזוהה הצגה מוטעית בסך 

כל אחת ש"ח  8,000שלוש הצגות מוטעות בסכום של היו קיימות נניח, לדוגמה, ש"ח. אם  8,000
טעים מהותית. לעומת זאת, אם מהותיות מוהיו הדוחות הכספיים הרי שש"ח בסך הכל(,  24,000)

שלפחות אחת  להניח ש"ח, הרי יותר סביר 12,000לצרכי ביצוע הביקורת נקבעת בסכום של 
בכללותם ש"ח תזוהה, ואם היא תתוקן הרי שהדוחות הכספיים  8,000מההצגות המוטעות בסך 
 לא יהיו מוטעים מהותית.

פה להפעלת שיקול דעת מקצועי ואינה חישוב הקביעה של מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת כפו
טכני פשוט. קביעה זו מושפעת מההבנה של רואה החשבון המבקר את הישות )הבנה המתעדכנת 
במהלך ביצוע נהלי הערכת סיכונים(, איכות הבקרה הפנימית והערכת הסיכונים שביצע רואה 

ורת קודמות וכתוצאה מכך החשבון המבקר, וכן מהאופי וההיקף של הצגות מוטעות שזוהו בביק
לתקן  13א)ר' סעיף  מהציפיות של רואה החשבון המבקר ביחס להצגות מוטעות בתקופה הנוכחית

)מהמהותיות לדוחות הכספיים  50%פרקטית, השיעורים נעים בדרך כלל בין . (114ביקורת 
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ם סיכון בכללותם או ממהותיות ספציפית לסוגי עסקאות, יתרון חשבון וגילויים(, כאשר קיי
כאשר הסיכונים המוערכים להצגה מוטעית מהותית  85%גבוה יותר להצגה מוטעית, לבין 

יש המשתמשים יודגש כי השיעורים שהובאו לעיל מהווים אינדיקציה בלבד ו נמוכים יותר.
  בשיעורים גבוהים או נמוכים יותר כתלות בנסיבות.

 אילו שיקולים קיימים בישויות קטנות? 4.0.1

, לעתים לא יהיה זה נחוץ להשתמש במהותיות שאינן נסחרות בתכנון הביקורת של ישויות קטנות
לצרכי ביצוע הביקורת, וזאת משום שההיקף המתוכנן של פעולות הביקורת מקיף מלכתחילה 
חלק משמעותי של המצגים שביסוד הדוחות הכספיים בהיקף העולה על זה שהיה מתבקש במקרה 

 (.114בתקן ביקורת  11לסעיף  6 )ר' הערת שולייםזה  של שימוש בקונספט

 

 7דוגמה 

בשנה האחרונה לא חל שינוי בעסקי הישות, , ידוע כי )חברה נסחרת( לעיל 1בהמשך לנתוני דוגמה 
, בסיכונים להצגה מוטעית מהותית או בגורמי ההנהלה בהשוואה לשנים שלה בבקרה הפנימית

קודמות שבהם הישות הייתה מבוקרת על ידי רואה החשבון המבקר. אחוז ההצגות המוטעות 
. הצגות מהמהותיות לדוחות הכספיים בכללותם 20-25%-הינו כ באותן שניםתוקנו  שזוהו ולא

רואה החשבון המבקר קבע מוטעות אלה אינן משפיעות על הדוחות הכספיים של השנה השוטפת. 
לפיכך, רואה החשבון המבקר מליון ש"ח.  5את המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם בסכום של 

 המהותיות מסף 75% תעמוד על שיעור גבוה יחסית שלקבע כי המהותיות לצרכי ביצוע הביקורת 
כמו כן, רואה החשבון המבקר קבע  ליון ש"ח.ימ 3.75היינו,  – ות הכספיים בכללותםלדוח

מהמהותיות  75%מהותיות ספציפית לביצוע הביקורת על עסקאות צדדים קשורים בשיעור 
 ש"ח. מיליון 2.25היינו  -ש"ח(  מיליון 3הספציפית שנקבעה לעסקאות אלה )

 8דוגמה 

המנוהלת על ידי הבעלים. הדוחות הכספיים משמשים  אודפרטית קטנה מ חברהישות ח' הינה 
וניהול  באופן יחסי עסקאות רבות פעילויות שאינן מייצרותבעיקר את רשויות המס. לישות 

רשומות פשוט. נוכח הנסיבות האמורות, רואה החשבון המבקר מתכנן לבדוק את רובם המכריע 
קבע רק מהותיות לדוחות  שבון המבקר, רואה החלפיכך .של המצגים שבבסיס הדוחות הכספיים

, שכן ממילא היקף הפעולות קביעת מהותיות לצרכי ביצוע הביקורתהכספיים בכללותם ללא 
 .המהותיותשינקוט צפוי לעלות על זה שהיה מתבקש אילו השתמש בקונספט 

 מהותיות בדוחות הכספיים המאוחדים .5

קובע כללים לגבי קביעת המהותיות בחברות מאוחדות, חברות  114א בתקן ביקורת 11סעיף 
 המטופלות בשיטת האיחוד היחסי וחברות המטופלות בשיטת השווי המאזני. הכללים הם:

  על רואה החשבון המבקר של הישות המחזיקה לוודא כי  -לגבי ישויות מאוחדות
מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת בכל אחת והבכללותם המהותיות לדוחות הכספיים 

מהישויות המאוחדות, שהן בעלות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של 
הישות המחזיקה, נקבעו ברמה נמוכה מהסכומים המקבילים שנקבעו לדוחות הכספיים 

 המוטעות ותגהמאוחדים, באופן שמקטין לרמה נמוכה קבילה את ההסתברות שסך ההצ
 וקנו ושלא זוהו יגרום להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים המאוחדים;שלא ת

 

  הכלל דומה לזה שחל  -לגבי ישויות המטופלות בשיטת האיחוד היחסי או השווי המאזני
בשיעור )לשקלל( לגבי ישויות מאוחדות, אולם רואה החשבון המבקר רשאי גם להתחשב 
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חלק של הישות המחזיקה ברווח או הפסד הבעלות של הישות באותן ישויות מוחזקות וב
 של הישות המוחזקת.

הקביעה, אם המהותיות שנקבעה בישויות מוחזקות נקבעה ברמה נמוכה שמקטינה לרמה נמוכה 
שלא תוקנו ושלא זוהו יגרום להצגה מוטעית  ההצגות המוטעותקבילה את ההסתברות שסך 

ול דעת מקצועי המתחשב בגורמים מהותית בדוחות הכספיים המאוחדים, היא עניין של שיק
כמותיים ואיכותניים התלויים בעניינים כגון מספר הישויות המוחזקות, האופי שלהן והמאפיינים 

 שלהן.

 9דוגמה 

לאחת  - חברת החזקות, נטולת פעילות משל עצמה, המחזיקה בשתי חברות בנות' הינה ישות ט
מליון ש"ח, כך שהרווח  20ני מס בגובה מליון ש"ח ולשנייה הפסד לפ 50רווח לפני מס בגובה 

מליון ש"ח. החברות הבנות נדרשות לעבור ביקורת  30-המאוחד לפני מס של ישות ט' הוא כ
סטטוטורית ומונו להן רואי חשבון מבקרים אחרים. רואה החשבון המבקר של ישות ט' סבור כי 

מהרווח המאוחד לפני  5%יש לקבוע את המהותיות לדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם בגובה 
רואה החשבון המבקר של החברה הבת הרווחית קבע את המהותיות ש"ח(.  מליון 1.5מס )היינו, 

מליון ש"ח, בעוד שרואה החשבון המבקר של החברת  2.5היינו,  -מהרווח של אותה חברה  5%-כ
 -"ח( מליון ש 60שהן מההכנסות של אותה חברה ) 2%-הבת המפסידה קבע את המהותיות כ

מליון ש"ח. מאחר שסף המהותיות שקבע רואה החשבון המבקר המכהן בחברה  1.2היינו, 
על רואה החשבון המבקר לוודא כי המהותיות  הרווחית גבוה מסף המהותיות לדוחות המאוחדים,

מהמהותיות לדוחות  נמוכהתהיה  יעבוד אותו רואה חשבון מבקר המכהן בחברה הבתשלפיה 
, באופן שיקטין לרמה נמוכה קבילה את ההסתברות שסך ההצגות בכללותם הכספיים המאוחדים

  .המוטעות שלא תוקנו ושלא זוהו יגרום להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים המאוחדים

עדכון ספי המהותיות עם התקדמות  .6

 הביקורת

עוד בטרם  הביקורת במצבים מסוימים רואה החשבון המבקר עשוי לקבוע מהותיות לצרכי תכנון
הכנת הדוחות הכספיים שיבוקרו. במקרים כאלה שיקול הדעת של רואה החשבון המבקר עשוי 

 להתבסס על היקש מהדוחות הכספיים לתקופות ביניים או על תקופות שנתיות קודמות.

על רואה החשבון המבקר לעדכן את המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם )וכאשר רלוונטי, את 
ותיות לסוגי עסקאות, יתרות חשבון או גילויים ספציפיים( במקרה שבמהלך סף או ספי המה

הביקורת הוא התוודע למידע אשר אילו היה מודע לו מלכתחילה היה גורם לו לקבוע סכום שונה 
החלטה למכור רכיב משמעותי של מצבים הדורשים עדכון עשויים להיות:  )או סכומים שונים(.

שינויים משמעותיים בכלכלה בכללותה או בענף שבו פועלת , יעסקי הישות או מיזוג משמעות
כל אלה עשויים לגרום לכך  ועוד. שינוי בהבנה של רואה החשבון המבקר את הישות, הישות

 שהתוצאות הכספיות בפועל תהיינה שונות מאלו שנחזו מלכתחילה. 

ו שנקבעה אם אכן מסתבר לרואה החשבון המבקר שנדרש לקבוע מהותיות נמוכה יותר מז
נדרש לעדכן  לקבוע אם נחוץ לעדכן את המהותיות לצרכי ביצוע הביקורת ואם עליומלכתחילה, 

 . (114לתקן ביקורת  14א-א13א)ר' סעיפים  האופי, העיתוי וההיקף של נוהלי ביקורת נוספים את 
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 צבירה של הצגות מוטעות .7

הצגות מוטעות שזוהו במהלך  לצבוררואה החשבון המבקר על קובע כי  115תקן ביקורת 
הצבירה של הצגות  .(115לתקן ביקורת  5)ר' סעיף  למעט כאלה שהינן זניחות בעלילהביקורת, 

והן כדי  תומהותיהצגות מוטעות דוחות הכספיים יש במוטעות משמשת אותו, הן כדי להעריך אם 
  לדווח עליהן לגורמים הרלוונטיים בישות.

 "זניח בעליל" 7.1
 ותבעל תהיינהבעליל  ותזניח ןשהינ הצגות מוטעות"לא מהותי". -ליל" אינו ביטוי נוסף ל"זניח בע

לא שתיקבענה כ מאלו, לחלוטין שונה אופי בעלות אוסדר גודל שונה לחלוטין )קטן יותר(, 
בנפרד או  ותנבחנ ןחשיבות בעליל, בין אם ה ותחסר ןשהינ הצגות מוטעות ומהותיות. אל

)ובכלל זאת  על בסיס קריטריון כלשהו של גודל, אופי או נסיבות ותנבחנ ןבמצטבר, ובין אם ה
וודאות כלשהי האם -. כאשר קיימת אינסיבות כגון האם ההצגות המוטעות נעשו במכוון או לא(

)ר' סעיף  בעליל הזניח השאינ וככז תנחשב ההצגה המוטעיתפריט, אחד או יותר, הוא זניח בעליל, 
 .(115לתקן ביקורת  2א

תיצבר על ידי רואה המונח "זניח בעליל" משמש אך ורק לצורך הקביעה אם הצגה מוטעית 
, אם לאו. תקן הביקורת אינו קובע הנחיות ספציפיות כיצד יש לקבוע את סף החשבון המבקר

הזניחות, אולם פרקטית מקובל לגזור את הסף הזה כשיעור מתוך המהותיות לדוחות הכספיים 
 (. סף נמוך יותרמהמהותיות או  5%, לדוגמהבכללותם )

 סוגי הצגות מוטעות 7.2
כדי לסייע לרואה החשבון המבקר בהערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו ובדיווח של הצגות 

 (:115לתקן ביקורת  6אמוטעות, ניתן לעשות ביניהן הבחנה כדלקמן )ר' סעיף 

  הצגות מוטעות שלגביהן לא קיים ספק.  –הצגות מוטעות עובדתיות 

 

 הבדלים הנובעים משיקול דעת של  – הצגות מוטעות המתייחסות לשיקול דעת
, לרבות כזה הנוגע להכרה, מדידה, הצגה וגילוי בדוחות הכספיים ההנהלהו הדירקטוריון

, אשר רואה החשבון המבקר מוצא כבלתי (בחירה או יישום של מדיניות חשבונאית )כולל
 . סביר או בלתי ראוי

 

  האומדן הטוב ביותר של רואה  – ל האוכלוסיהלעל כ שיש להן השלכההצגות מוטעות
החשבון המבקר ביחס להצגות מוטעות באוכלוסיות, הכרוך בהשלכה של הצגות מוטעות 

 שזוהו בדגימות בביקורת לכלל האוכלוסיות שמהן נלקחו הדגימות. 

 10 דוגמה

הסכום הזניח , קבע רואה החשבון המבקר את של ישות י' 2015לשנת  בביקורת הדוחות הכספיים
מהמהותיות לדוחות הכספיים בכללותם )המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם  5%-כ בעליל

ש"ח(. במסגרת ביקורת  75,000הוא  הסכום הזניח בעלילש"ח ולכן  1,500,000נקבעה בסכום של 
 החשבון המבקר את ההצגות המוטעות הבאות:, זיהה רואה 2015הדוחות הכספיים לשנת 

 ש"ח בגין פריט רכוש קבוע מסוים. 80,000רישום פחת בסכום  -אי .1

 ש"ח על הלוואת בעלים.  35,000בסך  שטרם שולמו של הוצאות מימון מכווןרישום -אי .2

רישומה כהוצאה מראש ש"ח כהוצאה ברווח והפסד במקום  50,000רישום עלות בסך  .3
 .ספיבדוח על המצב הכ
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ש"ח, כאשר רואה  20,500,000הצגת נדל"ן להשקעה )במודל שווי הוגן( בסכום של  .4
ש"ח על רקע חילוקי דעות  19,500,000החשבון המבקר סבור שיש לרשמו בסכום של 

 הנדל"ן נרכש בתחילת התקופה. בנוגע להנחות ששימשו בהערכת השווי של הישות.

מעלות רכישת המלאי מהיצרן( כהוצאה  5%רישום עלויות מכס לרכישת מלאי )המהוות  .5
ברווח והפסד במקום היוונן למלאי. הצגה מוטעית זו זוהתה בכל פריטי המלאי שנדגמו 
על ידי רואה החשבון המבקר ולפיכך הוא הסיק כי היא חלה לגבי האוכלוסיה בכללותה. 

רווח ש"ח הוכרו ב 1,200,000כתוצאה מכך, רואה החשבון המבקר הסיק כי עלויות בסך 
 והפסד, כאשר לתום התקופה הן היו צריכות להיות מוכרות בדוח על המצב הכספי.

 4שנים במקום תקופה של  5הפחתת רכוש קבוע שנרכש במהלך השנה על פני תקופה של  .6
ש"ח בגין הוצאות  250,000שנים כפי שסבר רואה החשבון המבקר. מדובר בתיקון בסך 

 ת ההצגה המוטעית האמורה.הפחת שנרשמו בתקופה. הישות תיקנה א

 לא קיימות הצגות מוטעות המתייחסות לתקופות קודמות שלא תוקנו.

 להלן נתונים נוספים אודות הדוחות הכספיים בש"ח )לפני תיקון ההצגות המוטעות(:

 –; התחייבויות שוטפות 250,000,000 –; נכסים בלתי שוטפים 50,000,000 –נכסים שוטפים 
 –; רווח נקי 45,000,000 –; הון 220,000,000 –יות בלתי שוטפות ; התחייבו35,000,000
22,500,000. 

רואה החשבון המבקר הכין נייר עבודה לצבירה של הצגות מוטעות שזוהו כדלקמן. בבחינת 
ההשפעה של הצגות מוטעות, רואה החשבון המבקר מביא בחשבון גם את השפעות המס של אותן 

הניחו כי יתרות המס נטו מהוות התחייבות, ולפיכך כל  .25% שיעור של , שעומד עלהצגות מוטעות
 התאמה ליתרות המס מהווה התאמה להתחייבויות.

 הצגה
 מוטעית

 נכסים
 שוטפים

 נכסים
 בלתי

 שוטפים

' התח
 שוטפות

' התח
 בלתי

 שוטפות

 רווח
 והפסד

OCI הון 

 תוקנו שלא מוטעות הצגות
 :עובדתיות מוטעות הצגות

אי רישום 
 פחת

 (80,000)  20,000 
 )מס

 (נדחה

60,000  (60,000) 

אי רישום 
הוצאות 

 מימון

  (35,000) 8,750 
)מס 

 נדחה(

26,250  (26,250) 

 :דעת לשיקול המתייחסות מוטעות הצגות
שערוך 
נדל"ן 

 להשקעה

 (1,000,000)  250,000 
 )מס

 (נדחה

750,000  (750,000) 

 :האוכלוסיה ללכ על השלכה להן שיש מוטעות הצגות
עלויות 

 מכס
1,200,000  (300,000) 

 )מס(
 (900,000)  900,000 

 63,750 - (63,750) 278,750 (335,000) (1,080,000) 1,200,000 "כסה
 שתוקנו מוטעות הצגות
אומדן 

 פחת
 (250,000)  62,500 

 )מס
 (נדחה

187,500  187,500 

בגין רישום ההוצאה מראש שכן היא ההצגה המוטעית תשומת הלב שנייר העבודה אינו כולל את 
מנגד, ההצגה המוטעית בגין  שבגינו צוברים הצגות מוטעות. הסכום הזניח בעלילאינה חוצה את 

בנייר על אף שאינה חוצה את הסכום הזניח בעליל היות שהיא  האי רישום הוצאות המימון מופיע
 מהותית בשל אופייה )נעשתה במכוון(.
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 8בפרק ון המבקר שוקל כיצד להתייחס להצגות המוטעות שזוהו ותועדו כמפורט רואה החשב
 להלן.

התייחסות להצגות מוטעות שזוהו עם  .8

 התקדמות הביקורת

בתקן  6-14)סעיפים  כאשר זוהו הצגות מוטעות במהלך הביקורת, על רואה החשבון המבקר
 :(115ביקורת 

 

 השלכה על דוח רואה החשבון המבקר

רואה החשבון המבקר, כפי שמנוסחת בחוות דעתו, מביאה בחשבון את הערכתו בדבר  מסקנתו של
. כאשר רואה החשבון השפעתן של הצגות מוטעות שלא תוקנו, אם קיימות, על הדוחות הכספיים

לדוחות  (בנפרד או במצטבר)המבקר מגיע למסקנה כי הצגות מוטעות שלא תוקנו הן מהותיות 
 .(115לתקן ביקורת  1)ר' סעיף  72פעול בהתאם להוראות תקן ביקורת עליו להכספיים בכללותם, 

רואה החשבון המבקר נדרש לתעד את מסקנתו באשר להצגות מוטעות שלא תוקנו אם הן 
 (.115לתקן ביקורת  15מהותיות )בנפרד או במצטבר(, ואת הבסיס לאותה מסקנה )ר' סעיף 

 אילו שיקולים קיימים בישויות קטנות? 8.0.1

תקן הביקורת דורש שפעולות מסוימות )כגון בירור לגבי הצגות מוטעות שזוהו( יבוצעו מול 
ההנהלה בעוד שפעולות אחרות )כגון דיווח על הצגות מוטעות( יבוצעו מול גורמים בדירקטוריון. 

לעתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן בתפקיד בהנהלה ויתכן כי אותם גורמים )בישויות קטנות 
מנהל. במצב דברים כזה, רואה החשבון המבקר אינו נדרש -פקיד בדירקטוריון, כגון בעליםוהן בת
 5)ר' הערת שוליים  השונה בתפקידםאותם גורמים את אותה תקשורת מספר פעמים עם לקיים 

 .(115לתקן ביקורת 

עדכון תכנית  
 הביקורת

 :ואת תכנית הביקורת כאשר( אסטרטגיית הביקורת)לבחון אם יש לעדכן את התכנון הכולל של הביקורת •
 ההצגות המוטעות שזוהו מצביעות על קיומן האפשרי של הצגות מוטעות נוספות אשר עשויות להיות מהותיות( א)
 ההיקף הכולל של הצגות מוטעות שנצברו מתקרב לסף המהותיות( ב)

 קיום בירורים

 לערוך בירורים עם גורמי הנהלה רלוונטיים ולהעלות את הצורך בביצוע תיקונים•

 לבצע נהלי ביקורת נוספים כדי לוודא אם בעקבות תיקונים שבוצעו נותרו הצגות מוטעות•

 ביצוע תיקונים-להבין את הסיבות לאי•

הערכת ההשפעה  
 של מה שלא תוקן

הן ביחס לסוגי  , גודלן ואופיין של ההצגות המוטעות( 1: )בשים לב ל, בנפרד או במצטבר, לקבוע אם הצגות מוטעות שלא תוקנו הן מהותיות•
השפעתן של  ( 2); והנסיבות הספציפיות שבהן התרחשו, יתרות חשבון או גילויים ספציפיים והן ביחס לדוחות הכספיים בכללותם, עסקאות

הצגות מוטעות שזוהו ולא תוקנו שדווחו על ידי רואי חשבון המכהנים בישויות  ( 3); הצגות מוטעות שלא תוקנו המתייחסות לתקופות קודמות
 מוחזקות

דיווח של הצגות 
 מוטעות

 לגורמים כמפורט בתקןעם התבררות העניין  מהותיותלדווח על הצגות מוטעות •

 לגורמים כמפורט בתקןבעיתוי המתאים שנצברו כלל ההצגות המוטעות לדווח על •

קבלת הצהרות 
 בכתב

 לקבל הצהרות בכתב מהדירקטוריון וההנהלה כי השפעותיהן של הצגות מוטעות שלא תוקנו אינן מהותיות ולצרף רשימה של פריטים כאמור•
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 שהן מהותיות בשל אופייןהצגות מוטעות  8.1
על מנת לסייע לרואה החשבון  אף הןל נצברות שאינן זניחות בעלי איכותניותהצגות מוטעות 

ם וניתן לסכ לאאף ש .הדוחות הכספייםהמבקר בהערכת ההשפעה של הצגות מוטעות כאלה על 
 של מוטעות הצגות של במקרה אפשרי שהדבר כפי ,שהן מוטעות בשל אופי או נסיבות הצגות

)כלומר,  ובמצטבר בנפרד מוטעות הצגות אותן את להעריך נדרש המבקר החשבון רואה ,סכומים
 .(115לתקן ביקורת  5א)ר' סעיף  מהותיות הן האם לקבוע כדי( אחרות מוטעות הצגות עם ביחד

בקביעה אם הצגה מוטעית שלא תוקנה הינה מהותית בשל אופייה, רואה החשבון המבקר מביא 
ת להיחשב בחשבון הצגות מוטעות שלא תוקנו בסכומים ובגילויים. הצגות מוטעות כאלה עשויו

כמהותיות בנפרד או במצטבר עם הצגות מוטעות אחרות. לדוגמה, כתלות בהצגות המוטעות 
 שזוהו בגילויים, רואה החשבון המבקר עשוי לשקול אם:

 טעויות שזוהו הינן חוזרות ונשנות או בעלות השפעה נרחבת; או (א)

במצטבר הן עשויות מספר הצגות מוטעות שזוהו רלוונטיות לאותו עניין וכשהן נבחנות  (ב)
 להשפיע על ההבנה של המשתמשים לגבי אותו עניין.

שיקול זה לגבי הצגות מוטעות שזוהו הינו שימושי גם כאשר רואה החשבון המבקר שוקל אם 
ההצגה בכללותה של הדוחות הכספיים נפגמה על ידי הכללת מידע שאינו רלוונטי או שמעיב על 

 .(115לתקן ביקורת  18א)ר' סעיף  גילויהבנה ראויה של העניינים שניתן להם 

הנסיבות הנוגעות להצגות מוטעות מסוימות עשויות לגרום לרואה החשבון המבקר להעריך אותן 
עם הצגות מוטעות אחרות שנצברו במהלך הביקורת, גם אם הן  במצטברכמהותיות, בנפרד או 

נסיבות העשויות להשפיע על אותה הערכה  המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם.מנמוכות 
, על אמות מידה פיננסיות, דרישות לדוגמהכוללות את המידה שבה ההצגה המוטעית משפיעה, 

 .(115לתקן ביקורת  21א)ר' סעיף  רגולציה, יחסים פיננסיים, תגמול ההנהלה ועוד

 הצגה מוטעית המתייחסת לסיווג 8.1.1

לסיווג הינה מהותית, כרוכה בהערכה של שיקולים  הקביעה, אם הצגה מוטעית המתייחסת
( של חוב או על covenantsיים, כגון ההשפעה של אותה הצגה מוטעית על אמות מידה )נאיכות

בדוחות  ביניים-אמות מידה חוזיות אחרות, ההשפעה שלה על סעיפים בודדים או על סיכומי
בנסיבות מסוימות וחות הכספיים. הנובעים מהד , או ההשפעה שלה על יחסים עיקרייםהכספיים

רואה החשבון המבקר עשוי להסיק כי הצגה מוטעית המתייחסת לסיווג אינה מהותית לדוחות 
הכספיים בכללותם, גם אם היא עשויה לעבור את סף או ספי המהותיות שיושמו בהערכתן של 

היחשב כמהותי הצגות מוטעות אחרות. לדוגמה, סיווג שגוי בין סעיפים מאזניים עשוי שלא ל
לדוחות הכספיים בכללותם אם סכום הסיווג השגוי קטן ביחס לגודל הסעיפים המאזניים 
 המתייחסים והסיווג השגוי אינו משפיע על דוח רווח או הפסד או יחסים עיקריים כלשהם

 .(115לתקן ביקורת  20א)ר' סעיף  הנובעים מהדוחות הכספיים

 11 דוגמה

ליון ש"ח מבנק "העמלים" אשר מסווגת בהתחייבויות שאינן ימ 3הלוואה בסך יא' לישות 
שוטפות. תנאי ההלוואה קובעים כי במידה והיחס בין סך התחייבויות הישות לבין סך ההון שלה 

, ההלוואה תעמוד לפירעון מיידי. רואה החשבון המבקר קבע את המהותיות לדוחות 3יעלה על 
מתוך הרווח לפני מס(. במסגרת ביקורת  5%בסיס  ליון ש"ח )עלימ 1הכספיים בכללותם בסך של 

רכישת מלאי הדוחות הכספיים מצא רואה החשבון המבקר כי הישות לא ביצעה רישום של 
אלפי ש"ח. אילו  500ההתחייבויות בסכום של הן את את הנכסים והן אשר מגדילה  באשראי

ידה הפיננסיות שנקבעו , הדבר היה גורם להפרה של אמות המהרכישההייתה רושמת החברה את 
אין  כשלעצמההרכישה רישום -לאיבהלוואה, ולפיכך הייתה מביאה לסיווגה כהתחייבות שוטפת. 

ההצגה אף שהשפעה כמותית מהותית על תוצאות הפעולות של החברה או על מצבה הכספי. 
, םלדוחות הכספיים בכללות המוטעית של הנכסים וההתחייבויות אינה מהותית מבחינה כמותית
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בשל השפעתה  מבחינת אופייה, וזאת רואה החשבון המבקר קבע שמדובר בהצגה מוטעית מהותית
 על אמות המידה הפיננסיות ואופן הצגת ההלוואה בדוח על המצב הכספי.

 12 דוגמה

אגרות חוב לגופים מוסדיים  )בהנפקה פרטית( ' הינה חברה נסחרת. הישות הנפיקהבישות י
להנפקה,  יםהמתייחסדוחות הכספיים ל יםתיה הכספיים. בביאורותיארה את ההנפקה בדוחו

הנפקת האג"ח הייתה כרוכה בשעבוד ספציפי של נכס נדל"ן של החברה הישות לא ציינה כי 
. רואה החשבון המבקר סבר כי על אף שלתיאור לטובת מחזיקי האג"ח במקרה של חדלות פירעון

וצאות הפעולות, השינויים בהון או תזרימי כאמור אין כל השפעה כמותית על המצב הכספי, ת
לדוחות הכספיים בכללותם המזומנים, הרי שהשמטת מידע כאמור מהווה הצגה מוטעית מהותית 

 משתמשים העיקריים בדוחות הכספיים.ה שמייחסים לולאור החשיבות 

 תיעוד .9

 דרישות תיעוד מרואה החשבון המבקר, כגון:גם כוללים  115-ו 114תקני ביקורת 

  ספי המהותיות שנקבעו על ידי רואה החשבון המבקר והגורמים שהובאו בחשבון
לתקן ביקורת  14בקביעתם, לרבות עדכון כלשהו שבוצע עם התקדמות הביקורת )ר' סעיף 

114) 

  (115לתקן ביקורת  15הסכום שמתחתיו הצגות מוטעות נחשבות כזניחות בעליל )ר' סעיף 

 לתקן  15הביקורת והאם הן תוקנו )ר' סעיף  כל ההצגות המוטעות שנצברו במהלך
 (115ביקורת 

 הצגות מוטעות שלא תוקנו הן שאלה האם מסקנתו של רואה החשבון המבקר באשר ל
 (115לתקן ביקורת  15מהותיות, בנפרד או במצטבר, והבסיס לאותה מסקנה )ר' סעיף 
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 סיכום דיון

 

 

 

 

 2017 אפרילב 5תאריך המפגש: 

 יישום על מלרג ד"פס השלכות? דיבידנד בחלוקת דירקטורים באחריות החמרה" נושא המפגש:

 "הרווח למבחן והקשר הפירעון יכולת מבחן

 .חומר רקע לדיון חומר רקע למפגש:

עו"ד רן שפרינצק, עו"ד  ,קליר רענןעו"ד  אמיר הלמר )רשות ניירות ערך(, :אורחים שנכחו בדיון

 פלג הילה ד"עו, )משרד המשפטים( למורט רוני, (ושות׳ טולידאנו נתן בן, ארדינסט) נאור אופיר

 . , עו"ד מתן רינג, יוסי רזניק )רזניק נאמנויות בע"מ()אגמון ושות'(

, איילון יליפורטנוי, ל דיםאו, גלאור אורי, שוורץ, מנחם ארד מיכה, ברנע אמיר, שוב שלומי :נוכחים

 עמנואלאברמי וול, , שלם רועי, עופר רוני, גדנסקי משה, דניאל דגניתת, נאו הדר, ןישטיניגפ צור

 ארנון, שטיינברג נדב, מזרחי שגיא, חמדני אסף, אופיר מורן,  ןטאוי דני, אבנון דן, רגנר אמיר, אבנר

 , דני ויטאן.סומך-פילצר ענת, סאמרחאג' , סוראיה יר, אמסקיברצקו

 

  ויעל סלטון. הונתן סמוכה, יגרף דניאל צוות מקצועי:

 

 שוב שלומי ח"רו

. דובר מלרג ד"פס בעקבות הפירעון יכולת מבחן של בנושא הבוקר עוסקים אנחנו, לכולם טוב בוקר

 מבחןיישום  לש פרשנותמגמה ב ואנו מזהים בו דיבידנדים תהחזר בפסק דין תקדימי בו הוחלט על 

 למבחן הקשר עולה מפסק הדין, עצמו בפני הפירעון יכולתמעבר למבחן , . כמו כןהפירעון יכולת

 פה שעשינו דיוניםמתקשר ל זה .נכונה היא טכנית כהסתכלות עליו ההסתכלות כמה עדו, הרווח

 .הרעיוניים הרווחים עם הרווח מבחן של נושא לע בעבר

 

 בעיקרי הרחב הקהל את לשתף מטרה מתוך הוגן" שווי "פורום של םהדיוני תמצית את מהווה זה מסמך
 למדיניות בהתאם. מלא בפרוטוקול ולא הדיון בתמצית שמדובר בחשבון להביא יש המסמך בקריאת. הדברים
 עמדותיהם את מייצגים הדברים כי יודגש. הדובריםכל  שמותשלא בהכרח בציון  מובאים הדברים, הפורום

 אליהם הגופים של הרשמיות העמדות את מייצגים בהכרח ואינם הפורום חברי של ותוהמקצועי האישיות
 הם משתייכים.
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 יש שאגב אחר בנושא ייצוגית תובענה של אישור גם היה מלרג בנושא הזאת לפסיקה במקביל, אגב

 ושווי מזומנים סיווג בעניין ומשהו דירקטורים אחריות של בהיבטים לטעמי לכותהש גם לו

 לבקיאות כציפייה אותה לפרש אפשר גם שלדעתי חשבונאות של יחסית גבוהה ברזולוציה, מזומנים

 של ומעניינת מרתקת קביעה וז. כלפי ההנהלהוחשדנות  החשבונאות ברזי מדירקטורים גבוהה

בזירה  אקשן מעט לא מספקת מלרג מקרה בכל. היום לדיון הנושא אל היא אבל כבובהשופט 

 . הכלכלית והחשבונאית

 

 פה עסקנו. והרווח הפירעון יכולת מבחן קיימים שני מבחני חלוקה מצטברים: החברות כידוע בחוק

 הזה המבחן בין הקבלה עשינו. האחרונה הפסיקה לפני קודמות בשנים הפירעון יכולת במבחן בעבר

 רמת ההבחנה ביניהם היא בראש ובראשונה.  IAS 1מסגרתב IFRS  -בהנדרשת  החי העסק להנחת

 מדברים אנו החי העסק הנחת על מדברים וכשאנו "סביר חשש" על מדבר החברות חוק :ההסתברות

 הוא סביר חשש של הרףשהרי , תכליתב שונה הסתברות". משתמע שרמת המשמעותיים ספקות" על

 לשקל עד הסתכלות על מדבר החברות חוק לכאורה שונה: הבחינה קופתת . גםיותר נמוך רף

 החי העסק הערת על מסתכלים וכשאנו, הפירעון למועדי עד, האחרונה ההתחייבות של האחרון

 גם לעין להיראות יכול תזרים כמה עד שאלה פה יש שבמהות למרות. לעין הנראה העתיד על מדובר

 גם התזרימית ההסתכלות דבר של בסופו .ביותר הארוכה ותההתחייב על להסתכל היא הדרישה אם

)לפי הדרישת  קדימה שניםלמספר  רקלבנות תזרים ברמת דיוק מלאה  היא שווי בהערכות

 של הנושא בעקבות, שנה לפחות של מינימום קביעת את יש IFRS -ב שנים(. 5החשבונאיות בד"כ עד 

 שאלה פה יש. לעין הנראה לעתיד באמת היא ההתייחסות אבל שנתיים מינימום אז חזוי תזרים

 .סביר חשש של קביעה לבין חי עסק של קביעה בין הבדל יוצר זה האם

 

 ברנע אמיר

 .סולבנטיות, חי עסק רק לא

 

 שוב שלומי

 חדלות סביבת או סולבנטיות אי לפני הרבה היא סביר חשש של הזו שהקביעה ספק איןנכון מאד.  

 שגם 2015 – מ ניירות ערך רשות של נייר . קיים בנושא זהביישום היא המרכזית השאלהו פירעון

 הנייר. הפירעון יכולת מבחן של בנושא של הרשות ממצאיםשמרכז את ה כחומר רקע אותו צירפנו

 מספיק בדיקות ביצע לא שהדירקטוריון למסקנה והגיעה רשותאותם בדקה ה מקרים מספר לוקח

 . הפירעון יכולת למבחן התייחסותב מדרגה עליית ישזה נראה שו, לגבי מבחן יכולת הפירעון עמוקות
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התזרימי  המבחןפסק הדין מעדיף את . בנושא קדימה צעדהוא אפילו עושה ש מלרג בפסד מזהה אני

 הצעת בנושא שעברה שנה שעשינו הדיון את לי מזכיר זה. NAV -ה מבחן -המאזניעל פני המבחן 

, התזרימי לטובת המאזני המבחן את זנחו ששם, הקודמת ונההע בשלהי שהיה פירעון לחדלות החוק

 זה על ביקורת לנו הייתה. לוודאות להגיע ברצון מסוים דמיון יש אבל שונות בנסיבות היה זה

 – ל NAV בין הזה הענק ההבדל את לקבל לי קשה .כלכליות -חשבונאיות עיניים שהם בעיניים

 שיש חושב כן אניהעתידי.  התזרים של PV – ה זה שווי, להיות צריך שווי דבר של בסופו הרי, תזרים

 PVמחושב הערך הנוכחי הוגן שווילצורך חישוב ה, אומרת זאת .הוודאות רמת של בנושא אמירה פה

  .למכנה אם ובין למונה אם בין הסיכון רמת את ליליםמכו העתידי התזרים את יםלוקחבאופן שבו 

 

. כלומר, במונחים יותר גבוהה שהיא וודאות לרמת להגיע המשפט בית שלשאיפה האפשר לנתח את 

 ההיוון שיעור לתוך לי תכניסו אל, רגע עצרו" ואומר בא המשפט בית למעשה אז  DCF -מודל ה של

 .התזרים דרך, המונה דרך הסיכונים את לי תכניסו, החוב בעלי על לשמור רוצה אני מדי גדול סיכון

 

 כל לבחון צריך שהדירקטוריון לכך מתייחסת הרשות, ומעניין שובח נייר שהוא, הרשות של בנייר גם

 של הסתכלות פה יש כלומר, יותר נמוכה שלהם שההסתברות כאלה אפילו, שליליים תרחישים מיני

 פה מדובר אז, הזה הסביר החשש על הסתכלות לעומת הוגן ושווי NAV משווה אני אם, שמרנות

 . רגיל הוגן שווימ בוההג יותר הרבה וודאות שדורשת בהסתכלות

 

, החברות חוק תוקן לא עוד כל, לכאורה,  הנייר על רווחים - הרעיוניים הרווחים נכנסים גם לכאן

 איך נכון זה אם פקטו דה, שהמסקנה חושב אני, חקיקה הליכי איזשהם עבר לא עוד ידיעתי למיטב

 ניתנים אינם עיונייםר שרווחים זה את מביאים המשפט בתי די, המגמה את קוראים שאנחנו

 להיות ויכול מצטברים מבחנים 2אלו הם  הרי, שעובר משהו פה ויש תוקן לא עדיין החוק. לחלוקה

  .הרווח מבחן על מקרין הפירעון יכולת שמבחן
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 פה לנו שהיו דיונים תארבהש שנעשה המחקר מנדב שטיינברג מבנק ישראל על נשמע מעט עוד אנחנו

 את קוראים אנחנו אם .רעיוניים רווחים לחלוקת הפירעון יכולת מבחן בין הקשר לר שנעשה עבעב

, מלרג של לקוח על מדבר הדין פסק -היום שלנו הדיון מבחינת גםחשבונאית  זווית פה יש, המפה

 איתם הרגשתי לא שאני הדין בפסק התייחסויות מיני כל פה יש .לקשיים שנקלעו ,איילון נתיבי

וזה אפילו עוד לא נכנס להגדרה של  מחוזה ביצוע בהכנסה הכירהכבר  החשבונאותשהרי  -חובנ

 תזכיר לפי .משמעותי כזה היה לא הוא אבל כלשהו ריסטייטמנט אמנם עשורווחים רעיוניים. מלרג 

 רישום, צבירה בסיס למשל לקוחות, במגירה בהקפאה הוא שבינתיים המשפטים משרד של חוקה

 את כששמעתי אני לפחות, ולכאורה, שמומש רווח זה, רעיוני חרוו לא זה, צבירה בסיס על הכנסה

 הוא, הוכר שלא כרווח אפילו הזה לרווח מתייחס הוא הדין פסק מבחינת, הדין פסק של המוסיקה

על  בספקנות להסתכל צריכים הכספיים הדוחות את אישרוהם אלו שש הדירקטורים, ואומר בא

 לקוחות ורשמת בהכנסה הכספיים בדוחות הכרת אחד מצד אתה, מעניין קצת זה הדוחות הכספיים.

 . שעשית במה להאמין צריך לא אתה פירעון יכולת לבחון בא שאתה שלך בכובע שני ומצד

 

 ברנע אמיר

פסקי  על הסתמכות רואהפסקי הדין של ביהמ"ש העליון כמו פס"ד קיטאל ועצמון,  את שקורא מי

ין מלר"ג סותר את פסקי הדין של דלוור לפחות בדגש פסקי ד  .דלוורהדין של בית המשפט הכלכלי ב

 באופן שונה בארץ החוקמקריאת פסק דין מלר"ג מתברר ש שהוא שם על מבחן יכולת הפירעון.

 נושים על ההגנהשם .הפירעון יכולתלאור בחינת הדיבידנד החלטת  לגבי מפסיקות דלוור  מהותי

 מתוך  דיבידנד לחלק בעיה אין,  קובננט של פרההכל עוד אין  .חופשי מ"במו, הקובננט דרך  נעשית

 ,במימון לימוד ספר באף שאיננה אחריות הדירקטורים על מטילאוסיף שחוק החברות בארץ . רווח

 ,ממני טוב הספרות את שמכיר עופר רוני אותי יתקן.  נושים של סף שומרי הם הדירקטורים כאילו

מול  ?נושים של סף כשומרי? לדירקטורים כזה תפקיד יש המקצועית ספרותב מקום באיזשהו האם

 ההנהלה שמייצגת בעלי מניות?

 

 קליר רענן

 .החברות חוק, מפורש חוק יש

 

 ברנע אמיר

אזכיר גם שקיימת אי עקביות של החוק מאספקט הנושים  בין בחינת יכולת הפירעון בנושא דיבידנד 

 כנים. קטים מסובחון יכולת הפירעון בהשקעה בפרויובין אי הצורך ל
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  מסוכנים בפרויקטים להשקיע אבללאי פירעון סביר חשש קיים אם אסור דיבידנד לחלק אחד מצד 

 חלוקת את משנה הוא, שלו הסיכון רמת מבחינת אבל שווי תורם פרויקט שמוצע נניח  .מותר

 משנה מסוכן פרויקט תורת האופציות לימדה אותנו שכל אימוץ. הבעלים לבין הנושים בין הבעלות

 .עליםב לבין נושים בין החברה נכסי על הבעלות חלוקת את במשהו

 בגלל,  לחברה  ,EVל שווי תורם פרויקט תבצעו אל להם ולהגיד לדירקטורים לבוא אפשר האם

 זכויות הרי?" הנושים זכויות לגבי השלכות ובדקנ האם ?נושים של הסף שומרי שהם ההתייחסות

דירקטוריון אינו חופשי לאמץ הזכויות לא הופרו האם הואם , ההלוואה בחוזה מעוגנות הנושים

 על מדבר אני?  דיבידנד חלוקת על מגבלות יש סולבנטית חברהל האם שאלה:  קט מסוכן?פרוי

 של, שלנו ההגדרות כל פי על כסולבנטית שמוגדרת חברהנניח   כלומר ,דיבידנד פוסט  סולבנטית

מוערכת  דיבידנד פוסט שגם כזו חברה האם .יחיוב  NAV – ו קדימה שנתייםיכולת נזילותית 

 תוכל לא החברה בעתיד פעם שאי חשש איזשהו בגלל דיבידנד חלוקת של בעיה יש, כסולבנטית

 היהחדלות פירעון  חוק הצעת של החדש בנוסח המשפטים משרדאזכיר ש ? בהתחייבויותיה לעמוד

 לאי טריגר שרק היא  בפועל הפרה בהדגשה על   NAV וחישוב NAV של מהנושא לרדת  ניסיון

 .סולבנטיות

 

 כאן שמונח הדיבידנד של הנושא לבין בהצעת חוק חדלות פירעון  9- ו 2 סעיפים בין הקשר את תראו 

 של לנושא כמובן קשורה היא פירעון יכולת של בשאלה עתידית ראייה על מדובר כ"בסה. לפנינו

 לבין הזה הנושא בין הקשר את תראו.  צםבע שאלה אותה זו אבל, אחרת או זו בדרך סולבנטיות

 בסתירה שעומדת אומר שאני כמו הדיבידנד בנושא המשפט בתי י"ע שמפורשת כפי החקיקה נושא

ומלווה את הצעת החוק החדשה בנושא חדלות  ב"בארה המשפט בבתי שמוצג לקונספט לפחות

 פירעון.

 

 שטינברג נדב

 של מצגת ששמעתי לאחר בפורום פה דשנול רובהמצגת הזו מבוססת על מחקר שעתיד להתפרסם בק

)ד"ר אילנית גביוס מאוניברסיטת  אילנית עם שעשתה( פרס אקדמי ממרכזאסתר חן  ר"ד) אסתרי

 ואמיר לשלומי תודה אז. שערוך מרווחי דיבידנדים של הנושא את השבחנ קודמת עבודהגוריון( -בן

 בנק בהכרח מייצגות את עמדת אינן שהעמדות אציין. הזה המחקר את גם להציג הזדמנות על

 IFRS -ה IFRS – ה– ה עידן של תופעה שזו שערוך מרווחי דיבידנדים על מסתכלים אנו בעצם. ישראל

, להם נקרא שלא איך או רעיוניים רווחים, שערוך רווחי, מומשו שטרם ברווחים להכיר מאפשר
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 הרווחים לבין הללו הרווחים בין מבדיל לא החברות חוק, מדינות מעט לא לעוד בדומה, ובישראל

 רוצים אנחנו וכאן, האקדמית בספרות נידון כ"כ שלא נושא זה. דיבידנדים חלוקת לצורך שמומשו

 ומעבר מעל הפירמה יציבות על השלכות לה יש שערוך מרווחי דיבידנדים של החלוקה האם לבחון

 בין עניינים ניגוד יוצרת נדיםדיביד שחלוקת יודעים אנחנו. ככלל דיבידנדים חלוקת של להשלכות

 כשמדובר יותר חמור להיות עשוי הזה ענייניםה שניגוד חושדים ואנחנו, הנושים לבין המניות בעלי

 על לשמור כדי פשוט זה אם - השערוך רווחי את לחלק לרצות צפויות חברות. שערוך רווחי על

 לבעלי מהפירמה ערך להעביר, יתבעיית יותר מזווית או מהרווחים קבוע שיעורחלוקת דיבידנדים ב

 יותר מזווית או, הנושים ובראשם בפירמה אחרים עניין בעלי חשבון על בא כמובן שזה המניות

 פה אז החברה לאיכות כסיגנל דיבידנד על מסתכלים אנחנו כ"בד, חיובי סיגנל איזשהו שזה חיובית

 מאמינים הדירקטורים, הההנהל, החברה, הללו הרווחים לאיכות ספציפי סיגנל להיות יכול

 את משדר וזה, אותם לחלק גם בעיה אין ולכן ימומשו שבעתיד אמתיים רווחים הם הללו שהרווחים

 שחילקו חברות האם, קבועים הדברים יתר, כל קודם לבדוק רוצים אנחנו. לשוק הזה המסר

 להיכנס יותר גבוה ןלסיכו נתייחס שבעצם יותר גבוה פיננסי בסיכון נמצאו שערוך מרווחי דיבידנדים

. הזה הסיכון את מתמחר השוק האםנרצה לבדוק , שכן נמצא אם .מכן שלאחר בשנים חוב להסדר

 שבין בשנים סחיר חוב להן שהיה לחברות מתייחסים אנחנו, שלנו הנתונים את פה לראות אפשר

 שאספנו ניםנתוב השתמשנו .בפרט הישראלי ובמשק בכלל בעולם סוערות מאוד שנים, 2013 עד 2008

, מהחברות 1/3 – כ, הזו בתקופה חוב הסדרי הרבה שיש לראות אפשר, חוב הסדרי על ישראל בבנק

 דיבידנדים על אספו ואילנית שאסתרי נתונים עם זה את חיברנו .סוערת יחסית תקופה, הרבה כמובן

  קשורים הללו החוב הסדרי האם לבדוק כדי שאספנו נוספים פיננסיים ונתונים, שערוך מרווחי

 באות לא דיבידנד מחלקות שחברות במילה אציין רק אני. שערוך מרווחי דיבידנדים לחלוקת

 לנו יש אז, כזה משהו או" הזה הנכס את ששערכנו מהעובדה הוא הזה הדיבידנד" ואומרות

 את צובעים אנחנו איך על בנייר מאוד מפורטת היא אבל עליה אתעכב לא אני, מתודולוגיה

 שאנחנו מה שזה לוודא כדי עמידות בדיקות בהרבה לזה התייחסנו גם, שערוך מרווחי הדיבידנדים

 בודקים אנחנו בעצם, אומדים שאנחנו המשוואה את לראות אפשר כאן אז. אחר סיפור ולא תופסים

 מושפע, מכן שלאחר בשנים חוב להסדר כניסה זה שאצלנו ,FD (Financial Distress) האם

 סכום כולל משתנים של מגוון ומעוד DFU(Dividend From Unrealized) שלנו המרכזי מהמשתנה

 משתניםה את החלפנו 2 במשוואה. חשבונאיים משתנים של מגוון כוללו כללי באופן הדיבידנד

 משתמשים אנחנו .הפירמה של סיכוןבחינת הל מקובל מדד, אלטמן של z-score במדד חשבונאייםה

, אירוע שקרה בלי עבר זמן כמה אנחנו בוחנים :זהה מהסוג בבדיקות שמקובל שרידות בניתוח

, שלנו המדגם סוף, 2013 סוף עד שרדה)אם החברה  חוב להסדר נקלעההחברה ש מבלי הזה במקרה
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 אציג לא אני) העיקריות התוצאות את לראות אפשר פה. באושר ועושר( לנצח חיהאז מבחינתנו היא 

 אנחנו. (ירצה מישהו אם לפרט אשמח ואני במאמר בןכמו מופיע זה, התוצאות כל עם טבלה לכם

 מובהקת בצורה יותר נוטות, שערוך מרווחי דיבידנדים שחילקו חברות ,DFU שחברות מוצאים

 תופעהזו לא  .המשתנים שאר על שולטים שאנו תוך מכן שלאחר בשנים חוב להסדרי להיכנס

 להיכנס שערוך רווחי שחילקה חברה של הסיכוי, הדברים יתר בהינתן אלא בלבד, סטטיסטית

 מאוד משהו פה יש. זאת עשתה שלא דומה חברה משל 3 פי גבוה מכן שלאחר בשנים חוב להסדר

 .כלכלי גם משמעותי

 

 

 דגנית דניאל

 ?הבנקים מול הסדרים גם זה? נכון משפט בית רק לא זה חוב הסדר

 

 שטינברג נדב

 לדעת אפשר תמיד לא סחיר חוב בלי שחברות בגלל סחיר חוב עם חברות על רק מסתכלים אנחנו, לא

 הסדרז היא לא בהכרח תדווח לציבור על א מהותי לא שזה החליטה החברה אם כי אם היה הסדר

 החברה או" הסדר צריכים אתם" ואומר בא משפט שבית אוזה  מבחינתנו הסדר בגדול. הבנק מול

 בעיה לדעתו שיש אומר נושה ושאיזשה מספיק לא. הסדר להליך המשפט לבית בעצמה פונה עצמה

 .בבעיה מכירה שהחברה לתהליך כניסה או משפט בית של פסיקה ממש אלא החברה

 

 קליר רענן

 .הללו בשנים משפט בבתי לא שהם הסדרים הרבה היו? משפט בתי רק

 

 שטינברג נדב

 עותשמ" להם ואומרת לנושים באה החברה אם אבל המדויקות להגדרות פה אכנס לא אני, שוב אז

 זה, וכדומה התנאים את נשנה, החוב את נפרוס, פתרון נמצא בואו החוב את לשלם בעיה לי יש

זו אכן סוגיה חשובה ובעבודה מפורטת ההגדרה של הסדר חוב ששימשה לאיסוף . הסדר מבחינתנו

 הנתונים שעליהם אנחנו מתבססים.

 

 אסף חמדני
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 ?אנדורן בוועדתעליהם  שהסתמכו המספריםאלה 

 

 ינברגשט נדב

נתונים על הסדרי  קיבלו כי, אבל אני לא בטוח על מה הסתמך הדו"ח, אנדורן בוועדת מעורבים היינו

 הנתונים סמך על עשיתי שאני אחרת שעבודה אני כן יכול לציין. ע"ני מרשות וגם מאתנו גם חוב

  .אנדורן וועדתדו"ח ל כנספח המופיע של הסדרי החוב האלה

 

 סוראיה אמיר

 ?ענפים? החברות של הפעילות חומית את בדקתם

 

  שטינברג נדב

 לענף להשתייכות ומעבר מעל זה רואים שאנו מה שכל כך, הענף על שולטים אנו הרגרסיות בכל, כן

 ן"נדל חברות והרבה חוב להסדר שנכנסו ן"נדל חברות הרבה שיש בגלל גם ספציפית. ספציפי

 וכל ן"הנדל חברות כל על בנפרד נסתכל בואו" תשאומר בדיקה עוד גם עשינו, שערוך ברווחי שהכירו

 בחברות שקורית תופעה זה אומרת זאת. לאלו וגם לאלו גם נכונים והממצאים", החברות שאר

 .ן"נדל בחברות רק לא ממש אבל ן"נדל

 

 אבנון דן

 סיכון גם שיערוך מרווחי חילקו שלא חברות גם האם,  3 פי זה שיערוך רווחי מתוך  דיבידנד חלוקת

 ?3 פי

 

  שטינברג נדב

, כללי באופן, עליהם מסתכלים שאנחנו מהנתונים אחד זה, הדיבידנדים חלוקת על שולטים אנחנו

 את ורואים דיבידנד מחלקת טוב במצב חברה, חיובי סיגנל פעמים הרבה זה דיבידנדים הספרותלפי 

 דיבידנד לחלק הרצ לא שלה החוב את לשלם תוכל לא שמחר חברה כ"בדר, שלנו בנתונים גם זה

 בגדול. זה את לעשות לא זהירים מספיק וההנהלה דירקטורים, כנראה משפטיים מטעמים גם. היום

 זאת,-.לעומתחזקות לחברות, החברה של לסולבנטיות סיגנל הם שדיבידנדים מוצאים אנחנו

 לסכום ומעבר מעל מוגבר סיכון ןלה יש שערוך מרווחי דיבידנדים שחילקו מוצאים שאנחנו החברות

 .שחולק עצמו
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 אבנון דן

 הסיכון את מגדילה  שערוך רווחי מתוך דיבידנד שחלוקת כאן אמרת אתה,  אחרת היא שלי השאלה

 ?הסיכון את מגדילה גם שערוך מרווחי שאינה דיבידנד חלוקת האם, 3 פי חוב להסדר להיכנס

 

  שטינברג נדב

כאמור הזיהוי של חברות . י שיערוךלחלוקה מרווח קשור ספציפית זה רואים שאנחנו מה, לא

 הגדרות עם עמידות בדיקות הרבה ביצענו אז, ידינו-שחילקו דיבידנדים מרווחי שיערוך נעשה על

 דומה בהגדרה השתמשנו בו" לסבופ" מבחן כן, ביצענו-כמו וקיבלנו תוצאות דומות. אלטרנטיביות

 דיבידנדים שחילקה חברה הימ שקובע אלגוריתםב עכשיו אבל שלנו המרכזיות ההגדרות לאחת

 שלא דרשנו, שערוך ברווחי הכירהלדרוש שהחברה  במקום :אחד תנאי החלפנו אבל שערוך מרווחי

 הקשר את מוצאים לא אנחנו, הזההפלסבו  מבחן את עושים כשאנחנו .שערוך ברווחי הכירה

  חוב. להסדר כניסה מסביר לא שלנו לסבופה משתנה ,אומרת זאת שמצאנו בשאר הבדיקות;

 

 ברנע אמיר

 .רגילים רווחים מתוך הדיבידנד במלרג חולק  כי  רלוונטי לא זה למלרג

 

  שטינברג נדב

 לדבר רוצה לא אני, סטטיסטית בדיקה איזושהי זו, מסוימת חברה על ספציפית הסתכלתי לא אני

 רותחב יש, סטטיסטיקה באמת זה פה הממצאים שבסוף להדגיש חשוב אבל, ספציפיות חברות על

 ויש שלנו המדגם לאחר לא גם וכנראה להסדר נכנסו ולא שערוך מרווחי דיבידנדים שחילקו נהדרות

 איזשהו זה בסוף. פעם דיבידנדים מרווחי שיערוך-בעייתיות שנכנסו להסדר מבלי שחילקו אי חברות

 . ממוצע

 אחד הסבר. זה את זה איםימוצ דווקא שלאו הסברים 2 על לדבר אפשר האלה הממצאים בהינתן

 ומעבר מעל שלה הסיכון את משמעותית מגדיל זה שערוך מרווחי דיבידנדים שמחלקת שחברה

 משתקף לא עדיין זה, בעייתיות יותר חברות יש מלכתחילה אולי, נוסף הסבר. המשתנים לשאר

 השליטה בעלי או וההנהלה באה ואז, החשבונאיים הנתונים כל, שולטים אנחנו שעליהם בנתונים

 לנסות כדי ."משהו לא שלנו שהעתיד יגלו שכולם לפני דיבידנד נחלק מהר בואו" ואומרים בחברה

 propensity score matchingבשיטת  התאמה מבצעים אנחנו הללו ההסברים 2 בין להבחין

 שחילקו שזיהינו חברות על מסתכלים אנחנו. ךיערוש מרווחי דיבידנדים חלוקת על שמבוססת
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 דיבידנדים לחלק דומה הסתברות ןלה הייתה אנטה שאקס חברות ועל, רוךשע מרווחי דיבידנדים

 אנטה אקס דומות וחברות DFU חברות של המצומצם למדגם ואז. זאת עשו לא אבל שערוך מרווחי

 דיבידנדים חלוקת עדיין: דומות מאוד תוצאות מקבלים ואנחנו שלנו הבדיקה על חוזרים אנחנו

 להיקלע הפירמה של הסיכון את כלכלית וגם סטטיסטית גם משמעותית מגדילה שערוך מרווחי

, מסוכנת יותר חברות על מדובר שמלכתחילה זה על רק מדובר שלא אומרת זאת .פיננסיים לקשיים

 . הפירמה של הסיכון את מגדילה באמת שערוך מרווחי דיבידנדים חלוקת שעצם אלא

 חלוקת בעקבות מוגבר סיכון יםמוצא שאנחנו זה בהינתן" :ששאלנו השנייה שאלהל עכשיו

 של החוב לעלות מדדים 2 על הסתכלנו?", זה את מתמחר השוק האם, שערוך מרווחי דיבידנדים

 ממשלתי ח"לאג ביחס שלה ח"האג נסחרת שבו והמרווח הדירוג סוכנויות י"ע שלה הדירוג, החברה

 -ה עם הגרסה גם, קודם שראינו למה דומים מאוד בקרה משתני עם רגרסיות מריצים אנחנו. דומה

Z-SCORE, דיבידנדים שחילקו חברות ,אומרת זאת .אפקט איזשהו רואים לא דווקא אנחנו וכאן 

 בעצם. גבוה יותר מרווחב נסחרות הן שפתאום או ןשלה בדירוג פגע שזה רואים לא שערוך מרווחי

 מרווחי יםדיבידנד בחלוקת מוצאים שאנחנו מוגבר סיכון אותו את מתמחר לא שהשוק נראה

 . שערוך

 שאימצו חברות מוציאים אנחנו. עמידות בדיקות מאוד הרבה מבצעים אנחנו, במילה זה את הזכרתי

הפיננסי  המשבר שיאשנות , 2009 – ו 2008 השנים שתי את מורידים ;מוקדם באימוץ IFRS -ה את

חנים בנפרד בו ;האלה בשנים מדובר בתופעה ספציפית שאוליהגלובלי כדי להתמודד עם החשש 

 כפי שהזכרתי ;נזיל לא שוק של תופעה רק לא וז - סחירות ופחות סחירות יותר ח"אג עם חברות

אנחנו משתמשים  חברות מענפים אחרים;ו ן"נדל חברות אנחנו גם בוחנים בנפרד קודם כבר

 זיהוי חברות שחילקו דיבידנדים מרווחי שיערוך.ל שונות הגדרותב

 לחברות מוגבר סיכון מוצאים אנחנו .הזו התופעה את תשבודק הנראשוה העבודה וז, לסיכום

 ששלומי החוק להצעת בהתייחס .השוק י"ע מתומחר לא שכנראה שערוך מרווחי דיבידנדים שחילקו

 לא שעדיין התאמות זה אם :שינוי באיזשהו לצורך תמיכה מספק שזה להיות יכול, לכן קודם הזכיר

 אבל, טוב פתרון להיות יכול שזה, הזכיר שאמיר קובננטים או ;שלנו המדגם בתקופת בשוק נעשו

 אפשרות כמובןאו  ;כן בהמשך אולי, יושם מספיק לא הוא בדקנו שאנחנו בתקופה שלפחות כנראה

 .תעלים את התופעה הזו שאולי חקיקה של

 

 קליר רענן

 מלרג ברתח, שורות בשלוש אליהם אתייחס אני אז העובדות את מכירים כולם כמה יודע לא אני

 להחזיר שצריך 2005 בשנת ח"אג הנפיקה שלה המימון שמבחינת חברה היא, תשתיות חברת היא
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 שצריך 2008 – ב חוב אגרות גם הנפיקה היא 2012 ועד 2007 – מ אומרת זאת, תשלומים 6 -ב אותן

 ב אחת, דיבידנד חלוקות 3 - ל התייחסה התביעה, 2015 ועד 2010 – מ תשלומים 6 -ב אותם להחזיר

 שהכל בטענה התחילה היא. הליכים להקפאת בבקשה 2010ב פנתה החברה. 2008 -ב 2 - ו 2007-

 השיגו, לנושים לחלק כסף הרבה שם שאין הסתבר מאוד ומהר תזרימית בעיה רק לה ויש בסדר

 אומרת זאת, 2010 בספטמבר פנתה שכשהיא אדגיש אני. כסף מאוד מעט לנושים שהניב הסדר איזה

  נוספים תשלומים וחמישה, 2010 – ב אחד קרן תשלום לשלם הספיקה 2008 של המרכזי ח"שמהאג

 מיליון 50 הייתה הראשונה ההנפקה, אמרתי לא, ח"אג של גודל סדר זה, שילמה לא היא 2015 עד

 הדין לפסק התייחסו. ח"ש מיליון 75 כמו משהו הייתה השנייה וההנפקה נכון זוכר אני אם ח"ש

 שני יש אז, חש לפחות שאני ממה קצת אחרת. הדברים את רואה אני, דרך ופורץ ניוחדש כתקדימי

, בישראל זה את יםעוש ראשונה פעם פשוט אלא חדשנים לא שהם ועושה אומר הדין שפסק דברים

 החובות כל את לבחון צריך אותו וכשבודקים הפירעון יכולת מבחן את שמחילים אומר הוא, אחת

 למי נשמע זה, 2015 סוף, השני ח"האג סוף עד שלנו במקרה, התשלומים תום עד החלויות כל את

 כתוב זה אבל, 2015 עדחובות  דיבידנד כשמחלקים 2008 – ב בודקים איך מרעיש מאוד שבפרקטיקה

 זה את לעשות הדרישה כל קודם אבל, כאלה לפורומים שאלה זה, זה את עושים איך. בחוק במפורש

 ואני ברנע פרופסור אמר וקודם קובע הוא, שתיים. בפרקטיקה רעישהמ היא אם וגם, בחוק כתובה

, אחראיים הדירקטורים אז אסורה חלוקה שבוצעה שקובע בחוק מפורש סעיף מחיל הוא, אתייחס

 הוא אבל נעשה ראשונה שפעם במובן חדש שהוא הזה ליישום מעבר. שלנו החברות בחוק כתוב זה

 החלוקה עם בקשר, עקרוניים דברים כמה קובע הדין שפסק וןנכ זה. החוק של יישום זה, חדשני לא

 הטענה את מקבל הוא אחת, האצבע את עליהם לשים שצריך קביעות שתי אבל, אתייחס מיד אני

 בעלי שבין במתח שמכריע מבחן מחיל בעצם הוא הפירעון יכולת מבחן את בוחן דירקטור שכאשר

 לא הזו שהחברה כרית לו תישאר האם להיזהר ריךצ הוא, עושה שהוא מה זה. הנושים לבין מניות

 לבין המניות עליב בין הזה במתח שמכריע הדירקטוריון בשולחן עכשיו. פירעון לחדלות תיכנס

 בעלי י"ע שמונו או ממש מניות בעלי שהם שאו דירקטורים רק יש, לנושים נציגים אין, הנושים

 בעלי רק זה, המיעוט י"ע ומאושרים הרוב י"ע מוצעים, מניות בעלי י"ע ממונים צים"דח גם. מניות

 שנוגעת בשאלה להכריע צריך מניות בעלי י"ע שמונו אנשים של כששולחן, המשפט בית אומר. מניות

 דירקטורים על, סף שומרי שהם קובע הוא. להיזהר צריך הוא אז, מניות בעלי לבין נושים בין למתח

 שלא למלרג אחר בהקשר כבובהשופט  של הלכהב גם, אחרים בהקשרים גם סף שומרי שהם אמרו

 וקשורה משפטית גם שהיא שנייה עקרונית קביעה. אחת עקרונית קביעה זו אבל. כאן בה נדון

 מהצדדים הדין עורכי כאן ויושבים הוכח מלרג ובעניין, הוכחה נטל של קביעה היא לפרקטיקה

 את שעשינו למרות, המשפט בבית מספיק זה את עשינו, להתנצחות להיכנס רוצה לא ואני האחרים
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 – ו פרוטוקולים 3 יש, הפירעון יכולת מבחן את בדק לא שהדירקטוריון ברור היה וזה הוכח. יפה זה

 שהוכח פעם, המשפט בית ואומר. תומן עד החובות לבדיקת בכלל מתייחסת לא אחת ואף חלוקות 3

 יכולת מבחן שאכן הדירקטור על להוכיח הנטל, הפירעון יכולת במבחן דן לא שהדירקטוריון לי

 .מתייחסת היא אבל משפטית קביעה זו. מתקיים היה נבדק היה אם הפירעון

 

 שוב שלומי

, שהוא ממה יותר  ממלרג עושים אתם" אומר בגדול אתה, אומר שאתה מה את מסכם אני אם, רענן

 מה אין, המשפט בית החליט שבהן ספציפיות נסיבות שהן נסיבות פה יש, שינוי איזשהו פה אין

 ."חדשה הלכה איזושהי מפה ליצור

 

 קליר רענן

 זה, ראשונה פעם לא, במחוזותינו קורה, החוק את החיל המשפט בית כ"בסה, משפטית מבחינה

 החוק את שכשמחילים אחרים מקומות בהרבה לי קרה זה אבל" בדיבידנדראשונה  פעם" קרה

 זאת", כך לזה התייחס לא אחד אף אבל כתוב היה זה נכון, אה" אומר הציבור פתאום אז, באמת

 אני בצניעות, חושב אני, תומן עד שלך החבויות את לבדוק החברות בחוק שכתוב שוב הרי אומרת

 דיבידנד חלוקת הפרק על לנו ויש 2008- ב היום אנחנו לו אומר שאתה הדירקטוריונים שרוב, אגיד

 בחוק שכתוב למרות הדירקטוריונים רוב ,2015 – ב לשלם צריך שהוא יודע שהוא ח"אג לו ויש

 לראות רוצה אני רגע ואמר נייר לקח לא אחד אף, הכוונה זו אבל הציטוט לא זה, תומן עד החברות

 אני, מלאכותי שזה יגידו נייר ניקח אם שגם יגידו, טובות סיבות לכך יש, 2015 – ב נמצא אני איך

 אם חדשני הוא, חשוב הוא הדין פסק הזה בןבמו אז. תרצו אם כ"אח זה אבל לזה להתייחס יכול

 ציין שלומי. הפירעון יכולת מבחן את מחילים לאיך, הדקה עוד זה ועל נתייחס כן, הזה במובן תרצה

 חושב אני, להיפך, המאזני המבחן את זונח שהוא קורא לא אני, התזרימי הצד על הדגש את שם הוא

 אז, לו יש מה בודק 2008 – ב שדירקטור מאליו מובן הוא, ברור הוא המאזני המבחן" אומר שהוא

 בוודאי זה, פוסל שהוא אומר לא הוא אז, קל זה אז 2008 – ל נכון והמאזן, המאזן את בודק הוא

 אומר גם הוא, התזרימי המבחן את גםלבדוק  צריך אומר הוא אבללבדוק את המבחן המאזני,  נדרש

 שהבדיקה אומר גם הוא, הקצה עד אלא, ייםשנת אחרי ולא שנה אחרי לא, נגמרת לא שהבדיקה

 וזה, קודם בספרות גם מצוי זה, לראשונה אומר הוא לא זה, אגב, חשבונאית ולא כלכלית היא

 קשר שיש מובן, נכון הוא קודם( שוב שלומי) שאמרת והקשר, במובן הרווח של לעניין גם מתחבר

 דירקטור שאותו הכספי בדוח יש אשרשכ גם מובן, הרווח למבחן הפירעון יכולת מבחן בין מובהק

 שכתוב מה על מהסס אני ומאידך, הזה הדוח על חותם אני" להגיד יכול הוא איך אומר אתה, מאשר
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 אחרות חברות וגם מכירים אנחנו ציבורית חברה, לפחות בעיני כך היא התשובה". דיבידנד לעניין בו

 של הנתון המצב את בוחנים איך כללים יש, מסוים מועד עד גם וציבוריות דוחות לפרסם נדרשות

 בוחנים היו אם החשבונאי הנושא שגם להיות יכול, גמור בסדר וזה החשבונאות כללי לפי החברה

 הייתה שם שגם להיות יכול. שהגשתי התביעה הייתה לא זו, בתיק נבחן לא הוא, מלרג בעניין אותו

 צריך כי הסבירות בגדר יבוא בונאיתחש מבחינה הדוח שנאמר שכמו להיות יכול בהחלט אבל בעיה

 איזשהו לשים צריך. בקופה כסף לפי לא הערכות לפי מחליטים הכנסות, מלרג כמו בחברה להחליט

 זה חשבונאית מבחינה אומר ואתה שהערכת אחרי בסוף אבל, גמור בסדר זה, להעריך צריך, מספר

 האלו ההיסוסים אז היסוסים נימי כל לך שיש יודע שאתה מחלק אתה זה סמך על אומר אתה, עובר

, הערכה בסיס על מחלק שכשאתה מבקש ש"שביהמ השמרנות בדיוק זו, לרעה היסוסים לא הם

 .הנושים על לשמור

 

 שוב שלומי

 לצורך הכנסה שהיא חשבונאית הכנסה, חשבונאית בהכנסה מעמדות למעשה שיש אומרת זאת

 . אומדנים מבוססת שהיא הכנסה לבין בטוחה שהיא הכנסה העניין

 

 

 

 קליר רענן

 אומר, אומר הוא עדיין זה אבל, קיבל והוא שהעליתי טענות זה אומנם, אני לא, המשפט בית אומר

 שיש לך שאומרים זה סמך על מחלק אתה אם, הבדל יש הערכה סמך על מחלק שכשאתה ש"ביהמ

 .התקדמנוש בגלל הכנסה ח"ש מיליון 80 שיש לך שאומרים זה לבין בקופה ח"ש מיליון 80

 

 ברנע אמיר

 .וזהו מזומנים לתזרים מצבירה לעבור

 

 עופר רוני

 בסופה שהייתה מהערה דווקא אתחיל אני, דברים לכמה להתייחס רוצה אני, ראשונה פעם אגב זו

, לי נראה זה, דברים כאלה מקבל לא אני. לתמחר יודע לא השוק אמר שנדב, נדב של ההרצאה של

 ההון שוק, נכון, כוונתי? אומר זה מה", להטות רבים אחרי" נכתב ך"בתנ כבר זה.. יודעים אנחנו

 ההון לשוק להתייחס שלא הצהרה עם לבוא כללי באופן אבל משברים והיו בועות והיו לטעות יכול
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 שייך זה איפה עכשיו" מכולם חכם יותר אני" אומר ואתה בא אתה, מסוכנת מאוד הצהרה זו

 לחלוקות הגיב לא שהשוק שמראה אירוע במבחן הדעת בחוות נועשי אנחנו, לך היה במלרג, למלרג

, המשקיעים(.. סיים לא...)הם שגם הדירוג חברות את לך יש, פסול דבר בהם ראה לא, הדיבידנדים

 זה וכל, קטסטרופלי אסון איזשהו שם שיש חשבו לא המשקיעים, הושפע לא ירד לא המנייה מחיר

 אני, הבין לא אחד אף" אומר ואתה משהו שקרה שנתיים שנה אחרי בא אתה ואז אמת ברגע קורה

 הם, וכולם הסל אמיר, לוין ענת, שכולם, המוסדיים המנהלים מכל, המשקיעים מכל טוב יותר יודע

 .בעיה כאן שיש אמת בזמן הבינו לא הם כי טיפשים

 

 נאור אופיר

 .הדירקטורים על סמכו שהם או

 

 עופר רוני

 בניהול שנה 25-מ למעלה נמצא אני, רבותיי, לך להגיד יכול אני ,הדירקטורים על סמכו שהם או

   .בלעדי באופן, בלבד הדירקטורים על סומך מהם שמישהו חושב לא אני, ב"וכיו השקעות

 

 

 ברנע אמיר

על רואה חשבון או על הערת עסק חי כי  להסתמך, הדירוג על להסתמךשאין  במפורש אומר השופט

 .יםהדירקטור על מסתמכים כלם 

 

 עופר רוני

 אי השוק מכוחות להתעלם אפשר אי, ארוך לטווח השלכות מבחינת חושב שאני שלדעתי נקודה זאת

 מבינים שאנחנו הצרות כל עם חשבון מרואי להתעלם גם אפשר ואי הדירוג מחברות להתעלם אפשר

 .כיום

 את כותב הדין סקבפ 88 סעיף, מפריע זה לי אבל משפטן לא אני, כאן היא שלדעתי, נוספת נקודה

 עלולה החברה האם בשאלה עניינו אסורה חלוקה של בקשר הפירעון יכולת מבחן"  הבא הדבר

, קיומן מועד בהגיע חבויותיה לשלם יכולת העדר קרי, תזרימית פירעון חדלות של למצב להימצא

 ."מאזנית פירעון בחדלות עניינינו אין
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 עופר רוני

 פירעון בחדלות עניינו אין: " הציטוט את ממשיך...כלכלי NAV – ל חשבונאי NAV בין הבדל יש אבל

 עולים החברה של חובותיה כלל כאשר רק הקיימת החברות לפקודת( 3)258 בסעיף כמשמעה מאזני

 לא הפירעון יכולת שמבחן אומר אבל פוסל לא, פוסל בעצם הוא, כאן אומר הוא מה", נכסיה כלל על

 ...רואה אני איך עכשיו. התחייבויות על נכסים עודף יש לחברה האם להיבדק צריך

 

 נאור אופיר

 אסור התחייבויות על נכסים עודף לה יש אם גם.. " זה את מאזן הוא הבאה בשורה, המשך יש אבל

 .המאזני למבחן התייחסות יש אז. תזרימית פירעון לחדלות שתיקלע חשש יש אם דיבידנד לחלק לה

 

 עופר רוני

 אני איך אגיד אני, קיצונית לדוגמה זה את אקח אני, הבא הדבר את אומר אהו אבל, מבטל לא הוא

 תזרימית יכולת אבל תזרימית יכולת של בדיקה להיות צריכה שלא חושב לא אני, זה את רואה

 עודף לה שיש חברה יש אם אבל שנתיים, וחצי שנה, לשנה אותה לבדוק אומרת זאת, בזמן מוגבלת

, ח"אג להנפיק יכולה היא, כספים לגייס אפשרות הארוך בזמן לה יש הרי, התחייבויות על נכסים

 אם, קיצוניות על מדברים אנחנו תמיד, לקיצון זה את קחו. כסף לגייס ואז מניות להנפיק יכולה היא

, לדוגמה נזיל לא ן"נדל, נזילים לא הם אבל מיליארד של נכסים לה ויש חוב אף לה שאין חברה יש

 רק רוצה אני? דיבידנד ולשלם חוב לקחת יכולה לא היא האם? דיבידנד שלםל יכולה לא היא האם

 שנקרא מה על ב"בארה שמסתכלים שלי מאמרים 2 כולל מאמרים מספר שיש הזה בהקשר לציין

Equity for debt swap, ולקנות חוב להנפיק הולכת אני" לשוק ומודיעה שבאה חברה אומרת זאת 

 מחקרים 8, שנים פני על בממוצע 19.9, חיובית הודעה לכזאת שוקה תגובת, שלי המניות את בחזרה

 תגובות שיש יודעים אנחנו, דיבידנד חלוקות לגבי ל"כנ. הזה הנושא על שהסתכלו שם סיכמתי אני

 אנליסטים, חיובית בצורה זה את לוקח שהוא רק לא השוק, שלי מאמר, שוב, מזאת ויתרה חיוביות

 כאן לדון שצריך העיקרית שהבעיה חושב אני. התפעולי הרווח תוחלת את מעלה כלפי מעדכנים

 י"ע להיבדק צריכה פירעון ויכולת, פירעון יכולת בודקים איך של ההגדרה של הנושא זה לדעתי

 שוב, בהתחלה שאמיר למה להצטרף רוצה אני, ושתיים. אחד זה, והתחייבויות נכסים של השוואה

 אם לשלם יכול אתה. רווח מבחן יש האמריקאי בחוק ב"שבארה חושב לא אני, משפטן לא אני פעם

 הרווח מבחן. קיים לא ב"בארה, הרווח מבחן של הזה הדבר. לשלם יכול אתה, לא ואם רווח לך יש
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 לעבור צריכה האחריות ולדעתי, הון הפחתת מפני הנושים על הגנה בתור האנגלי מהחוק בא

 .משפט לבית ולא לדירקטורים

 חברה הייתה העיקרי הלקוח, שוב אותם ואגיד מלרג על שדיברנו הדברים לגבי נקודות 2 עוד

 מבחינת קיבלה החברה, שולם שלא וחוב אבוד חוב היה לא פעם אף, איילון נתיבי, ממשלתית

 למה, כאן נכנס לא, הזה הדבר של שוטף תשלום היה, רציף באופן זמן לאורך שולמו הלקוחות

 ולהגיד לבוא, הממשלה של חוב בעצם שהוא חוב לה ויש, הממשלה עם להסכם הסכים הכונס

 .ישולם לא הזה שהחוב

 

 חמדני אסף

 מציע הייתי המשפטים משרדאני  . לואקדמית קצת מזווית הדברים את ואומר קצר אהיה אני

 ה שלמגמחשש להתפתחות  יש לדעתי, כיוון שהדירקטורים אחריות את שמצמצם חוק תזכיר

, וזאת כתגובה לכשלי שוק שהיו קיימים בעבר לדיבידנדיםסיקה של הפ בהתייחסות החמרת יתר

, בהחלטות קונקרטיות טועים המשפט שבתיבשוק החוב הסחיר בישראל. המגמה לא נובעת מכך 

 שוקב מבוססת על שני כשלים שספק אם קיימים היום: מינוף יתר של חברות והעדר קובננטים אלא

 היא בישראל ההון בשוקהבעייתי  את המצב לומהכ ריות שממחישה העובדה. החוב הסחיר בישראל

 למה: אחת שאלה הנתון הזה מעלה .דיבידנד חילקה בה בתקופה ח"אג גייסה הזו שהחברה העובדה

זה אמור  כדי להגביל את היכולת של החברה לחלק דיבידנד? שבא קובננט שום היה לא הזה ח"באג

של מינוף  מאקרו בעיית הייתה שבישראל ודעיםי כולנוהיה להיות קו ההגנה העיקרי של הנושים. 

הסחיר  ח"האג שוקהיא ש חודק וועדת. בעיה נוספת שעלתה בישראל בנק של דוחותיתר שעלתה מ

 שאנו מה ,לדעתי. לתביעות בבתי המשפט לוקח מספר שנים להתברר ומשוכלל היה לא כנראה

 קנוות שבינתיים אולם, החשש הואבעבר.  בעייתי מאוד היהאכן ש לכשל שוק תגובה זו היום רואים

שיהיו  הלכות עם ישארת מדינת ישראל אבל--או כלים אחרים חודק ועדת באמצעות--כשלי השוק

, גם כאשר לא תהיה יותר בעיה של מינוף יתר או העדר שנה ושלושים שנה עשרים בתוקף עוד

כה הזו חלה לכאורה גם ההל. דיבידנדיםקובננטים, ויוצרות סיכון יתר עבור דירקטורים שמחלקים 

 בעתיד.  דיבידנד שתחלק ח"אג שלא הנפיקה הייטק חברתעל 

 

 

לתיאור  "סף שומרי"הנקודה היחידה שמעלה קושי בהחלטה הספציפית הזו הוא השימוש בביטוי 

 הדין בפסק. הדירקטורים. המסר לדירקטורים הוא שעליהם לפתח גישה לעומתית ביחס להנהלה
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דירקטוריון הנהלה, ומשדרות לדירקטורים -מורכבות בנוגע ליחסי שאלות שמעלותשזורות אמירות 

 להם.  נותנת שההנהלה נתוניםשהם לא צריכים להסתמך על 

 

 דיני לפעמים מלמד אני במענה לשאלה של שלומי. נקודותאתייחס לשתי  אני, המשפטי במישור

אבל ההתייחסות  בישראל, פים שדומים לחוקסעימדינות שבהן יש  ישש נכון זה .ב"בארה חברות

 לנושא הזה בפסיקה נדירה. זה נושא שלא נתפס כמשמעותי מבחינת הגנת הנושים.

 

 ברנע אמיר

 ?ב"בארה רווח מבחן יש

 

 חמדני אסף

 פירעון כושר מבחן יש .אותו אימץ לא בישראל החוק אבל המדינות בין משתנה שהוא רווח מבחן יש

 מדגישים שם המשפט בתי אבל, תמדינתי חקיקה וז רותחב שדיני מזכיר אניו, מהמדינות בחלק

 פירעון לחדלות קרובה לא החברהיש אמירות שאם  שהמבחן לא מחמיר עם הדירקטורים. לדוגמא,

להפעלת מבחן כושר  ב"בארה תקדימים לחפש שינסה מי ,לכן. אז חזקה שהיא עמדה במבחן

 מאשר בישראל.  קטן יותר הרבה ואה הזה התחום של שהנפח יראה, הפירעון בחלוקת דיבידנדים

 ולא בחוזה זה נושים על שההגנה העיקרון על מקפידים מאוד ב"בארה המשפט בתי כי ,השאר בין

 תהיהבזמן חלוקת דיבידנד  ח"אג גייסה שחברה העובדה עצםיתר על כן, . המשפט בית י"ע בדיעבד

 משהו יש. המשפטי בצד חרונהא נקודה. שהיא עמדה במבחן כושר הפירעון לכך שוקית אינדיקציה

 כושר שמבחן נכון זה. הארוך בטווח הפירעון יכולת מבחןהפעלת  של בנושא לחדד חשוב מאודש

. קצר לטווח מוכוון טיבו מעצם התזרימי המבחן. תזרימי מבחן הוא אותו קבע שהמחוקק הפירעון

ל. כמו שעולה גם למש 2030 בשנתיש חברות שהנפיקו חוב סחיר לטווח ארוך, שאמור להיפרע 

, ארוך בטווח. מתאחדיםהתזרימי והמאזני  ןהמבח מסוימת בנקודהבדיונים על חוק חדלות פירעון, 

 עודף לך יש אם בשאלה תלויה קיומן מועד בהגיע ההתחייבויות את לשרת יכולת לך יש אם השאלה

. לכן, גם במסגרת המבחן התזרימי שנקבע בחוק זה לא מדויק לומר ההתחייבויות על םנכסי

 שהמבחן המאזני בכלל לא רלוונטי, בייחוד כאשר יש התחייבויות לטווח ארוך.

 

 ברנע אמיר
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 דיבידנד מחלק אתה אם, משתבש המניות בעלי של השאריתי נושא שכל ואמר בא  המשפט בית

 בעלי של בעיקרון הזכות השארתית  פוגע כאילו אתה לאי פירעון.  סביר חשש בה שיש בחברה

 .לנושים השאריתי מחולק במצב זה דיבידנד בעצם מועבר אם . המניות

 

 חמדני אסף

 .סביר חשש זה מה היא השאלה, אמיר

 

 ברנע אמיר

 היררכיה יש.. מדורג הוא איך, נמוך, גבוה סביר חשש, להבין הצלחתי לא שלומי של הנימוקים מתוך

 ?חששות של

 

 חמדני אסף

". יש כאן אלמנט משמעותי מאד של שיקול סביר" חששכאמור, השאלה היא איך מחליטים אם ה

 לחברה להגיד הנושים מבחינת גם תועלת שיש חושב לא אני, בנקודות קיצון אבלדעת בית המשפט, 

 .השל החוב את לשרת יכולהכדי לקבוע אם היא  2030ליצור תחזית תזרים עד שנת 

 

 שוב שלומי

 כמו מתנהג שם ההון שוק, מהאמריקאים פייסט מהקופי להיזהר צריך דברים מעט שבלא חושב אני

 .לשם הגענו לא עוד, הישראלי ההון שוק כמו דבר אותו בדיוק לא הבנו שכבר

 

 פניגשטיין   צור

 חששאת המונח " פירשתי תמיד אני. PwC  בשם ולא עצמי בשם מדבר שאני להדגיש חשוב, כל קודם

 בהערכות. שווי הערכותמה שנדרש במ מובהק באופן כשונה ,ובפרקטיקה הפסיקה מבחינת ",סביר

 עושה כשאני ,זאת לעומת , וממנו אתה גוזר שווי הוגן.(סביר) תוחלתי שהוא תרחיש בונה אתה שווי

 את, ההמלצה את נותן, עובר אבל תוחלתי מתרחיש מתחיל אני ,דיבידנד לחלוקת שקשורות עבודות

 בניגוד. שלי הפירוש זה. שמרני שהוא תרחיש בסיס עלבדבר האפשרות לחלוקת דיבידנדים,  הקביעה

במקרה של , התוחלת על מתבסס ואתה תרחישים כמה שיש לאפשרות מודע אתה שבה שווי להערכת

 .שמרני תרחישעל  מתבסס אתה "סביר חשש"
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 שוב שלומי

 ?אומר זה שמה

 

 פניגשטיין   צור

 אמצע כמו משהו, שלו בשמרנות קיצוני לא שהוא ",סביר שמרני" זה קהבפרקטי שלי פרשנותה

 אף. אלא מעין "עקרון מנחה" ממש אצבע כלל לא זה ,פעם עוד (.25–ה אחוזון)ה התחתון החציון

 שזה מבין אני, בפרקטיקה, שני דבר. זו הנחת העבודה אבל, באמת ההסתברות מה יודע לא אחד

 ,השימושים סך מול קדימה המקורות סך על מסתכלים ,נההאחרו הפסיקה עם משתלב איפשהו

 על הסתכלות על כלל בדרך גוזר זה .התחייבויות על נכסים עודף של סטטי מצב על רק לא כלומר,

 ,קודם שאמרתי פיכ ,גם גוזר זה ים.תזרימי לא ושימושים מקורות מסתםמשקף  יותרהוא ש ,תזרים

 את לבדוק שצריך לכך מודע שאני למרות ,יקהבפרקט ,שני מצד אבל .שמרנית הסתכלות גם

 לא אני , ניתן באופן מעשי לחזות הרבה שנים קדימה.קיומן מועד בהגיע הצפויות ההתחייבויות

פעמים  .שנים 5-מ ליותר תחזית ותבנל ,מעשי כל כך לא אבל ,מספיקות קדימה ששנתיים בטוח

, לדעת יכול לא הרי אתה. שיהיה הוא שהיה שמה איה ,שווי בהערכות כמו ,בפרקטיקה ההנחהרבות 

 .5–ל מעבר לא בטח אבל ,קדימה שנה לדעת שאפשר ברור לא

 

 דגנית דניאל

 .בבזק שהיה מה שזה

 

 פניגשטיין   צור

חלוקת דיבידנד.  לבזק המתיר מהצד דעת חוות נתנו ודווקא ,מעורבים היינו שם גם דווקא, בבזק

 תחזיות לתת אפשרי בלתי עד קשה כ"בד זה, וחלתקופות ארוכות טו התייחסנו לא, שוב אבל

 .המכתיבות הן הראשונות שהשנים מניח אתה אז טווח ארוכות

 

 שוב שלומי

. פשוטות לא רגולטוריות שאלות מעט לא יש יודע אתה שבו, בזק של כמו מקרה לך שיש נניח אבל

 . רגולטוריותמאד להחלטות  כך את בזק למשל שנתונה

 

 פניגשטיין   צור
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 .בבסיס עובד אתה, לקחת חייב אתה, תמיד כמו

 

 שוב שלומי

 ?שמרניות הכי ההנחות את לוקח אתה

 

 פניגשטיין   צור

 הנחות שמרניות. להניח צריך כן אתה אבל, שמרניות הכי לא

 

 דגנית דניאל

 בקשה מקבלים שאנחנו פעם כל הזאת השאלה עם מתמודדים אנחנו, בעצם שזה חושבת אני

 חייב אתה אבל שמרן הכי להיות יכול לא אתה, שמרן להיות חייב אתה, דיבידנד של לחלוקה

 כסף, דבר אותו הנכסים כל על מסתכלת לא שאני רענן עם מסכימה אני בהחלט, שמרנות איזושהי

 צריך אתה, אותו לבחון צריך אתה לקוחות חוב, אתו להתווכח אפשר אי, בקופה כסף זה בקופה

 הספציפי שבמקרה חושבת אני. לעומק יותר אותו ולבחון לראות צריך אתה, ההיסטוריה את לבחון

 זה, דיון היה לא שבכלל היא הדין פסק את קוראת שאני כמו הייתה המרכזית הבעיה מלרג של

 .המרכזי הדבר היה בעצם

 

 שוב שלומי

 רווח שזה בזה מלאה התקשורת שכל בחשבון זה את לוקח אתה איך, שווי כמעריך עושה אתה מה

 ..עצמו על יחזור לא שאולי

 

 פניגשטיין   צור

 .תרחישים עושה אתה ברגולציה גם .תרחישים עושה אתה

 

 ברנע אמיר

 .ותבין בזק של השוק הערכת את תראה

 

 וול אברמי
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 בעיות שתי שיש חושב אני .מהותיים משפטיים חידושים אין הדין שבפסק רענן עם מסכים אני

 של עמדה נייר אותו עם כבר התחילה, הראשונה הבעיה, אולי עסקיות בעיות להם קורא שהייתי

, שנים לעשר תזרים ליצור צריך אתה, שנים לעשר ח"אג לך יש שאם העיקרון את שהביא ע"ני רשות

 אני רוצים אתםאם , זה את שבונה חברה אין, מעשי לא שזה, להם אמרנו איתם בדיונים אז וכבר

 הבעיה.. זוכה הכל -אבל אין לזה משמעות , רוצה נישא מספרים איזה לשים יכול אני, זה את אבנה

 מוגשות הן אומרת זאת, מעשה שלאחר בחכמה באות תמיד חלוקה על התביעות שכל זה, השנייה

, נגדו חזקה יוצרת והמציאות, טעה התחזיות את שבנה שמי ברור ואז הרגל את פשטה כשהחברה

 רק קמה לא הפירמה הכבוד כל עם כי, שמרנות לעודף(, חמדני אסף) אסףאמר ש למה מוביל וזה

 נהיה שתמיד ולהגיד שלה המניות בעלי את לשרת באה גם היא ,שלה הנושים את לשרת בשביל

 היא, האכסניה בשבחדברים  נאמרו, לשתי הסוגיות לדעתי הנכונה התשובה. פתרון לא זה שמרנים

, הפירעון יכולת בסוגיית שדנה, יב די איי בעניין המשפט לבית הגיש )אמיר ברנע( שאמיר הדעת חוות

 כי, הארוך לטווח חיובי מובהק NAV  וב הקצר לטווח גבוהה בנזילות נמדדת פירעון שיכולת ואמרה

 NAV – ה שנתיים בעוד אם אבל, שנים חמש בעוד התזרים היהי מהברצינות  לדעת יכול לא אחד אף

בעיית ל התשובה גם וזאת .ותוא לשרת התזרים את אמצא כבר אני מובהקחיובי  NAV הוא שלי

 אחרי שנתיים או שנה קרסה החברה . אםברטרוספקטיבה תכליםסכשמ דירקטורים אחריות

 קשר שום שאין אומר זה, החלוקה לאחר שנים חמשרק  קרסה היא אם אבל אחד דבר זה החלוקה

 .לקריסה בפועל שהובילו הסיבות לבין עיניהם לנגד ראו שהם והעובדות התחזיות בין

 

 שוב שלומי

 2015 -ב התוויתם שאתם הדרך את שממשיך כמשהו מלרג של הזו הפסיקה את רואה אתה, אמיר

 ?קדימה צעד זה את לוקח אפילו שהוא או

 

 הלמר אמיר

 בעצם ואנחנו הזה בעניין הדרך פורצי היינו שאנחנו ציין הוא, אמר שאברמי למה להתייחס רוצה אני

 מה את שקורא מי שגם חושב אני. הסוף עד מדויק לא זה, תהחבויו כל להסתכל שצריך התווינו

 צריך אתה" אמר לא הוא, חברות במספר ביקורת בו שביצענו בעצם של נייר זה, בנייר שכתבנו

 הזה והנייר מספיק בהכרח לא ששנתיים ואמר בא הוא הזו בנקודה דווקא" אינסוף עד להסתכל

 ואני, אומר המשפט שבית וכמו אומר שרענן כמו והחוק החוק הוראות יישום את בדק הוא, מתחבר

 היה החוק הוראות את קורא שהיה מי. הזה בעניין חידוש אין, רענן עם וגם אברמי עם גם מסכים
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 אבל שם נמצא הקצה ולכן הנוסח זה. קיומן מועד בהגיע הצפויות החבויות את לבחון שצריך רואה

 ולכן אפקטיביות הן כאלה שהערכות שנה 30 עוד חוב לך יש אם בהכרח שלא מבינים אנחנו גם

 כבר שנים 10- ב יכול אתה שבאמת ולהראות ולהציג שנים 10 לבדוק שצריך ואמרנו באנו לא אברמי

 ממבחן חלק הוא בתזרים השימוש, כתוב גם זה. שנים 10 בעוד תפרע שאיתו התזרים את עכשיו

 לא שזה אמרנו, אותן לבצע ראוי, ימותומשל נוספות בחינות מתאימות בנסיבות לבצע ויש הנזילות

 בוא. עינינו לנגד גם היה זה אומרת זאת. במיוחד זהיר היה וזה שנתיים של בתקופה בהכרח מצמצה

 הרווח מבחן כאשר נבחן אותו הפירעון יכולת מבחן אגב דרך שנים 5 עברו, אחד דבר רגע נזכור

 שבית בעצם ומקדימים המשפט לבית לכיםהו(... רעש היה ברור לא... )הרווח מבחן וכאשר מתקיים

, עשינו שאנחנו מבדיקות משפט לבית הולכים כאשר והנה מבחן אותו הוא לפני ויפסוק יבוא המשפט

 הרבה(. סיים לא...)כ אותם שמו שהם שנתיים מעל לבדוק יכולת יש כלומר, שנים חמש בודקים

 לו להציג יודעים הם המשפט יתלב באים כשהם הנה אבל מרק'בנצ כאיזשהו זה את שמים חברות

 לבית כשבאים אפשר שאי שהטיעון אומרת זאת. יותר אפילו ולפעמים שנים לחמש תזרימים

 באים אנחנו פה, פה נידונה שלא, אחרת מעניינת שאלה זו אז, מתקיים כנראה מראש המשפט

, הזה הסיפור כל נוכח, עדיף לא האם קורה מה אבל קרסה כשהחברה בדיעבד בא רענן גם, בדיעבד

 ואם טוב החברה מצב אומרים שאנחנו כמו, לפני משפט לבית לבוא, מתקיים הרווח מבחן אם גם

 ייתן ובעצם טוב שהמצב יראה המשפט בית אז ההחלטה על משפיע וזה נכון אומר שאברמי מה

 שהוא המשפט בית של המשמעות מה אז, מעניינת שאלה לי נראה... נשאלה שלא שאלה.... חסינות

 .לחלק שאסור ואומר בודק

 

 ברנע אמיר

 ספק שאין סולבנטית חברה? דיבידנד לחלק יכולה סולבנטית חברה האםאנא תשובתך , כל קודם

 צריך מה? סביר חששבחשבון קיומו של  לקחת צריך הדירקטוריון האם, שלה הסולבנטיות לגבי

 לעשות?

 

 הלמר אמיר

 ?שצריך קובע וקהח האם. השאלה את מבין לא אני, אומרת זאת מה

 

 עו"ד הילה פלג 

 הדבר את לוקחים איך להבין מנסה שהפורום חשבתי אני, ניסיון פה יש, משהו להגיד רגע רוצה אני

, אברמי וגם אסף גם, גדול מאוד מאוד קושי שיש חושבת אני כי, קדימה אותו ומיישמים הזה
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 רק, בנוח מאוד לא חשה קצת ניא אז ועומד תלוי עוד התיק. קטסטרופלית היא פה בדיעבד החוכמה

 הבדיקה, הראשונה החלוקה על עשה המשפט שבית מה את לוקחים אם, האוזן את לכם לסבר כדי

, אחרי שנים 10, עליהם להסתמך היה שאפשר חובות הם איילון נתיבי של החובות האם עשה שהוא

 הסטייט על לחשוב סותנ, פריים הסאב משבר לפני, להיכנס ומנסה אחרי שנים 10 משפט בית לוקח

 זה תקשיבו, פרויקטים של החובות האם ולהגיד, פריים הסאב משבר לפני דירקטורים של מיינד אוף

 מדב איילון נתיבי על המחלפים כל את שהקימה חברה", דרדלה" חברה איזה לא שהקימה חברה

 מאוד באופן השעבד חברה, ריקה חברה לא זו, אמתיים פרויקטים לה שהיו חברה זו, וצפונה הוז

 סביר היה זה איילון נתיבי של החובות על הסתמכו כשהם 2007- שב משפט בית לוקח. וודאי מאוד

 חומר יש בתיק, אנחנו. סביר לא היה כבר זה איילון נתיבי של החובות על הסתמכו שהם 2008 – וב

 על זה את ועושים 2007 על עשה שהוא מה את לוקחים שאם אליו התייחס לא השופט שפשוט

 ובוחר לוקח המשפט בית בעצם, פירעון שיעור אותו, חובות אותם, תוצאה אותה, 2008 של החלוקה

 פיה שעל עובדתית מציאות איזושהי לעצמו ומצייר לוקח שבדיעבד החכמה מתוך בדיעבד לעצמו

 אלישר מדינת של איילון שנתיבי לצפות צריך היה הוא זמן באותו דירקטור סביר לא היה אומר הוא

 מדברת אני, בעיניי שזה ביצע שהוא מחלוקת שאין ביצע שהוא פרויקטים על חובות לו תשלם לא

 שמייעצת כמי לחשוב מנסה ואני הזיה באמת לי נראה וזה הזה התיק את ייצגתי ואני עצמי בשם

 את לוקחים איך. להתנהג צריכים הם איך להם להגיד יכולה אני מה קדימה מכאן לדירקטורים

 פרויקטים על ממשלתית מחברה חוב לכם יש. להם אומרת אני ומה הזה המשפט בית של יןהד פסק

 ....תחלקו אל? לעשות אמורים אתם מה, החברה י"ע מאושרים שהם מבצעים שאתם

 

 רוני טלמור

 כשהתחלנו? דיבידנד לחלק יכולה סולבנטית חברה האם, שאל שאמיר ממה להתחיל רוצה אני

 הרווח מבחן לגבי גם ,הכיוונים בשני לחשוב ע"ני רשות עם יחד ניסינו, החלוקה מבחני על לחשוב

 שהרשות העבודה פירות את רואים אתם, הפירעון כושר מבחן לגבי .הפירעון יכולת מבחן לגבי וגם

ברמה של  למשהו להגיע הצלחנו לאאבל , הזה המבחן לגבי להכווין אותנו מסמיך הזה החוק .עשתה

 צריכה לא או צריכה חברה מתי ולומר לבוא יודעת שהחשבונאות ,ברור לנו היה אחד דבר תקנות.

 זה, לחלק יכולה היא אז חי עסק הערת אין לחברה שאם ולומר לבוא אבל .חי עסק הערת לפרסם

 .להגיד יכולים לא אנחנו

 

 שוב שלומי

 .שונים מבחנים שני זה, שונים דברים שני זה
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 רוני טלמור

 לעניין ליישום טכני כמבחן אותו לעצב ידענו ולא רצינו לא ואנחנו מחמיר יותר להיות צריך המבחן

 עבודת, לקרוא יצא שלי ממאמרים לפחות ,IFRS -ה שהתחיל לפני ,IFRS ,זאת לעומת .הפירעון כושר

 מבחן עם התעסק באמת לא אחד אף ,הרווח במבחן עמדה חברה שאם כזאת הייתה הדירקטוריון

 ומה. חילקה, הרווח במבחן שעמדה חברה, בגדול. ענק משהו איזה היה ןכ אם אלא ,הפירעון יכולת

 כנראה הוא אבל ,יותר לחלק אפשר שאומנם ,הרווח מבחן את קלקל קצת שהוא זה עשה IFRS – ש

  .IFRS – ה לפניהחשבונאית  השמרנות יצרהש ביטחון חגורת שיחרר מקום באיזה

 הרווח מבחן לגבי שעשינו ארוכה המאוד העבודה תוצרי את מכירים פה האנשים שרוב מניחה אני

 כמו לא הם בארץ החלוקה כללי, נגליהבא עובד זה ככה, האנגלי למודל בדומה אגב, לראות במטרה

 ומנטרלים IFRS את לוקחים איך שמסביר מפורט די ספר יש באנגליה. באנגליה כמו הם, ב"בארה

 בסך ברורים די הם אבל כ"כ קליל כללים ספר לא זה, לחלק מותר מה להגיד כדי השערוך רווחי את

מדי  יותר הרבה משהו מוציאים שאנחנו ביקורת הרבה וקיבלנו האלי ללכת שרצינו התכנית זו. הכל

 הפירעון כושר שמבחן זה רואים שאנחנו מה כי פתרון איזשהו צריך שעדיין חושבת אני אבל .מסובך

 אסף ושאמר כמו, בסוף, ביטחון כרית תןנו באמת לא הרווח מבחן וכאשר ,מורכב באמת הוא

 שומרי"כ אליהם להתייחס מתחיל ש"ביהמ אםעל הדירקטורים.  מוגבר נטל נוצר בסוף, ואברמי

 לשולחן לחזור כן צריך אולי אז ,דירקטורים אצל יתר חשש יוצרות שבעצם אמירות מיני כל או "סף

 שקט יותר לתת שיכול מבחן בתור כל קודם הרווח מבחן את מעצבים אנחנו איך ולחשוב השרטוט

 .שלהם העבודה את לעשות לדירקטורים

 

 נאור אופיר

 .קצר מאוד להיות אשתדל, נקודות בחמש אדבר אני

 הדבר, בכלל שאלה לא זו לדעתי. הנושים כלפי חובה יש האם, שאל שאמיר השאלה בעניין, אחת

 פסיקה רואים אנחנו פירעון חדלות של בתחום בעיקר דין פסקי של בשורה הוכרע לדעתי הזה

  .נושים כלפי ובראשונה בראש חובה שיש מפורשת בצורה שקובעת

 

 ברנע אמיר

 ?פירעון חדלות של בסביבה לא אתה אם גם
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 נאור אופיר

 זה בהגדרה אז הפירעון חדלות של המבחן על מדברים אנחנו, דיבידנד חלוקת על מדברים ואנחנו

 ניתנה שבמסגרתה המשפטי המבט מבחינת זה את חישלהמ כדי עכשיו העבודה סביבת אזור

 באופן זה את להמחיש רוצה אני אז, פירעון בחדלות חברה של מבט נקודת שזה, הזאת ההחלטה

 לא, החשבון לרואי לשלם הספיקה החברה, נושים להעדפת טענות עולות קורסת חברה כאשר: הבא

 חלוקת על מדברים כשאנחנו. לא השני כסף קיבל אחד נושה אומר בא אז. נניח, הדין לעורכי שילמה

 חמורה יותר הרבה נושים העדפת על מדברים אנחנו לא או אסורה חלוקה של בראייה, דיבידנד

 קיבלו שלא הנושים כלל על מדברים אנחנו, שלא אחר ונושה שקיבל אחד נושה על מדברים לא אנחנו

 קודם אנחנו. חברות דיני של הבסיס את יאינהרנט באופן שנוגד משהו זה, המניות בעלי את והעדיפו

 .אחת נקודה זו. המניות לבעלי הרווח את מחלקים זה ואחרי החוב את מחזירים כל

, לחייב הנושה בין קובננטים שיכלול בהסכם זה את לפתור ניתן האם השאלה לגבי, השנייה הנקודה

 אחרי זכויותיהם על לעמוד שיכולים חייבים שיש נכון. פתרון נותן לא הזה שהדבר חושב אני אז

 אבל קובננטים לדרוש ופחות קובננטים לדרוש יותר יודעים חוב אגרות מחזיקי אולי, חודק וועדת

 ספק מעורר הוא אם משהו לחלק לא החברה של ההתחייבות, הזה הדבר, פשוט נורא דבר טוען אני

 והוא בחוק הוראה הוא הזה הדבר. חברה לבין נושה בין חוזה בכל אינהרנטי באופן כלול הוא, סביר

 מוצר או שירות שנותן ספק שאני או הלוואה שנותן ח"אג מחזיק אני ואם בחוק קוגנטית הוראה

 פני על שלה המניות בעלי את תעדיף ולא לחוק בהתאם תפעל שהחברה זה על מסתמך אני, לחברה

 יצא במקרה סהר אורתם חברת קרסה לאחרונה, לפרקטיקה זה את לחבר רוצים אם. שלה הנושים

 הדירות שרוכשי מצפי באמת אנחנו. דירות רוכשי אלפי שם יש, החוב אגרות מחזיקי את לייצג לי

 כאלה בנסיבות דיבידנדים לחלק ממנה שיימנעו קובננטים ולייצר זכויותיהם על לעמוד ידעו

 לבין הנושים בין היחסים שמערכת לצפות בכלל אפשר אי, רלוונטי לא שזה ברור זה? ואחרות

 .החברה

 י"ע שנאמר למה אתייחס אני, השוק על להסתמך ויכולים  צריכים אנחנו האם, השלישית הנקודה

 לקיים צריך כדירקטור אתה פשוטה בצורה אומר המשפט בית וגם החוק הוראת גם, עופר פרופסור

 בילג השוק מעריך מה על להסתמך יכול לא אתה עצמאי אקטיבי באופן עליך שמוטלת החובה את

 חיצוני אנליסט איזה אמר מה ולא שלך ח"האג תשואת

 

 נאור אופיר
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 את לו יש, המידע כל את יש שלדירקטור זה הזה בתחום שעוסק מי כל של דווקא העבודה הנחת

 על הדעת שיקול את משליך שאתה שנאמר כפי ותאמר תבוא אם, אחריות לו יש ואגב הכלים מיטב

 צריך מה בשביל אז, הקולקטיבית החכמה על או ח"האג תשואת על או חיצוניים שווי מעריכי

.. ונתקדם בורקס לאכול ותפסיקו השוק של התשואה, התשואה מבחן את לבדוק צריך? דירקטורים

 .צורך שום בזה אין

 הסוגיה את לבחון צריך המשפט היה איך נאמר אז, עסקי דעת שיקול לעניין זה, הרביעית הנקודה

 הנושא, נקודה להדגיש רוצה אני, פחות לכסות צריך או יותר לכסות ךצרי הפרוטוקול האם, הזאת

 חלוקה של בנושא רלוונטית לא, ברנר השופט של הקביעה לפי וגם להבנתי עסקי דעת שיקול של

 פעלתם שאם להגיד שבאה ב"מארה אומץ, בפסיקה נולד, פסיקתי מבחן זה עסקי ד"שק, אסורה

 לעניין. לחלוקות רלוונטי לא זה אבל שלכם הדעת קולשי את נבחן לא, סבירה עבודה בסביבת

 אחד זה. פרוצדורה בוחנים ולא לעשות צריך מה קובע הספציפי והמבחן ספציפי מבחן יש חלוקה

 אם. פרוצדורה לבחון ולא מהות לבחון נדרש המשפט שבית הישראלי בחוק היחידים המקומות

 את לבחון צריך עדיין אתה, אותך יפטור לא זה מלל מאוד הרבה עליו ותעמיס פרוטוקול תיקח

 .המהות

 הדין שפסק ספק שום אין, עתיד פני צופה בראייה לעשות צריך מה של להקשר שהיא אחרונה נקודה

 פה נאמר... החשבון ראיית כלפי חשדנית מאוד מאוד עמדה מייצג, הזה הדין פסק רק ולא, הזה

 לפורום להגיד רוצה אני אז, הזה הדבר את הללנ בכלל צריך למה אז בסדר היא החשבון ראיית שאם

 מדי, חשבונאית יצירתיות מאוד הרבה מאפשר שזה IFRS – ה בעידן החשבון רואה מקצוע, הזה

 (סיים לא.. )מייצר שזה העיוותים על קורא שבוע

 

 שוב שלומי

  ..שערוך איזה תגיד לא... לקוחות זה ...IFRS לני זה, פשוטה חשבונאות זה, קשור לא זה

 

 נאור אופיר

, לחשבונאות גדולה מאוד מאוד חשדנות רואים הדין פסק את כשקוראים לכם להגיד רוצה אני

 NAV – ה כי NAV – ה אותי מעניין לא, הרווח מבחן אותי מעניין לא" המשפט בית אומר למעשה

, היום יעצמ להון אותם והופך בעתיד הרווחים את שואב הוא, הערכות כולל הוא, יצירתי הוא שלכם

 מעמיסים שלא לי ונח הרווח למבחן רק אחראי אני, רצינית בצורה לחשוב הזה לפורום קורא אני

 נותנת החוק הצעת, להוביל ניסה המשפטים שמשרד המהלך את לעשות אלא, הזה הנטל את עליי
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 בית נקודות ויותר אמינות יותר שיקבל למבחן הרווח מבחן את להפוך טובה יחסית בצורה כלים

, החברות כלל על ולא סולו החברה על רק להסתכל, ממומשים לא רווחים על להסתמך לא, משפטה

 שמרנות קצת ונחזיר יותר אמינה ותהפוך דרכה את תשפר החשבונאות שאם דברים של שורה

 .תתרכך כלפיה מפגין המשפט שבית החשדנות של שהמגמה כנראה, החשבונאות למקצוע

 

 ואדים פורטנוי

 לחברה באיםהם אלה שבסופו של דבר  כלכליים וכיועצים שווי כמעריכי שאנחנו גידלה חייב אני

 תזרים של החיזוי בעיני'. וכו דיבידנד חלוקת יכולת של, פירעון יכולת של בנושא ממצאים ומציגים

 של לתקופה מזומנים תזריםמגלם בתוכו חוסר וודאות גבוה. חיזוי , מראש שנתיים גם, מזומנים

 יש החברות ברוב כי? למה .אפשרי בלתי כמעטמעשה  זה, אקדמית לא, מעשית יםלשנתי מעבר

 נכס תמכור שנים 3 בעוד שחברה אמור לחזות בעצם היוםכיועץ כלכלי  אניו התנהלות של דינמיקה

מצפים מדירקטורים,  זה ואת. עצמי הון גייסת אולי או לבנקים אלך ליוא או, ח"אג תגייס או מסוים

 על מדברים אנחנו אם, ניירות לייצר אפשר מעשית, כלומר. שנים וכך כך לעוד לצפותלכאורה, 

 נוכל. בעיה אין, תופס זה משפט בבית בניירות מסחר כן אז ,Letter of Credit כמו, בניירות מסחר

כאן  היה שנה לפני... רלוונטי הוא כמה עדאבל השאלה , אינטליגנטי דיון שהתקיים להוכיחאולי 

 דיבידנדיםהממחישה את האבסורד בהבחנה בין  נהדרת דוגמה שהביא רובין פיני בפורום עו"ד

 מניב ן"נדל חברות 2 קחו, ואמר, לדיבידנדים שחולקו מהרווחים שמומשו שערוך מרווחי שחולקו

 אחת וכל בארץ עכשיו כמו 100% – ב קפץ השוק לעשות ומה, נכס יש אחת שלכל לחלוטין זהות

 שאולי הטענה תעלה הזה במצב, שבמבחנים להיות יכול, דיבידנד לחלק ינסו אם. הבניין את שיערכה

, משפט לבית שהגיע מה רק, בדיעבד שוב, בדיעבדכשהבחינה היא כמובן  אסורים רווחים חילקו הם

 משפט לבית יגיד כשמישהו ואז. ידברו לא עליו, משפט לבית הגיע ולא בהתחייבויותיו שעמד מי כי

 שיש נכון, ביניהם הנכסים את מחליפות החברות, זאת לעומת עכשיו. אסורה החלוק שעשה יגיד הוא

, לחלוקה ראוייםמומשו ו הרווחים עכשיו, הללו הנכסים את מחליפות, לרגע מזה נתעלם, רכישה מס

במילים אחרות, כל עוד לא מדובר על תרמית והרווח הוא אמיתי, לכאורה אין בעיה ? בעיה אין

 הזה לדיון באתי, הנושא את לסכם רקבד את הנכס לפי השווי הנוכחי שלו. לחלק דיבידנד או לשע

 מחלקות חברות ל"בחו רואים אנחנו, מטורפת הקצנה פה שיש אסף של כמו בדעותפחות או יותר 

 עסקית חיובית פעולה שהיא דיבידנדים חלוקת לחנוק בכח ניסיון פה יש, מזה פוחדות לא דיבידנדים

ות מחלקות יחסית מעט דיבידנדים ולכן במקום להזהיר ולאסור כדאי וממלא החברות הישראלי

 שהוא נדב של במחקר משהו פה יש, אבל. לעודד ולאפשר חלוקה מרווחי אמת, שמומשו או שלא

 ומחלקת ח"אג מנפיקה שהחברה בזה, סיכון לעליית מגיב לא הישראלי שהשוק זה, מטריד מאוד

264



 

 FVF- Fair Value Forum  - פורום שווי הוגן

 
 

28 
 

 שהוא משהו זה מגיב לא שהוא זה', וכו דירוג החברות ,יםהמוסדי, הגיב לא מי חשוב לא, דיבידנד

 מה בדיוק יודע לא אניאלא אם כן הפעולות האלה באמת לא הגדילו את הסיכון כל כך.  מטריד

 בדומה בדיעבד בדיקה איזושהי הואשהוצג כאן  המבחן שגם להיות ויכולההסבר לממצאים של נדב 

 .שהיו אירועים על משפט בית של לפסיקה

 

 עופר וניר

 ....כי הגיב לא השוק אולי, נכונה לא היא שלו התוצאה אולי

 

 צור פניגשטיין

 להיות יכול לפעמיםאך , לחלק לא או לחלק, תבינארי מדברים בשפה הזמן כל אתם, הערותשתי 

 .זה את לעשות מאפשר התזרים ולכן, איקס חצי רק יאשר והדירקטוריון איקס היא שההצעה מצב

 בעולם קיים לא זה בעיניי, לקבל לי קשה, אופיר שאמר אחת להערה להתייחס וצהר אני שני דבר

, מודרנית חברהב, נכון לא זה. מחלקים ואז לנושים החוב את מחזירים כל שקודם ,המודרני המימון

 .החוב כל את מחזיר לא פעם אף אתה.. זה לצד זה חיים והם דיבידנד הזמן כל ויש חוב הזמן כל יש

 

 קיוסי רזני

 שמייצגת נאמנות חברת אנחנו, קדימה ההתנהלות את באמת זה, פה להעלות רוצה שהייתי מה

 חלוקות של גל יש, כספיים דוחות פורסמו עכשיו, האחרון לחודש אתייחס אני ואם, חים"אג

 כאלה ח"באג ספציפיים מקובננטים מתעלם אני, עמדו כולם טובות פניו על חברות של דיבידנדים

 עכשיו מצפים האם, דיבידנד ומחלקות מצהירות וחברות, הכללי למבחן מתייחס אלא ואחרות

 שלא מנת על ח"האג חיי סוף עד תזרים לקבל, אותם שמייצג כמי מאתנו או החוב אגרות ממחזיקי

 הבאה הייצוגית לפני אמיר מצפים האם? הזה הדיבידנד את ונעצור מחזיקים אסיפת מחר נקיים

? כזאת אסיפה כינס לא הוא אם סביר כנאמן פעל שלא תהיה הדעת חוותש אחר או כזה נאמן בגין

. שוטף באופן דיבידנדים שמחלקות חברות לעשרות נושים כמייצג אלא דווקא נאמן על לא מדבר אני

 בכל שעמדה שלה בדוחות שהצהירה חברה האם בוחנת או מתערבת ע"ני רשות כמה עד השאלה

 לצפות אפשר שאי מאוד מבחן הוא הבדיעבד מבחן וכמובן 'וכו כנדרש אישורים ונתנה המבחנים

 הזה דין הפסק לאור והלאה מפה מתנהגים איך, אחורה דיבידנד אותו על שנים איקס בעוד אותו

 ?כנושה
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 קליר רענן

. התוצאה על גם משליך וזה משפטית מבחינה מרעיש חידוש כאן שיש חושב לא שאני בזה פתחתי

: זו היא בעיניי דיבידנד לחלק יכולה סולבנטית חברה האם, ברנע ורפרופס שהעלה לשאלה התשובה

 שתהיה זה דיבידנד תחלק שהיא לחברה שתנאי ברור, עליה לענות מסובך כ"שכ חושב לא ואני

 שלומי י"ע קודם תואר הוא, אותו מכירים שאתם מדרג יש, מדרג יש, מספיק לא זה אבל סולבנטית

 יותר קצת מבחן שהוא שלה בנייר במפורש קובעת רשותשה סביר חשש או חי עסק הערת י"ע

 בדיעבד הדברים את בחן לא ש"ביהמ, למעשה כולם י"ע כאן שעלתה, יוסי של השאלה, מחמיר

 ...בדיעבד אותם מלבחון ונשמר

 

 נאור אופיר

 ?בדיעבד הדברים את בוחן שלא משפט יש

 

 קליר רענן

, זה הוא והייעוץ, ייעוץ לתת המקצועית חריותהא את אקח ואני, הדירקטוריון בשולחן כאן אנחנו

 של למתודה התייחס אברמי זה ועל הפירעון יכולת במבחן לראות הרווח מבחן אחרי בהחלט צריך

 או שנתיים שנה להסתכל צריך אומרת זאת, נכונה מתודה, בי די באיי ברנע אמיר של הדעת חוות

, העצמי שההון מה, לזה ומעבר ימיתתזר לראות שאפשר מה קדימה שנים חמש, יהיה שלא כמה

 המתודה זאת.. ההמשך את משרת הוא אז עליו להסתמך שיודעים במובן אמיתי עצמי הון זה ואם

 .אחר הוא הרף, פירעון לחדלות שהתייחסה הדעת חוות של הרף לא הוא שהרף כמובן, הנכונה

 

 סומך -פילצר ענת ד"עו

 שזה מאוד חוששת אני. הדירקטורים אחריות חינתמב מאוד בעייתית החמרהבפסק הדין  רואה אני

 ןשלה שהדירקטוריון חברות .רע שזה חושבת אניו בדירקטוריוניםמתגונן  שיחלייצר בעתיד  עלול

 לרפואה מתגוננת שגם היא לא רצויה.  דומה זה ;העסקי מישורב בעייתי דבר זה במגננה מתנהל

בכיוון שהוא  אלא" אוריינטד ביזנס"בכיוון שהוא  חושב לאהמשמעות היא שהדירקטוריון 

 שומרי הם הדירקטוריםבפסק הדין לפיה  האמירהבנוסף, . שלילי דבר וזה" אוריינטד רגולציה"

 Stand“ – כ הזה המשפט את לוקחת אני אם מטרידה אותי מאד. הנושים על להגן שתפקידם הסף

alone” המשרה נושאי של האמונים שחובת שקובע החברות חוקל 254 סעיף את מאיינת בעצם אני 

 אמונים חובת לגבי החברות בחוק שנאמר היחיד הנוסף הדבר. החברה כלפי ובראשונה בראש יאה
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 אמונים חובות לשלול כדי הזו האמונים בחובת שאין אוה ,שלישיים צדדים כלפי משרה נושאי של

לחוק החברות  11ף גם סעי. (הנושים זאת ובכלל) אחרות אינטרסים קבוצות כלפי שא המשרהונ של

קובע שתכלית החברה היא בראש ובראשונה לפעול לפי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, ורק 

"ניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלו בין השאר" את עניינם של הנושים. משמע, לפי החוק 

 יםהאינטרס וקבוצות , שתכליתה היא השאת רווחים,לחברה ובראשונה בראש אמונים חובת יש

 ועל ההחלטה קבלת תהליך על אמורה להשפיע  הקביעה הזו ;בדירוג באות אחר כך האחרות

מתעלם מהמדרג הזה ולמעשה "הופך" אותו, כשהוא מעמיד את הנושים בראש  הדין פסק. המהות

 הדירוג; אמירה שבעיני מתנגשת עם החוק הכתוב.

 

 רן שפרינצק

 חושב אני ועדיין נדחתה נגדם והתביעה ראשונהה בחלוקה שהשתתפו הדירקטורים את ייצגתי אני

 דירקטוריון בעיניי זה .הזה בתיק לעובדות שקרוב כמי דווקא מטריד מאוד הוא הזה הדין שפסק

 הדוחות על מסתכליםכשש מחלוקת הייתה לא, מחלוקת אין .שמרני סופר שהוא באופן שנהג

 חוזר הון, שחולק מהדיבידנד עשרה וכמ משהו פי מאוד גבוה היה העצמי ההון, החברה של הכספיים

 זה אגב, לפניו פרוס המידע שכל השוק, השוק על מסתכלים אם .מצוינים נזילות יחסי, מאוד גבוה

 ,"יודעים שהדירקטורים מה יודע לא השוק" שאומר המשפט בית של האמירה בעיניי בעייתי מאוד

 הדוחות על שהסתמך מומחה, שותפי ,רענן הביא. ההון שוק של התיאוריה כל את שנוגדת אמירה זו

 בסעיף גדילה יש, מזומנים שריפת יש, בעיה שיש לראות אפשר שמהדוחות ואמר, פורסמו שהם כפי

 יש .זה את ראו ההון בשוק שמשקיעים המתוחכמים הגופים כל, ראה השוק כל אבל ,הלקוחות

 הדברים כולל, בייהג סיכוני כולל, הסיכונים את מזכירה הדירוג חברת שאגב, דירוג חברת

 דבר עוד עכשיו, וידוע גלוי הכל, כלומר. זה את מנתחת והיא עליהם הצביע התובע מטעם שהמומחה

 זה, 60% כ"ואח 40% הראשונה החלוקה, לחלוקה הראוי הרווח כל את פה חילקו לא, מזכיר שאני

 אחד ,השליטה בעלי ינש בין החלוקות בזמני יותר או פחות אמת בזמן עסקה הייתה, דבר ועוד. הכל

 מהם ואחד ומתמחרים שלהם לכיס יד שולחים הם, הנתונים כל את יודעים הם, קנה ואחד מכר

 2 זה, שיודע מישהו אין. הכל יודע שהואכ החברה תמורת שקל מיליון 165 לשלם מתחייב או משלם

 כל על מסתכלים אם אז. החברה את מהם טוב שמכיר מישהו אין, החברה של משותפים לים"מנכ

 .נכון אומרים, דבר עוד אגב, אומרים ובסוף, האלה הנתונים

 

 קליר רענן

 .הרגל את ופשט שילם לא הקונה בסוף.. המשפט את תשלים
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 רן שפרינצק

 בלב שעמד לקוחות סעיף אותו אומרת זאת, הכספיים בדוחות מעמיק דיון קיים הזה הדירקטוריון

 בסיסם שעל הפרויקטים את להעריך כדי דעת חוות קחול מעמיק דיון קיים הדירקטוריון, העניין

 לא בדיבידנד שכשדנו נכון זה כך אחר. תישמרנ הכי בצורה נעשה הכל, נכתב הזה לקוחותה סעיף

 יצרו לא. פירעון יכולת של בעיה שום שאין איתנה כך כל שהחברה ברור היה כי לדון מה הרבה היה

 החברה של הכספיים הדוחות על שהסתכל מי כל אבל הפירעון יכולת על מסודר דיון של פרוטוקול

 של ח"ש מיליון 100 אותם דבר של בסופו היה העניין וכל, פירעון יכולת לה שיש מאליו ברור זה

 הזאת שהשאלה למרות, הזה בהליך הוסבר שלא תמוה מאוד באופן אגב, שבדיעבד לקוחות סעיף

 וזאת. מיליון 100 מתוך ח"ש מיליון 9 על התפשר, הפירעון חדלות בהליך הנאמן שבסוף זה איך, צפה

. הזאת העובדה על גם מסתכל שהשופט רואים בדיעבד בראייה זה אבל נענתה שלא שאלה באמת

 לדעת היה אפשר שאי מובן, בדיעבד ראייה זו, מיליון 9 בסוף גבו מיליון המאה שמכל אומר השופט

 שמכהן מי מבחינת מטריד מאוד הוא הזה הדין פסק ולכן הדיבידנד שחולק קודם שנתיים זה את

  .בחברה כדירקטור

 

 שוב שלומי

 דיבידנדים לחלק לא שלך ללקוחות עכשיו מייעץ אתה האם, אותך לשאול רוצה אני, אברמי

 ?רעיוניים מרווחים

 

 וול אברמי

 וחהרו מבחן סוגיית את מחדד לא להבנתי הדין פסק כי .נפרדות שאלות שתי זה, שונות סוגיות 2 זה

 .הפירעון יכולת מבחן סוגיית את מחדד הואאלא 

 

 שוב שלומי

 .פה יש בעקיפין אבל

 

 וול  אברמי

 בוא, מזומן עודפי מבחינת שלה הפירעון יכולת עם נח מאוד מרגישה חברה שאם חושב אני, נכון

  .וךשער רווחיגם מתוך  לחלק בעיה רואה לא אני אז, ההתחייבויות ואפס מזומן עודפי לה שיש נאמר
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 עופר רוני

 השלכות כאן שיש להבין שצריך רוצה שאני מה, למלרג אתייחס לא אני, נקודות 2 להוסיף רוצה אני

 ההון מחיר, חוב פחות ייקחו חברות שיקרה מה, מחייבת היא הזו הפסיקה אם, אומרת זאת, רוחב

 של מבחינה ותרי לפחד יתחילו הדירקטוריונים אם ל"כנ. פרויקטים בפחות ישקיעו, יעלה שלהם

. מסוכנים פרויקטים ייקחו לא גם ואלי דיבידנדים יחלקו לא הם, דיבידנדים חלוקת בגלל תביעות

 גבוהה תשואה להם שיש סיכון עם השקעות פחות, השקעות פחות זה המשק מבחינת רוחב השלכות

 ....הדברים כל זה ועל

 וול אברמי

 דירקטורים תופשים אנחנו האם והיא ןהפירעו יכולת מנושא חורגת שהיא כללית סוגיה יש

 – ו כמבטחים דירקטורים שתופסת, מאוד אותה מייצג )אופיר נאור( ואופיר, תפישה יש .כמבטחים

if something went wrong  פעלת אםבשאלה  תלוי כך כל לא, לשלם צריךכדירקטור  אתה אז 

 לאהחברה  אחד יום שאם לך תדע, דיבידנד מחלק אתהאם  –כך למשל  .סביר לא או סביר באופן

 אחריות של בפסיקה גם זה את ראינו. אותו חזירכבר תדרש לה אתה ,החוב את לפרוע תוכל

 .אחראי תהיה אתה, מטעה פרט שיש יתברר אם אומרת זאת, לתשקיף

 

 שוב שלומי

 .הזו להגדרה מסכים לא שאופיר מניח אני

 

 ברנע אמיר

 הפירמידלי מבנהשקשור ל עלה לא מה משום אחד טאספק רק. עלו הדברים, לסכם מה הרבה אין

נניח מקרה : הבאים השיקולים את לשקול  מותר דירקטורל האם :שאלה.בארץ מהחברות חלק של

  האם חברתשניזונה תזרימית מהדיבידנד. נניח ש האם בחברת מאוד פוגעת  דיבידנד חלוקה איבו 

 זהירות של שיקולים מתוך, הבת חברתי .על ידלא שולם שהדיבידנדמשום  פירעון לחדלות תיכנס

, החברה טובת עם עקבי זה האם ?בחשבון זה את לקחת צריךדירקטור  האם . ,עליהם שדיברנו יתר

של חברת  המניות תכנס להליכי חדלות פירעון ו,בחברה שליטה במניות מחזיקה שהיא האם שחברת

ת הבת? ושאלה חבר  טובת פעה עלאת ההש בחשבון לקחת על דירקטור  האםהבת יוצעו ע"י כונס? 

 לא הוא יצומצם הדיבידנד שבו הון שוק ? שווי תורמת לא היא בעצמה  דיבידנד חלוקת האםכללית 

 על מסתמכים שמשקיעים גופים כאשר  clientele דדיבידנ. קיים בשוק רוצים שאנחנו הון שוק
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 הולכים אנחנו אם השאלה אבל ,ברור הכל, שאריתי הוא דיבידנדש מבין אני .סביר דיבידנד תזרים

 או.. לחלק לא הוא להם קל הכי שהפתרון מהדירקטורים הדרישות הדיןשל פסק בעקבות להחמרה

. טבעית הגנה לי יש, מבוטח אנימחלוקה  אמנעאם ? הבעיה מהאומר הדירקטור . פחות הרבה חלקל

 ואתה מלרג ד"פס את קורא אתה כלומר? החברה טובת עם עקבי זה האם? החברה לטובת זה האם

כולל  ,הדירקטור תפקיד באה לידי ביטוי המסכת הרחבה של  האם ה השאל את עצמך את שואל

, אלון במקרה .הקובננטים נושא הוא האחרון הנושא?המניות בעלי לבין נושים ביןת השווי חלוק

 לכנס הנושים של האפשרות על שדיבר קובננט היהספציפי  קובננט של רלבנטיות  שאלההתעוררה 

אינו  הקובננטש  משפט לבית טענה והייתה. החברה של בדירוג ירידה תהיה אם נושים אסיפת

אם הקובננט הוא בסימן שאלה ניטלת הגנה חוזית מהנושים ואולי לאור זאת אפשר להבין  .רלוונטי

 את החוק. למיטב ידיעתי זה לא המצב בארה"ב.

 

 נאור אופיר

 .הקובננט את להפעיל פועל שאתה בזה זקנ גורם אתה שבעצם הנאמן נגד טענה

 

 ברנע אמיר

 יעשו עצמם על להגן רוצים שנושים, חופשי יותר הון שוק על נחשוב בוא כ"בסה אומר אני אז, בדיוק

. אכיפת קובננטים מאיינת את מתוחכמים נושיםאלא מחדרה כהן גברת אלה לא קובננטים דרך זאת

 דירוג חברות עלקליר שאין להסתמך  רענן אמר  .מכותההסת נושא אזכיר לבסוף את  הצורך בחוק.

 7אולי  של חוב עם ח"ש מיליארד 13 שלבשווי שוק  עצמי הון עם  בזק כמו חברה נניח .ההון שוק או

 יכול אני האם  .המאזני העצמי מההון 4 או 3 פי גבוה  השוק שווי (. EV-מליארד )פחות מחצי מ

 החברה את מכירים שדירקטורים לי אומרים אז בנטיות.בקביעת סול הזה ההון שוק על להסתמך

 החברה מעתיד שחלק וודאי. נכון לא פשוט זה אבל הפוכה היא וההסתמכות, ההון משוק טוב יותר

, בענף, במשק שקורה מה  אלא החברה בתוך  מיקרו שקורה ממה רק לא כל קודם פונקציה הוא

 טוב פחות לא האלה הנושאים תא מכיר האנליסטים וריבוי האנליסטיםכאשר  ובשוק

, ישראל בנק ריבית של ההשלכות את מכיר שבאמת בחברה דירקטור מכירים אתם  .מהדירקטורים

 ...הסולבנטיות את קובע דבר של שבסופו הענף של וההתפתחות הענף

 

 נאור אופיר

 ?אותם צריך מה בשביל? דעת לחוות פלטפורמה? מילים עטיפת? אותם צריך מה בשביל אז
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 שוב שלומי

 פה שעלו מהדברים דווקא הבדל שיש, שאמרת למה להתייחס אמיר חושב אני, לסיים רוצים אנחנו

 לבין הסיכון גובה מה משנה ולא נוכחי לערך הכל שמתמחרים שוק ושווי הוגן שווי של התפישה בין

 אותנו מוציא הסביר החשש .סביר חשש של בראייה יותר שמרנית בראייה שמסתכלת התפישה

 שאתם הזה בפקפוק הזאת ההתפתחות בכל יש, שכן מה אבל .שוק ושווי הוגן שווי של מהמגרש

 הערכת, נגזר באיזה תגידו לא, הכספיים הדוחות של בסיסיים בסעיפים כספיים בדוחות מציינים

 הולכים ואם טריוויאלי שלא משהו פה יש .לקוחות יתרת של חשבונאות אלא, מורכב משהו או שווי

 אפילו זה. לעשות מנסה שרוני ממה יותר אפילו הרווח מבחן את מבטלים פאקטו דה עשהלמ אתו

 לחלק הדירקטורים על להעמיס אפשר כמה עד יודע לא שנוצר במצב ולדעתי הרווח מבחן של ביטול

 !ותודה שמח חג. נעשה שזה כמו שערוך רווחי ובמיוחד רווחים
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 ל הפורום:ע

 בית של בחשבונאות התכנית , הפועל במסגרתFair Value Forum (FVF) "הוגן שווי פורום" מטרת

, ההון בשוק המידע לאיכות לתרום הרצליה, היא הבינתחומי במרכז עסקים למנהל אריסון ספר

 שמייצרת חשיבה קבוצת משמש הפורום שמקיים מפגש חודשי,. ולייצר שיח מקצועי פורה בנושא

ידע, זיהוי בעיות,  לשיתוף ומשמש פלטפורמה שנמצאות על סדר היום בסוגיות עומק דיוני

 .ולמשקיעים החשבון לרואי, למדווחים Best Practices -תהליכים ומגמות וכ

 ח"ורו, עסקים למנהל אריסון ספר בית של המייסד הדיקן, ברנע אמיר' פרופ שלייסודם הפורום, ב

 מומחים כולל עסקים, למנהל אריסון ספר בית, דיקן סגןראש תכנית חשבונאות ו, שוב שלומי

הכלכלה והמימון וכן , הפיננסית החשבונאות בתחומי ומהפרקטיקה מהאקדמיה מובילים

משתתפים בו נציגים של מדווחים, אנליסטים וגופי הרגולציה הפיננסית בישראל וחיבור בין 

 . תחומי הידע השונים

צועי של הפורום המורכב סיכומי הדיונים שמתפרסמים לציבור הרחב מבוצעים על ידי הצוות המק

 מבוגרים מצטיינים של התכנית בחשבונאות.

  www.fvf.org.ilאתר הפורום: 
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 מועצת רואי חשבון

כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   
 

  

 

 

 ביקורת חשבונות

 ביקורת מיוחדות ובעיות 

 
 

 
 שאלון הבחינה ופתרונו

 

 

 1026 חורףמועד 
 1027 בינואר 21בחינה ביום 

 

 
 
 

 התשובות בחוברת זו הוכנו ע"י 
 

 ,רו"ח, רוני סיון,רו"ח, יוסי בן אלטבט,רו"חפרופ' הרצל פטל
 

 

 

 

 

 
יוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל
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כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   
 

 ה ק ד מ ה

 

 
מטרת פרסום שאלון הבחינה ופתרונו היא לסייע לנבחנים בהכנותיהם לבחינה. אין לראות בפתרון הבחינה עמדה מקצועית 

 מחייבת של מועצת רואי חשבון.

 

יישום נהלי ביקורת על פי תקני ביקורת מקובלים מחייב שיקול דעת של מבקרי החשבונות ואין לצפות לאחידות בהפעלת שיקול 

די מבקרים שונים, כשם שאין לצפות לאחידות בשיקול הדעת המופעל על ידי עוסקים במקצועות חופשיים אחרים. דעת זה על י

מסיבה זו יתכנו יותר מפתרון אחד לשאלות. הפתרון לדוגמה הנחה את בודקי הבחינה, אולם גם פתרונות חלופיים נכונים, שהוצגו 

 כו את המשיבים במלוא הניקוד.ונומקו באופן נאות, הוכרו כנכונים וכראויים וזי

 

התשובות המובאות להלן, הוצגו בצורה מורחבת ומקיפה על מנת להבהיר את הרקע והסוגיות השונות הקשורים בנושאים 

שנשאלו. מאליו מובן, שאין מחברי הבחינה ובודקיה מצפים מהנבחנים להשיב בתשובותיהם, במגבלות הזמן של הבחינה, תשובות 

 כפי שהוצגו בפתרון הבחינה. בבדיקת הבחינה, הביאו הבוחנים בחשבון את מגבלת הזמן שהוקצב לשאלות. מורחבות ומקיפות

 

 

 

 

 

 פרופ' יורם עדן, רו"ח

  יו"ר ועדת הבחינות

 רואי חשבוןמועצת 
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1 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 תוכן   העניינים
 

 
 עמוד מס'   מס'

 הניקוד  ה נ ו ש א   שאלה
% 

 פתרון שאלה
 

     
 11 3 11 קירהאירועים ומצבים בס 1

     
 11 4 8 קופות קטנות 1

     
 11 1 11 סוגיות במסים 3

     
 11 1 11 גורמים מפקחים על הביקורת 4

     
 11 6 11 מגוון שאלות בנושאים שונים 1

     
 11 1 11 ביקורת משותפת 6

     
 18 8 1 הלבנת הון ומימון טרור 1

     
 19 9 11 ביקורת לקוחות 8

     
 31 9 11 ביקורת מערכות מידע ממוחשבות 9

     
 33 11 11 מגוון שאלות בנושאים שונים 11
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2 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 מועצת רואי חשבון
 שאלון בחינה בנושא "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות"

 1026 חורף מועד
 

 1027 בינואר 21            

           
 שעות 5משך הבחינה                                                                                                                                     

 לנבחן:

 בבחינה שני חלקים:

 

 2,1,3,2,5  שאלות  - חלק א'

 

 20,,,,,6,7     שאלות  -חלק ב'

 

 מחברת לבנה. -במחברת א'    2על שאלה  יש לענות:

 

 מחברת כחולה. - במחברת ב'  1 על שאלה  

 

 מחברת צהובה. -במחברת ג'   3על שאלה   

   

 מחברת ירוקה. - במחברת ד'  2על שאלה   

 

 מחברת ורודה. - במחברת ה'  5על שאלה   

 

 מחברת כתומה. -במחברת ו'   6שאלה על   

 

 מחברת אפורה. -במחברת ז'    7שאלה על   

 

 ברת בז'.מח -במחברת ח'    ,שאלה על   

 

 מחברת אדומה. -במחברת ט'   ,שאלה על   

 

 .סגולהמחברת  -במחברת י'    20שאלה על   

 

 קרא בעיון את כל השאלון לפני שתיגש לפתרון לצורך חלוקת הזמן שתקצה לכל תשובה.

 
 לתשומת לבך:

  
 מצא ברשותו חומר נוסף, או מותר השימוש בקובץ הפרסומים המקצועיים של לשכת רואי חשבון בישראל בלבד. נבחן שי

 שקובץ הפרסומים שבשימושו יכלול כתוביות שאינן במקור, בחינתו תיפסל. 

 

 תשובה יובאו בחשבון בקביעת הציוןצגת הכתיב, ניקיון וסדר ה(. לא בעפרוןובעט ) כתוב בכתב יד ברור. 

 

 עיקר.תוך שימת דגש על ה, מתומצתות ומנוסחות בצורה עניינית, הכן תשובות מנומקות 

 

  הזמן בבחינה זו לא תינתן הארכת זמן. התאם את היקף תשובותיך לזמן שנקבע לבחינה. בבדיקת התשובות ילקח בחשבון 

 שהוקצב לכל שאלה.

 

 תשובותיו לא  -נא הקפד לענות על השאלות במחברות המצוינות לעיל. נבחן שלא יענה על השאלות במחברות המתאימות

 .תיבדקנה

 ב ה צ ל ח ה
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 1026מועד חורף  -שאלון בחינה בנושא "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות" 
 

3 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 א'חלק 
 

 %21  מחברת לבנה( -)מחברת א'  2שאלה מס' 
 

 הערך שלהן שניירות שונות ציבוריות לחברות המתייחסים בזה, זה תלויים בלתי שונים, ומצבים אירועים של תיאור להלן

 שהסתיימו ושלושה חודשים תשעה של לתקופות שלהן הכספי המידע לסקירת בהקשר אביב, בתל ערך לניירות בבורסה נסחרים

"דוח  -לדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר על המידע הכספי )להלן/או ו "המידע הכספי"(, -להלן) 1026בספטמבר  30 ביום

 הסקירה"(: 
   

"החברה"(, נכלל ביאור אשר תיאר את הקשיים שעוברת החברה, כתוצאה  -במידע הכספי של חברת כלנית בע"מ )להלן .2

מידע בדבר תכנית התייעלות של בביאור כן ניתן . ומשביתה של עובדי החברה מאי חידוש הסכמים עם חלק מלקוחותיה,

 החברה.
 

, הגיב מנכ"ל החברה כדלקמן: על המידע הכספי במענה לכוונת רואה חשבון המבקר להתייחס לאמור לעיל בדוח הסקירה

המשך קיומה של החברה  "אין צורך להתייחס לאמור לעיל בדוח הסקירה, מאחר ולא קיימים ספקות משמעותיים בדבר

כעסק חי, עקב יישומה של תכנית ההתייעלות, סיום השביתה הצפוי בקרוב, והשגת לקוחות חליפיים לאלה שעזבו. 

יתירה מזאת, ניתן גילוי לאמור לעיל גם בדוח הדירקטוריון, הצמוד למידע הכספי בדוחות התקופתיים המפורסמים ע"י 

 החברה".    
 

החשבון המבקר, שמשרדו מונה לאחרונה כרואי החשבון המבקרים של חברת חרצית בע"מ  במענה לבקשתו של רואה .1

"החברה(, לבדוק רישומים בספרי החברה כחלק מתהליך הסקירה, נאמר לו ע"י חשב החברה כדלקמן: "סקירה  -)להלן

רוך ביקורת במסווה אינה ביקורת. לא ברורה לי הסיבה לבקשתך לבדוק את רישומי החברה. נראה לי שאתה מתכנן לע

 של סקירה. אין בכוונתי להיענות לכך ולייקר את עלות הסקירה". 
 

"החברה"(, נודע לרואה החשבון המבקר כי בעל  -במהלך הסקירה של המידע הכספי של חברת סביון בע"מ )להלן .3

צרכיו האישיים. מידי השליטה בחברה נוהג, מזה כשנתיים, למשוך סכומי כסף מהותיים מהחברה לחשבונותיו הפרטיים ל

סוף רבעון נוהג בעל השליטה להחזיר את הכספים שמשך לחברה, ולמשוך אותם בחזרה בתחילת הרבעון העוקב. משיכת 

 הכספים לא אושרה על ידי גורם נוסף כלשהו, ולא ניתן לה גילוי בדוחות הכספיים השנתיים ו/או במידע הכספי הרבעוני. 
 

מידע אמורות לקבל ביטוי בן המבקר בעניין זה, כדלקמן: "משיכות הכספים אינן לרואה החשבו החברה אמרמנכ"ל 

משקף את המצב בפועל לתאריכי הדיווח, וממילא אין להתייחס המדווח בו הכספי הרבעוני של החברה, שהמצב הכספי 

 ". על המידע הכספי הרבעוני לכך בדוח הסקירה
 

לרואי החשבון המבקרים החדשים של החברה, שמונו לאחרונה, "החברה"( פנה  -מנכ"ל חברת נורית בע"מ )להלן .2

כדלקמן: "אבקשכם לא לפנות לרואי החשבון המבקרים שקדמו לכם, בשום עניין ודבר, מאחר והם נמצאים בעימות 

חריף עם החברה, על רקע החלפתם. יתירה מזאת, הסקירה שאתם עורכים אינה ביקורת, והמידע הנדרש לצורך ביצועה 

מילא חלקי ומוגבל". משרד רואי החשבון המבקרים החדשים קיבל מרואי החשבון המבקרים הקודמים אישור הינו מ

 לקבל על עצמו את המנוי. 
 

"החברה"( שעבודים על נכסיה לטובת תאגיד בנקאי, להבטחת  -רשמה חברת נרקיס בע"מ )להלן 1026בחודש אוגוסט  .5

לא אושרו ע"י דירקטוריון החברה ואף לא דווחו לו. לא ניתן גילוי  אשראי בסכום מהותי שקיבלה ממנו. שעבודים אלה

 לרישום השעבודים במידע הכספי.
 

לדירקטוריון בישיבתו הקרובה, כדלקמן: "השעבודים ידווחו בעניין זה, לרואה החשבון המבקר  פנהמנכ"ל החברה 

בדיווחים הרבעוניים, המהווים מידע כספי  יםהשעבוד אין צורך לדווח עלשל החברה.  דוחות הכספיים השנתייםוידווחו ב

 . זה בדוח הסקירה על המידע הכספי הרבעוני"התייחס לעניין לפיכך, אין לבלבד, ו תמציתי
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4 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 
 המשך –חלק א' 

 
 המשך - 2שאלה מס' 

 
לבית הדין האזורי ₪,  000,000,,2"החברה"( תביעה בסך של  -, הוגשה נגד חברת רקפת בע"מ )להלן1025בשנת  .6

לדיני עבודה בתל אביב, ע"י מנהלה לשעבר של החברה, בשל הפרת הסכם העסקה שנחתם בזמנו בינו לבין החברה. 

מנכ"ל החברה סירב להיענות לבקשתו של רואה החשבון המבקר לקבל עדכון בכתב של מצב התביעה מיועציה 

התביעה . לתת הצהרה בכתב על כךהמשפטיים של החברה, באמרו כדלקמן: "לא חל שינוי במצב התביעה ואני מוכן 

הינה קנטרנית ומשוללת יסוד, כפי שצויין בביאורים למידע הכספי ובביאורים לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. 

כרוכה בעלות לחברה, ולמיטב ידיעתי פניה לעורכי הדין אינה נכללת בנוהלי מיותרת ופניה לעורכי הדין של החברה 

 ". ספי רבעונישל מידע כ סקירה מקובלים
 

ות "החברה"(, נערכה ע"י רואה החשבון המבקר בדיק- בע"מ )להלן צבעוני חברת הסקירה של המידע הכספי של במהלך .7

של אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בחברה. מנכ"ל החברה זימן את רואה החשבון המבקר לשיחה והטיח 

ר לי מדוע אתה בודק במסגרת הסקירה את אפקטיביות הבקרה הפנימית בפניו כדלקמן: "סקירה אינה ביקורת, ולא ברו

 על הדיווח הכספי, שהינו נוהל  הנדרש והמתייחס לדוחות כספיים שנתיים מבוקרים בלבד". 
 

"החברה"(, שיטת חישוב הפחת על -, שונתה בחברת תורמוס בע"מ )להלן1026במהלך הרבעון השלישי של שנת  .,

ישוב הפחת בשיעורים קבועים לפי שיטת הקו הישר, חושב הפחת עפ"י השימוש בפועל בנכסים, מכונות וציוד, ובמקום ח

וזאת בהתאם להנחיית מנכ"ל החברה. חשב החברה פנה לרואה החשבון המבקר כדלקמן: "אני לא שלם עם שינוי 

בעונים הקודמים המדיניות החשבונאית ברבעונים צריכה להיות זהה לר -המדיניות החשבונאית של הפחת ברבעון

ולמדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, שכן אחרת מאבדים את רצף הדיווח ואת האפשרות 

 להשוות בין הדיווחים הכספיים". 

 :נדרש

הסבר ונמק כיצד יש לנהוג בכל אחד מהאירועים והמצבים שפורטו לעיל, ומה השפעתם, אם קיימת, על תהליך הסקירה 

 .6302בספטמבר  03שהסתיימו ביום  ושלושה חודשים תשעה הסקירה על המידע הכספי לתקופות הביניים של ועל דוח
 

 

 :הנחיות

 .יש להתייחס לכל סעיף בנפרד 

 .לא נדרש לנסח את ההשפעה על דוח הסקירה 

 ככל שנדרש.לצורך התשובה הינך רשאי להניח הנחות רלבנטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאלה , 

 

 
 %8  (מחברת כחולה -מחברת ב' )       1שאלה מס' 

 

ין טעם דיון מקצועי שנערך במשרד רואי חשבון, לצורך ריענון נהלי הביקורת המיושמים במשרד, נאמר כדלקמן: "אבמהלך 

 ". הן אינן מהותיות וחבל על הזמן המושקע בביקורת זו -ותבבדיקת הקופות הקטנות בחבר

 

 :נדרש

 

    ווה דעתך על העמדה שהובעה כאמור.ח .0

 

 פרט תרמיות ואי סדרים אפשריים הקשורים בקופות הקטנות.   .6

 

 הכן תכנית ביקורת לבדיקת הקופות הקטנות בחברה.   .0
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5 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 המשך -חלק א' 
 

 %20  (מחברת צהובה -מחברת ג' )      3שאלה מס' 
 

עבורם מטלה משמעותית ומחייבת. מטלה זו באה לידי ביטוי הן  הדיווחים והתשלומים של התאגידים לרשות המסים מהווים

בדיווחים השונים של התאגידים לרשות המסים והן ברישומים החשבונאיים ובדיווחים הכספיים של התאגידים, הקשורים 

 בחבות המסים ובתשלומים. 
  

שונים, המבוססים על הרישומים במהלך השנה ובסופה להגיש לרשות המסים דיווחים  ותחברות וישויות אחרות נדרש

 ולשלם את סכומי המס הנובעים מאותם דיווחים. ,בספריהם
 

נוהל ביקורת מקובל, במסגרת הביקורת של הדוחות הכספיים, הינו לבדוק את התאמתם של הדיווחים והתשלומים האמורים 

 לרשות המסים לרישומים בספרי הגופים המבוקרים.

 

 :נדרש

 

שים לרשות המסים, ואת ההתאמות שנהוג לערוך בעניין זה במסגרת הביקורת של פרט את הדיווחים המוג .0

   הדוחות הכספיים השנתיים.
 

התאמות מהותיות בין הדיווחים ו/או -הסבר כיצד על רואה החשבון המבקר לנהוג במקרים בהם נמצאו אי .6

    התשלומים לרשות המסים, לבין הרישומים בספרי החשבונות של הגוף המבוקר.
 

הסבר כיצד תשפיע, אם בכלל, סטיה מהנוסח האחיד של דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של  .0

רואה חשבון המבקר על דוח ההתאמה לצרכי מסים המתייחס לאותה שנה )לא של  וחברה, על נוסח חוות דעת

 נדרש לנסח(.
 

 

מנהל החברה מתבטא כלפיו כדלקמן: "איני מוכן הסבר ונמק, כיצד על רואה החשבון המבקר לנהוג כאשר  .4

לתקן את הדוחות על הכנסת החברה שהוגשו בשנה שעברה לרשויות המס, ושלטענתך נפלו בהם טעויות 

       מהותיות. דוחות אלה הוגשו ע"י רואי החשבון שקדמו לך ואין הם מעניינך".

 

 
 %20  (מחברת ירוקה -מחברת ד')       4שאלה מס' 

 
צורך שיפור מנגנוני הבקרה והפיקוח על הדיווח הכספי של תאגידים שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסות לניירות ערך ל

"התאגידים"(, הוקמו בארה"ב ובישראל גופים שמטרתם לפקח על נאותות ואיכות עבודתם של רואי -בישראל ו/או בארה"ב )להלן

 החשבון המבקרים של התאגידים.  

 

 :נדרש

 

       פעולתו של המוסד לסקירת עמיתים.דרך עודו ויסבר את מהותו, יה .0

 

     פרט את הנושאים והבדיקות העיקריות הנערכות ע"י המוסד לסקירת עמיתים. .6

 

" בכלל, ואת השלכותיו על עבודתם ופעולתם של משרדי רואי  "PCAOB-עודו ופעולתו של היהסבר את מהותו, י .0

     בפרט.החשבון בישראל, 
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6 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 המשך -חלק א' 
 

  %20   (מחברת ורודה -מחברת ה')     5שאלה מס' 
 

 (:נמק ובסס את תשובותיך)על מגוון השאלות הבאות  בקצרהענה   

 

זכויות את זכויות החתימה בשם החברה, וכי  חברה המבוקרת על ידו,לבקשת , האם רשאי רואה חשבון לאשר לבנק .2

 להוראות מסמכיה המחייבים של החברה? בהתאם  חתימה אלה אושרו

 

האם רשאי רואה חשבון מבקר לאשר, לבקשת חברה המבוקרת על ידו, כי הינה מקיימת את הוראות דיני העבודה החלים  .1

 על עובדיה?

 

האם חייב רואה חשבון מבקר להודיע לרואה החשבון שקדם לו בביקורת, על הצגה מוטעית מהותית, שנמצאה  על ידו  .3

 הכספיים של השנה הקודמת, שבוקרו ע"י רואה החשבון הקודם, ושחוות דעתו עליהם היתה בלתי מסוייגת?  בדוחות 

 

האם חלה חובה על חברי צוות הביקורת לקיים ביניהם דיונים פנימיים בהקשר לביקורת הדוחות הכספיים הנערכת על  .2

 ידם? 

 

ומה זיקתו לדוחות הכספיים  בחברה ציבורית, יננסית"הסבר את המושג/פונקציה "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופ .5

 השנתיים ולמידע הכספי לתקופת ביניים.

 

ומה זיקתה לדוחות הכספיים השנתיים  ,חבריהמי הם בחברה ציבורית,  "ועדת הביקורת"הסבר את המושג/פונקציה  .6

 ולמידע הכספי לתקופת ביניים.

 

יים" בחברה ציבורית, מי הם חבריה, ומה זיקתה לדוחות הכספיים "ועדה לבחינת דוחות כספהסבר את המושג/פונקציה  .7

 השנתיים ולמידע הכספי לתקופת ביניים.

 

 מי הם הגורמים הנדרשים לאשר בחתימתם דוחות כספיים שנתיים של חברה פרטית, ושל חברה ציבורית?  .,

 

 רי ללא כוונת רווח? האם רשאי משרד רואי חשבון לשמש, ללא תמורה, כרואה חשבון מבקר של מוסד ציבו .,

 

 מהו שיעבוד שוטף, וכיצד ניתן לאמת שעבודים שוטפים שהוטלו על נכסי חברה מבוקרת?  .20
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7 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 סוף חלק א' של השאלון
 

 לק ב'ח
 

       %25  (מחברת כתומה -מחברת ו' )          6שאלה מס' 
 

                  המשרד"(, בעניין מינויו כרואי חשבון משותפים של חברות -בדיון מקצועי שנערך במשרד רואי חשבון )להלן

JOINT AUDITORS)) המשרד האחר"(, הושמעו הדעות וחילופי הדברים דלקמן: -ביחד עם משרדי רואי חשבון אחרים )להלן" 

 

עביר למשרדנו את תיקי "פנה אלי ידיד, המשמש כשותף המנהל של משרד רואי חשבון, בהצעה לה דיווח רו"ח אגוזי: .2

הביקורת של שתי החברות הציבוריות המטופלות כיום על ידי משרדם. ההצעה נובעת מחששו של המשרד האחר כי לא 

יעמוד בסקירת העמיתים, לכשתיערך במשרדם, וכי עדיף להם שלא להשקיע מאמצים בעניין זה, במיוחד על רקע 

החלים על חברות ציבוריות. עפ"י הצעתו, הכספי תקני הדיווח כים לפי בביקורת דוחות כספיים הערוהקשיים שהם חווים 

משרדנו ימונה כרואי החשבון המבקרים של שתי החברות הציבוריות, שהינן חברות החזקה, וכל פעילותן הינה החזקה 

 בחברות בנות, ואילו החברות הבנות, שאינן ציבוריות, תמשכנה להיות מבוקרות ע"י המשרד האחר".  

 

עדיף שמשרדנו יתנה את קבלת המינוי בחברות האם, בקבלת מינוי גם כרואי חשבון מבקרים של ר רו"ח דובדבני: "אמ

 החברות הבנות שלהן, או לפחות כרואי חשבון משותפים שלהם עם המשרד האחר".

 

י רואי חשבון חשבון משותפים רק עם משרד י: "על משרדנו להסכים לקבלת מינוי כרואשקדי במענה לדבריו של רו"ח .1

בעלי מוניטין ויכולת מקצועית מוכחת, שכן עבודת הביקורת מתחלקת בין המשרדים, ומשרדנו אחראי גם על עבודתו של 

יש הבדל בין האחריות שלנו, כרואי חשבון משותפים, על עבודתו של המשרד " :אמר רו"ח תמרי המשרד האחר",

אנו צריכים לשאוף לקבל נתח גדול ככל האפשר מעבודות  .ידנו האחר, לבין אחריותנו על עבודת ביקורת שנערכה על

כך נגדיל את חלקנו בשכר הטרחה המשולם ע"י הגופים המבוקרים על חשבון המשרד  -הביקורת, ואולי אף את רובן

 האחר, ונקטין את חשיפתנו הנובעת מליקויים של המשרד האחר".

 

לבדוק את עבודתם של המשרדים האחרים השותפים לנו  : "עלינו בכל מקרהבמענה לדבריו של רו"ח דובדבני .3

בביקורת, לרבות סקירת ניירות העבודה שלהם, ולבקשם להשיב לנו על שאלונים מפורטים שנשלח להם, על פיהם נוכל 

: "אין זה מקובל שמשרד רואה חשבון אחד יבדוק את , אמר רו"ח ארזילהתרשם מאיכות ומהיקף הביקורת שערכו"

זה יכול להתפרש  -לראות ולבדוק את ניירות העבודה שלויבקש שרד האחר, השותף לו בביקורת, ואף עבודתו של המ

 אמון וכהתנשאות". -הבעת איחקירה, כע"י המשרד האחר כ

 

במקום לחלק מידי  -כדי לייעל את עבודת הביקורת המשותפת בחברות, מוצע לעבוד בפורמט שונהאמר רו"ח אורני: " .2

משימות הביקורת, אני מציע כי שנה אחת אנו נערוך בהן את הביקורת, ובשנה שלאחר מכן יערוך  שנה בין המשרדים את

בהן את הביקורת המשרד האחר, ובכל שנה נחתום ביחד כרואי חשבון משותפים על חוות הדעת על הדוחות הכספיים, 

 ונתחלק בשכר הטרחה שיתקבל".

 

אנו נבקר את הדוחות הכספיים השנתיים  -ת הביקורת המשותפת: "יש לי הצעה אחרת לחלוקת עבודברושי אמר רו"ח .5

של החברות הבנות, ואילו המשרד האחר יערוך את הסקירות של הדוחות הביניים הרבעוניים שלהן, לגביהם האחריות 

 מבקריםרואי חשבון אנו נחתום על דוחות   -המקצועית קטנה הרבה יותר. כל משרד יחתום לבד על הדוחות שהוא מוציא

 של החברות הבנות, והמשרד האחר יחתום על דוחות הסקירה שלהן".

 

סקירה אינה ביקורת ונהלי הסקירה ממילא מצומצמים, ולפיכך עדיף  -"לגבי סקירות הבעיה פחותהאמר רו"ח ארזי:  .6

 לתת למשרד האחר לבצע את כל סקירות הרבעונים של החברות הבנות לבדו, ואנו נחתום איתו ביחד כרואי חשבון

נסתפק בקבלת אישורו שביצע את  -משותפים על דוחות הסקירה, מבלי להתערב בעבודת המשרד האחר ולתחקר אותו

 נהלי הסקירה כנדרש".  
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8 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 המשך -חלק ב' 
 

         המשך -  6שאלה מס' 
 

ע ומיומנות מאחר והמשרד האחר ידוע כבעל יד -"יש לי רעיון כיצד לחלק את העבודה בין המשרדיםאמר רו"ח אגוזי:  .7

בתחום המסים, אנו נבצע לבד את כל עבודת הביקורת והסקירה של כל החברות, ואילו המשרד האחר יטפל לבד בכל 

נושאי המסים של החברות, לרבות ביקורת של דוח ההתאמה לצרכי מסים המוגש על ידן כחלק מהדוח השנתי על 

שביצע, ונתחלק בשכר הטרחה בהתאם לעבודה הכנסתן. כל משרד יחתום לבדו על דוחות המתייחסים לעבודה 

 שבוצעה". 

 

: "למשרד האחר מחלקה טובה בתחום הביקורת והבקרה הפנימית, ויתכן שלצורך חלוקת העבודה בין אמר רו"ח ארזי .,

כל נושא הביקורת של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בחברות הציבוריות המועברות יטפלו בהם שהמשרדים, עדיף 

ת וראנו על ביקורת הדוחות הכספיים והמשרד האחר על ביק -משרד יחווה דעתו לבד על הביקורת שערך אלינו. כל

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי".  ביירכ

 

: "אני חושש שאנו חושפים עצמנו לטעויות ולכשלים של המשרד האחר. במקום לבדוק את עבודתו של אמר רו"ח גפני .,

את כל עבודת הביקורת והסקירות ונשתמש לצורך זה בעובדים שלהם, שישובצו המשרד האחר, עדיף שמשרדנו יבצע 

ללא  ועל דוחות הסקירות בעבודת הביקורת יחד עם העובדים שלנו ובפיקוחנו, ואז נוכל לחתום ביחד על חוות הדעת 

טרחה חשש, וללא השקעת זמן מיותרת בבדיקת הביקורת והסקירות שנערכו ע"י המשרד האחר, ונתחלק בשכר ה

 שיתקבל".  

 

הוצע לי שיתוף פעולה אחר. יש  -"אם כבר מדברים על שיתוף בעבודת ראיית החשבון במענה לדבריו של רו"ח אגסי: .20

, המאוחדת בדוחותיה הכספיים, והמבוקרת בטורקיהשהינו חברה ישראלית פרטית שיש לה חברת בת ביקורת לנו לקוח 

. הלקוח שלנו אינו חש בטוח הטורקיתהקבוצה ונכסיה נובעים מחברת הבת . רוב הפעילות של טורקייםע"י רואי חשבון 

במשותף עם רואי  הטורקיתשלו, והציע לי שנשמש כרואי חשבון משותפים של חברת הבת  הטורקייםברואי החשבון 

כרואי : "למיטב ידיעתי, אין אפשרות חוקית שמשרד רואי חשבון ישראלי ישמש אמר רו"ח תפוחי". הטורקייםהחשבון 

ישמש כרואי חשבון של חברה  טורקי, כשם שאין אפשרות שמשרד רואי חשבון טורקיתחשבון מבקרים של חברה 

 ".הטורקיישראלית, אך יתכן וניתן לשמש שם כרואי חשבון משותפים עם המשרד 

 

 :נדרש

 )יש להתייחס לכל סעיף בנפרד(. חווה דעתך על האמירות וחילופי הדברים שצוטטו לעיל
 

      
 

 %5 מחברת אפורה(  -)מחברת ז'          7שאלה מס' 
 

, שהחיל הוראות האוסרות 1000 -, תש"סאיסור הלבנת הוןלחוק  23במסגרת המאבק נגד הלבנת הון ומימון טרור, נחקק תיקון 

הוצא צו איסור הלבנת הון תיקון לחוק . בעקבות העורכי דין ורואי חשבון -הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות עסקיסיוע ב

. התיקון לחוק והצו 1022 -)חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ה

 מטילים חובות ומטלות על רואה החשבון ועורכי דין בעניינים אלה. 

 

 :נדרש

 החשבון בעקבות החקיקה דלעיל ואת השלכותיה על עבודתו.פרט והסבר את החובות והמטלות המוטלים על רואה 
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 המשך -חלק ב' 
 

 %20  מחברת בז'( -)מחברת ח'          8שאלה מס' 
 

. הסעיף נועד להציג את סכום רבים סעיף הלקוחות הינו אחד הסעיפים הבסיסיים והמרכזיים בדוח על המצב הכספי של תאגידים

 אשראי, עקב קיומם של חובות מסופקים או אבודים. ני הדיווח, וככזה טומן בחובו סיכו האשראי שהוענק ללקוחות לתאריך
 

 הושמעו חילופי הדברים דלקמן: , לצורך ריענון נוהלי הביקורת במשרד,שבוןמקצועי שנערך במשרד רואי חבדיון 
 

קפיד על בדיקת נאותות סעיף תאגידים גדולים, יש לה: "בביקורת של דוחות כספיים של במענה לדבריו של רו"ח לבני .2

אמר הלקוחות, המהווה בדרך כלל סעיף מהותי בדוח על המצב הכספי, ולהקצות לו תשומות ביקורת גדולות יחסית", 

"בדיקת סעיף הלקוחות אינו שונה מבדיקת סעיף הספקים, המהווים צדדים שונים של אותו מטבע. יש : רו"ח שחורי

 ורת דומים, ולהקצות להם תשומות ביקורת זהות". ליישם לגבי שני הסעיפים נהלי ביק

 

: "בדיקת סעיף הלקוחות בתאגידים מדווחים, הכפופים לחוק ניירות ערך, מורכבת יותר במענה לדבריו של רו"ח חומי .1

בדיקת סעיף  -"מה זה משנה אם התאגיד הינו תאגיד ציבורי מדווח או לא אמר רו"ח אדמוני:מאשר בישויות רגילות", 

 ות וההפרשה לחובות מסופקים בגינם זהה בכל הישויות המבוקרות".  הלקוח

 

 :נדרש

 

 )יש להתייחס לכל סעיף בנפרד(.    חווה דעתך על האמור לעיל .0

 

, לבדיקת סעיף לקוחות בדוחות הכספיים השנתיים, עשרה נהלי ביקורת עיקריים בלבדערוך תכנית ביקורת, הכוללת  .6

 פיים השנתיים של תאגיד מדווח.   וזאת כחלק מביקורת הדוחות הכס

 
              

 %20  (מחברת אדומה -מחברת ט' )         9שאלה מס' 
 

דוחות כספיים", של "( ושילובה בביקורת ITבדיון שנערך במשרד רואי חשבון בנושא "ביקורת טכנולוגיית המידע )"ביקורת 

 הושמעו הדעות וחילופי הדברים דלהלן:

 

( במסגרת ITGC"אין צורך לבדוק את הבקרות הכלליות של מערכות המידע ) של רו"ח שזיפי:במענה לדבריו  .2

מערכות היישומיות העיקריות של החברה, ובהן הנהלת הביקורת של דוחות כספיים, כאשר נערכת ביקורת מקיפה על 

רות הכלליות של מערכות יש לערוך ביקורת על הבק -: "היפוכו של דבראמר רו"ח תפוחיהחשבונות, המלאי והשכר", 

 המידע וניתן לוותר על בדיקת הבקרות ביישומים". 

 

"בביקורת שערכנו נמצא כי מערכת אבטחת המידע של הארגון טובה, אך מערכות המידע של ספקיו אינן  רו"ח ענבי: .1

 נו".  ימאובטחות כראוי, אך אלה אינן רלבנטיות לארגון ולביקורת הנערכת על יד

 

וכנות מדף הנרכשות ע"י הארגון מסוכנות פחות מאשר תוכנות המפותחות על ידי הארגון. לפיכך, בעת : "תרו"ח אגוזי .3

, עדיף להתמקד בבדיקת  התוכנות שפותחו על ידי יחידת המחשב של הארגון, ורק אם יוותר זמן ITעריכת ביקורת 

 לבדוק  את תוכנות המדף שנרכשו על ידי החברה". 

 

מקיפה על מערכות המידע, אין צורך  ITנערכת במהלך השנה ע"י המבקר הפנימי ביקורת : "בארגון בו רו"ח אגסי .2

 , וניתן להסתפק בקריאת דוחות הביקורת של המבקר הפנימי בעניין זה".ITשרואה החשבון המבקר יערוך ביקורת 
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 המשך -חלק ב' 

  המשך -  9שאלה מס' 

 

רום בתחום מערכות המידע הממוחשבות, אם קיים אתר חירום "ניתן לוותר על תכנית כתובה לשעת חי רו"ח שקדי: .5

(DR),    ."שנוסה ותורגל בהצלחה 

 

 :נדרש

 )יש להתייחס לכל סעיף בנפרד(.חווה דעתך על האמירות וחילופי הדברים שצוטטו לעיל 

 

 
 %20  סגולה(מחברת  -מחברת י' )        20שאלה מס' 

 
 (:את תשובותיך ובסס נמק)הבאות  על מגוון השאלות בקצרהענה  

 

 ביקורת של דוחות הכספיים? בבאילו נסיבות נדרש רואה חשבון מבקר לעדכן את ספי המהותיות  .2

 

ואת  ,מהותיות לצרכי ביצוע הביקורתבין הסבר את ההבחנה הקיימת בין מהותיות ברמת הדוחות הכספיים בכללותם ל .1

 הבחנה ביניהם. המטרת 

 

ביצוע הביקורת בישויות מאוחדות, שהן מהותיות לצרכי ובכללותם לקבוע ספי מהותיות לדוחות הכספיים האם נכון  .3

  הכספיים המאוחדים?  מספי המהותיות לדוחותזהים או גבוהים לדוחות הכספיים המאוחדים, 

 

ספיים של ישויות גדולות האם מהותיות בביקורת של דוחות כספיים של ישויות קטנות דומה לזו שבביקורת של דוחות כ .2

 ומורכבות? 

 

האם מהותיות בתהליך סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים גבוהה או נמוכה יותר מאשר בתהליך של ביקורת של  .5

 דוחות כספיים? 

 

האם על רואה חשבון מבקר לבדוק את נאותות יתרות הסגירה של התקופה הקודמת שבוקרו ע"י רואה החשבון המבקר  .6

 ם לו, והמשמשים כיתרות פתיחה לתקופה השוטפת המבוקרת על ידו? שקד

 

למדידת שווי הוגן של נכסים והתחייבויות אפשריות כיצד על רואה החשבון המבקר לנהוג כאשר קיימות שיטות חליפיות  .7

 הנכללים בדוחות הכספיים המבוקרים על ידו?  

 

 ?הסבר מהו "תשקיף מדף" ולמה הוא נועד .,

 

 ר מהותו ותוכנו של "מכתב הסכמה" של רואה חשבון מבקר הנכלל בתשקיף הנפקה של תאגיד מדווח? הסב .,

 

בדבר האם על רואה  חשבון מבקר להסתייג בחוות דעתו על דוחות כספיים של חברה שהחליטה שלא לכלול בהם גילוי  .20

 עסקאות לא מהותיות עם צדדים קשורים בה?

 

 שאלוןסוף חלק ב' של ה
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  2מס' לשאלה תשובה 

 

דיווח כספי לתקופות בדבר " 32תקן חשבונאות בינלאומי , ועל "תקן סקירה"( -)להלן 2תקן סקירה התשובה מתבססת בעיקר על 

 30"(, והשלכותיהם על המידע הכספי לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 32"תקן חשבונאות  -" )להלןביניים

 "המידע כספי"(.    -)להלן 1026בספטמבר 

 

 קשיים בגוף המבוקר .0

 על החלטות רשות ניירות ערך בנושא עסק חי.ו בתקן סקירה, 60, ,5, 56, ,1, 17סעיפים על התשובה מתבססת 
 

להעמיק את היקף הסקירה המבקר לאור מצבה הכספי של החברה וסימני אזהרה המתקיימים לגביה, על רואה החשבון 

 ולנקוט בנהלים העיקריים דלקמן: ,ומה של החברה כעסק חיהמשך קיבאשר ל

בעניין התכניות והערכות לגבי תכנית ההתייעלות, השגת לקוחות  וההנהלה הדירקטוריון עם בירורים עריכת .2

  חליפיים וסיום השביתה, וסיכויי התממשותן של התכניות וההערכות דלעיל. 

 .התחזית סבירות ההנחות העומדות בבסיסארוך ככל שניתן, ולטווח תחזית תזרים המזומנים של החברה בחינת  .1

 אפשריות של השביתה על החברה.השלכות בדבר ההמשפטיים של החברה יועציה תייחסותם של קבלת ה .3

 .גורמים מקלים, ככל שקיימים, תוך בחינת ראיות התומכות באפשרות להתממשותםבחינת  .2

 בעניין דלעיל. יםבמידע הכספי לתקופת ביני הגילוי נאותותבדיקת  .5

 

המידע הכספי ובדוח הסקירה, ככל אינו מהווה תחליף לגילוי הנדרש במסגרת  ,גילוי בדוח הדירקטוריון לתוכניות החברה

 שנדרש. 

 

 השפעה על דוח הסקירה

סקירה, הגיע רואה החשבון למסקנה כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של האם כתוצאה מביצוע נהלי 

כדי להדגיש אי  ,לכלול פסקת הדגש עניין בדוח הסקירה החשבון רואה עלוניתן גילוי לכך במידע הכספי,  ,ה כעסק חיהחבר

 בתקן סקירה(. 56ודאות מהותית הקשורה בעניין זה )סעיף 
 

 בדיקת רישומים בסקירה .6

או אימות. הנהלים לעריכת  , לבדוק את הרשומות החשבונאיות באמצעות בחינה, קריאהבדרך כלל"לא נדרש בסקירה, 

, לעריכת בירורים ... וליישום נהלי סקירה אנליטיים בדרך כללסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מוגבלים, 

 בתקן סקירה(.   10ואחרים..." )סעיף 

 

"על רואה החשבון המבקר להשיג ראיות לכך שהמידע הכספי לתקופות ביניים תואם או מותאם עם הרשומות 

בתקן סקירה(. בדיקת ביסוס הרישומים, עשויה להימצא כחיונית, במיוחד אם  15ונאיות שבבסיס הדוחות" )סעיף החשב

 מונה לאחרונה כרואה חשבון מבקר של החברה. 

 

 רואה החשבון המבקר רשאי לבדוק רישומים בחברה, ככל שימצא לנכון, לצורך ביסוס מסקנתו בדוח הסקירה. 

 

בעניין מידע כספי לתקופות ביניים, מצהירים המנהלים, בין היתר כדלקמן: "העמדנו לרשותכם בדוגמא להצהרת מנהלים 

 (.סקירה תקןב 3את כל ספרי החשבונות והתיעוד התומך....." )נספח 

 

 השפעה על דוח הסקירה

רג הניהולי אם רואה החשבון המבקר אינו יכול להשלים את הסקירה עקב ההגבלה שהוטלה עליו, עליו להודיע בכתב לד

המתאים ולדירקטוריון את הסיבה שבגינה לא ניתן להשלים את הסקירה, ועליו לציין בדוח הסקירה את הסיבה שבגינה 

 בתקן סקירה(. 51לא ניתן להשלים את הסקירה )סעיף 
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  המשך - 2תשובה לשאלה מס' 
 

 משיכות בעל שליטה .0

 על רואה החשבון המבקר לפעול כדלקמן:

 "ל החברה כי מידע הכספי לתקופות ביניים אמור לכלול מידע על אירועים ועסקאות משמעותיים, להבהיר למנכ

 (. 32ב)י( בתקן חשבונאות  25 -ו 25לרבות עסקאות עם צדדים קשורים )סעיפים 

 

  לדווח על הממצאים לגורמים המופקדים על בקרת על בחברה וליו"ר ועדת הביקורת, לבקש את התייחסותם

)המשיכות נמשכו  1025שלכותיהם, על מידע הכספי, ועל הדוחות הכספיים והדיווחים האחרים לשנת לממצאים ולה

 כשנתיים(, וכן על הדיווחים לצרכי מס )חיובי ריבית, התייחסות למשיכות כדיבידנד וכד'(.

 

  ית בחברה, בכל הקשור לעסקאות עם צדדים קשורים, ולליקויים הקיימים בנהלי הבקרה הפנימלהרחיב את הסקירה

 שאפשרו ביצוע הפעולות הבלתי מורשות והסתרתן לאורך זמן.

 

    .לוודא כי ניתן גילוי נאות במידע הכספי למשיכות ולתנאיהן במסגרת הביאור של עסקאות עם צדדים קשורים 

 

 השפעה על דוח הסקירה

ות למשיכות הכספים ע"י בעל לא ניתן גילוי נאסקירה, הגיע רואה החשבון למסקנה כי האם כתוצאה מביצוע נהלי 

 , בהתאם לנסיבות.שלילית או מסויגת להביע מסקנה החשבון רואה עלהשליטה, 

 

 פניה לרואי חשבון קודמים .4

אין חובה לקיים בירורים עם רואי החשבון המבקרים שקדמו. נוהל מקובל בסקירה הוא שכחלק מהשגת הבנה של הישות 

על רואה החשבון המבקר החדש לערוך, בדרך כלל, בירורים עם רואה החשבון  וסביבתה, לרבות הבקרה הפנימית שלה,

המבקר הקודם, ובמקום שהדבר בר ביצוע, יסקור את תיעוד רואה החשבון הקודם ביחס לביקורת השנתית האחרונה 

 בתקן סקירה(.  ,2ולתקופות הביניים הקודמות בשנה השוטפת שנסקרו על ידי רואה החשבון הקודם )סעיף 

 

 השפעה על דוח הסקירה

בהנחה שרואה החשבון המבקר לא מצא . מהסיבות דלעיל, ההגבלה כשלעצמה אינה אמורה להשפיע על דוח הסקירה

 לנחוץ לפנות לרואה החשבון המבקר הקודם, ושלא בא לידיעתו דבר הגורם לו להניח שהמידע הכספי לתקופות ביניים

 למסגרת הדיווח הכספי הרלבנטי, דוח סקירה יהיה בנוסח האחיד. אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 

 

 שעבודים על נכסי החברה .5

 לפעול כדלקמן:על רואה החשבון 

 מידע כספי אמור לכלול מידע על שעבודים מהותיים שנרשמו על נכסי החברה בתקופת הבהיר למנכ"ל החברה כי ל

 (. 32בתקן חשבונאות  25הביניים, בהיותו מידע על אירוע משמעותי )סעיפים 
 

  לדווח על הממצאים לגורמים המופקדים על בקרת על בחברה וליו"ר ועדת הביקורת, ולבקש את התייחסותם

 לממצאים ולהשלכותיהם על המידע הכספי )השעבודים לא אושרו ולא דווחו לדירקטוריון החברה(. 
 

 רה ולהשלכותיהם על מצבה הכספי של להרחיב את נהלי הסקירה בכל הקשור למצב חשבונות הבנק של החב

 החברה. 
 

  .לקבל התייחסותם של יועציה המשפטיים של החברה ליצירת השעבודים 

 

 השפעה על דוח הסקירה

 רואה , עלשהוטלו על נכסי החברה בתקופת הביניים לשעבודיםנאות  גילוי ניתן לא ביניים לתקופות הכספי במידע אם

 .בהתאם לנסיבות ,שלילית או תמסויג להביע מסקנה המבקר החשבון
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  המשך - 2תשובה לשאלה מס' 
 

 פניה ליועצים המשפטיים .2

סקירה של המידע הכספי לתקופות ביניים אינה מחייבת, בדרך כלל,  אימות הבירורים שנעשו בדבר התדיינויות משפטיות  

משפטיים של הגוף המבוקר. עם זאת, ייתכן ו/או תביעות. לפיכך, אין צורך, בדרך כלל, לשלוח מכתבי בירורים ליועצים ה

, אם בא לידיעת נחוצהשתקשורת עם יועציה המשפטיים של החברה, בנוגע להתדיינויות משפטיות ו/או לתביעות, תהיה 

רואה החשבון המבקר עניין הגורם לו להטיל ספק אם המידע הכספי לתקופות הביניים ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

דיווח הכספי הרלבנטית ורואה החשבון סבור כי ליועציה המשפטיים של החברה מידע רלבנטי )סעיף בהתאם למסגרת ה

 בתקן סקירה(. 12

 

 השפעה על דוח הסקירה 

כפי שצוין לעיל, ההגבלה הנדונה כשלעצמה אינה אמורה להשפיע על דוח הסקירה. בהנחה שלא בא לתשומת ליבו של  

המידע הכספי לתקופות ביניים אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם למסגרת רואה החשבון דבר הגורם לו להניח ש

 הדיווח הכספי הרלבנטי, יוציא דוח סקירה בנוסח האחיד. 

 

מאידך, אם לרואה החשבון המבקר ספק בעניין זה, עליו לדרוש לקיים תקשורת ישירה עם יועציה המשפטיים של החברה.  

יכול להשלים את הסקירה, עקב ההגבלה דלעיל שהוטלה עליו, עליו להודיע בכתב לדרג אם רואה החשבון המבקר אינו 

הניהולי המתאים ולדירקטוריון את הסיבה שבגינה לא ניתן להשלים את הסקירה, ועליו לציין בדוח הסקירה את הסיבה 

 בתקן סקירה(. 51שבגינה לא ניתן להשלים את הסקירה )סעיף 

 

 ה הפנימית על הדיווח הכספי במסגרת הסקירהבדיקת אפקטיביות הבקר .7

 כספי מידע של הסקירה במהלך הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות את לבדוק נדרש לאהמבקר  חשבון רואה 

 .מסוימות ציבוריות חברות של שנתי כספי לדיווח רק מתייחס זה נוהל. ביניים

 

 הישות של מספקת הבנה בעל להיות חייב המבקר החשבון רואה, םהביניי לתקופת כספי מידע סקירת לצורך ,זאתעם  

 כספי המידע עריכת על האפשרית והשפעתם, שלה הפנימית בבקרה, היו אם, המשמעותיים השינויים לרבות, וסביבתה

 ןבתק 25,23  סעיפים) הישות של הפנימית הבקרה לגבי הבנתו את לעדכן החשבון רואה על זה לצורך. ביניים לתקופות

  (.סקירה

 

 רואה  יכול, הדוח שנת לתום המתייחסת, הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה רכיבי אפקטיביות של ביקורת לצורך כייצוין  

 של הסקירה תהליך במסגרת לשלבה גם וניתן, בסופה רק ולא השנה במהלך מביקורתו חלקים לערוך המבקר החשבון

 (.  ניםהאחרו ברבעונים בעיקר) ביניים כספי המידע

 

 רכיבי לגבי החשבון רואה ידי על הנערכות הבדיקות של ומטרתן אופיין בדבר החברה ל"מנכ מצד הבנה-אי חלהאם  

 נהלי ביצוע כי ויציין, העניין את ל"למנכ יבהיר אם המבקר החשבון רואה יעשה טוב, הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה

 שימצאו הליקויים את לתקן לחברה יאפשר ואף, יעיל להיות עשוי, ההשנ במהלך המבוקרים הבקרה רכיבי על הביקורת

 .השנתי הדוח תקופת לסוף לאפקטיביים שייחשבו כדי ,המבוקרים הבקרה ברכיבי ידו על

 הסקירה דוח על השפעה 

 . הסקירה דוח על השפעה לאירוע איןבדרך כלל,  

 

 שינוי מדיניות חשבונאית .8

לשינויים  פרטמדיניות חשבונאית, שמיושמת בדוחותיה הכספיים השנתיים, ת ביניים אותה יש ליישם במידע כספי לתקופו 

שנעשו לאחר תאריך הדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר, שיש לשקפם בדוחות הכספיים  ,במדיניות חשבונאית

ר שתשפיע על המדידה של אסו( שנתית, או רבעונית-שנתית, חצי(השנתיים הבאים. אולם, תדירות הדיווח של ישות 

)סעיפים  התוצאות השנתיות. כדי להשיג מטרה זו, המדידות לצורכי דיווח ביניים יתבצעו על בסיס מצטבר מתחילת השנה

 (.32בתקן חשבונאות  ,1,,1
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  המשך - 2תשובה לשאלה מס' 
 

 

 בהקשר זה על רואה החשבון לנקוט בנהלים דלקמן:

 מדיניות החשבונאית של הפחת.להניח דעתו באשר לנאותות השינוי ב .2

כדי לאפשר השוואה נאותה בין ברבעונים הקודמים מתחילת השנה )באופן מצטבר  בוצעלוודא שהשינוי בפחת  .1

 הרבעונים(.

 (. 32בתקן חשבונאות  25לוודא שניתן גילוי נאות לשינוי במדיניות החשבונאית בביאורים למידע הכספי )סעיף  .3

 

 הסקירה דוח על השפעה
אה החשבון הניח דעתו לגבי נאותות הטיפול החשבונאי בשינוי מדיניות הפחת, ובאשר לנאותות הגילוי לכך רואם 

 בביאורים למידע הכספי, דוח הסקירה יהיה בנוסח האחיד. 
 
 . 
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 1תשובה לשאלה מס' 
 

   העמדה שהובעה .0נדרש 
 

, מסיבה זו בלבד, בבדיקת הקופות הקטנות כחלק צורךספיים בכללותם, יתכן ולא היה עקב העדר מהותיות ביחס לדוחות הכ

מעבר להיותן חלק מהדוחות הכספיים.  תביקורת הקופות הקטנות ולאופן ניהולן משמעולמביקורת הדוחות הכספיים. עם זאת, 

ם יחסית לכיסוי הוצאות מזדמנות במזומן. קטני םהוצאת סכומי -הקופות הקטנות במטרתן ובאופן תפקודן של משמעות זו כרוכה 

סדרים, -למניעת אי ,תפקיד זה של הקופות הקטנות, מחייב יישום נהלי בקרה ופיקוח על אופן ניהולן והפעלתן של הקופות הקטנות

הצטבר תרמיות ועבירות על חוקי המסים. אמנם הסכומים בקופות הקטנות הינם קטנים יחסית, אך מחזורי הכספים בהן יכולים ל

 .( הגלום בהן הינו גבוה יחסיתinherent risk,והסיכון המובנה ) יחסית גדוליםלסכומים 
 

הבקרה הפנימית הכרוכה בניהול ובתפעול הקופות הקטנות מהווה לעיתים אינדיקציה לגישת ההנהלה והארגון לבקרה הפנימית 

 בכללותה. 
 

נאותות ולבדוק את נאותות הפעלתן, לרבות  ,הקופות הרגילות מקובל בהקשר לזה לספור את הקופות הקטנות כחלק מספירת

 הרישומים והדיווחים הכרוכים בכך, לרבות לצרכי מסים.
 

    בקופות קטנות יםהקשור יםאפשריואי סדרים תרמיות  .6נדרש 

 

 ., בגין שירותים ו/או מוצרים שלא נרכשו)חשבוניות, קבלות וכד'( שימוש במסמכים כוזבים .2

 

 רעונם.יזר באותם מסמכים )חשבוניות, קבלות וכד'( ששולמו ולא סומנו עם פשימוש חו .1

 

 ניפוח סכומי הוצאות ע"י תיקון סכומים ע"ג חשבוניות/קבלות. .3

 

 .דיווח כוזב על הוצאת כספים, ללא קבלות/מסמכים מבססים, על שירותים ו/או מוצרים שלא סופקו .2

 

 ו/או שאינם חיוניים. רכישת שירותים ו/או מוצרים במחירים "מנופחים" .5

 

 (.וכד' סכומים כוזביםהוצאות ו/או  הכללת( לצורך הסתרת חוסריםהקטנה בדוח על הוצאות הקופה ביצוע מניפולציות  .6

 

 בשיקים פרטיים. ו/או משיכת כספים מהקופה והסתרת החוסרים בפתקי חובות .7

 

 

     קרי תכנית ביקורת לבדיקת הקופות הקטנות בחברהיע .0נדרש 

 

-הקופות הקטנות בחברה )להלן הפעלתב המיושמיםהבקרה הפנימית נהלי בדוק את   -נהלי הפעלה, רישום ודיווח .2

 :"הקופות"(

 .קיום נהלים כתובים להפעלת הקופות 

  .)"קביעת תקרת הסכומים שימשכו לקופות )"דמי המחזור 

 ים לספקים קבועים, שכר עבודה )איסור תשלומ הגדרת סוגי ההוצאות ותקרתן שניתן לשלם באמצעות הקופות

 .וכד'(

 .רישום כל הוצאה בדוח קופה קטנה 

 תשלום/כרטיסים וכד'(.י קיום מסמכים המבססים  את ההוצאה )קבלה/חשבונית/שובר 

  פורמט הדיווח ונהלי דיווח ואישור )"דוח קופה  -קיום נוהלי הדיווח בדבר ביצוע הוצאות באמצעות הקופות

 קטנה"(.
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 המשך - 1ס' תשובה לשאלה מ

 

הקופה הקטנה,  הקצבת סכום קבוע לניהול מחזור) הקופות מנוהלות בשיטת "דמי מחזור"בדוק אם  -שיטת ההפעלה .1

, או בשיטה מקובלת שנקבעו(שתשלומו מחזיר את הקופה הקטנה להקצבה/דמי המחזור קופה קטנה, דוח הוצאות  והגשת

 אחרת.

 

 להוראות. ספירה, התאמה וציות - בדיקת הקופות .3

 

, לצרכי ככל שנדרש ן,ווחיהוצאות הקופה באופן נאות בספרי החשבונות ודבדוק רישום   -רישום ההוצאות ודיווחן .2

 מע"מ וכד'(. תשומות)הוצאות עודפות,  מסים
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  3תשובה לשאלה מס' 
 

     לרשות המסיםדיווחים התאמה ל .0נדרש 

 

 מתם של הדיווחים והתשלומים לרשות המסים, לרישומים בספרי הגופים המבוקרים. נוהל ביקורת מקובל הינו לבדוק את התא

 

 להתאמות עם רשות המסים מטרה כפולה:

 .בדיקת  נאותות הדיווחים לרשויות המס 

 .בדיקת נאותות הרישומים החשבונאיים והדיווח הכספי 

 

 :בעניין זה להלן ההתאמות העיקריות המקובלות

 

 )התאמה לדיווח התקופתי על מחזורי העסקאות( מס ערך מוסף התאמות עיקריות בעניין

 בין מחזור המכירות/ההכנסות הרשום בספרי המבוקר לבין המחזורים שדווחו למס ערך מוסף - התאמת מע"מ עסקאות. 

 בין היתרה הרשומה בספרי המבוקר לבין היתרה הרשומה בספרי משרד מס ערך  - התאמת יתרת החשבון עם מע"מ

 ורך בדיקת נאותות יתרת החשבון, לרבות בדיקת קליטת תשלומים/החזרים, קנסות וריבית.מוסף, לצ

 

 התאמות עיקריות בעניין מס הכנסה 

 בין אלה הרשומים בספרי  -התאמה לדיווח החודשי על מחזורי הפעילות והמקדמות בגינן() התאמת מחזורי הפעילות

 מות המס, הנקבעות עפ"י אחוז מהמחזור. לבין אלה שדווחו על ידו לצרכי תשלום מקד ,המבוקר

  בין אלה הרשומים בספרי המבוקר לבין אלה שנתבעו כהוצאה לצרכי מס  )התאמה לטופס י"א -התאמת הוצאות הפחת- 

2321.) 

  בין אלה הרשומים בספרי המבוקר, לבין אלה שדווחו  -התאמת סכומי המס שנוכה במקור מהמבוקר ע"י אחרים

הדיווחים השוטפים התקופתיים, לבין אלה המדווחים בדוח השנתי על ההכנסה, לבין האישורים  לרשויות המס במסגרת

 השנתיים המתקבלים מהמנכים. 

  בין היתרה הרשומה בספרי המבוקר לבין היתרה הרשומה בספרי משרד מס  -מס הכנסה  עםהתאמת יתרת חשבון

 יטת תשלומים/מקדמות/החזרים, קנסות וריבית.הכנסה, לצורך בדיקת נאותות יתרת החשבון, לרבות בדיקת קל

 

 התאמות עם מס הכנסה ניכויים והוצאות עודפות

  (.216טופס )התאמה לבין אלה הרשומות בספרי המבוקר לבין אלה שדווחו למס הכנסה  -התאמת הוצאות שכר ונילוות 

  המבוקר, לבין אלה שדווחו למס בין אלה הרשומות בספרי  -התאמת הוצאות עודפות ומקדמות בגין הוצאות עודפות

הכנסה ניכויים בדיווחים השוטפים התקופתיים, לבין אלה המדווחים בדוח ההתאמה לצרכי מסים המוגש ע"י המבוקר 

 במסגרת הדוח השנתי על ההכנסות.

  בין הרשום בספרי המבוקר, לבין הרשום בספרי רשות המסים, לצורך  - מס הכנסה ניכויים עםהתאמת יתרת חשבון

 בדיקת נאותות יתרת החשבון, לרבות בדיקת קליטת תשלומים/החזרים, קנסות וריבית.

 

    אי התאמות .6נדרש 
 

כאשר נמצאות אי התאמות בין הדיווחים שנמסרו לרשות המסים לבין הרישומים בספרי הגוף המבוקר, על רואה החשבון לפעול 

 כדלקמן:

 ההתאמה. -לבקש מהמבוקר לאתר את מקור אי .2

 

יש לתקנם. אם המבוקר יסרב לעשות כן,  -אם אי ההתאמה נובעת מליקויים ברישומים החשבונאיים בספרי המבוקר .1

בשל כך בדוח  , או מתן חוות דעת שלילית, בהתאם לנסיבות,והתיקון הנדרש הינו מהותי, יש לשקול הכללת הסתייגות

 רכי מסים. רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים ועל דוח ההתאמה לצ
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 1026מועד חורף  -שאלון בחינה בנושא "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות" 
 

18 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 
 המשך -  3תשובה לשאלה מס' 

 

)העדר דיווח, דיווח מוטעה, פיגור בדיווח ע"י הגוף המבוקר אם אי ההתאמה נובעת מליקויים בדיווחים לרשות למסים  .3

 וכד'(, על רואה החשבון לפעול כדלקמן:
 

בתדריך  21בפניו על תיקונם. בסעיף למבוקר על הליקויים שנמצאו בדיווחיו לרשות למסים, ולהמליץ  דווח מידעליו ל 

, נאמר "התדריך"( -)להלן 2,,2, לשכת רואי חשבון בדבר "כללי התנהגות מקצועית לרואה החשבון בפרקטיקה במסים"

 כדלקמן:

כל אימת שהגיע לידיעתו של רואה החשבון שנפלה טעות מהותית, או שחלה השמטה מהותית בדו"ח של לקוחו לרשויות המס "

ודמות )בין אם רואה החשבון היה קשור ובין אם לא היה קשור באותו דוח(, או שהגיע לידיעת רואה החשבון כי לקוחו לא לתקופות ק

מילוי חובתו להגשת דוח, ועליו להמליץ -עמד בחובתו להגיש דוח לרשויות המס, עליו לדווח מיד ללקוחו על הטעות, ההשמטה או אי

אין רואה החשבון חייב לדווח על כך לרשויות המס, ובכל מקרה אינו רשאי לעשות זאת, אלא על דיווח מתאים לרשויות המס. ככלל, 

"אם הלקוח מסרב לדווח לרשויות המס על הטעות: יודיע רואה החשבון ללקוח כי אין הוא יכול יותר לפעול בשמו  בהסכמת הלקוח".

לרשויות. ישקול רואה החשבון אם המשך הקשר עם  בקשר לאותו דוח, או בקשר למידע האחר המתייחס לאותו דוח אשר הוגש

 הלקוח, בכל תחום, תואם את אחריותו המקצועית".

 

אם העדר הדיווח לרשות למסים, ו/או הליקוי שנמצא בו, עלולים להיות כרוכים בתשלום קנסות וריבית, יש לערוך  .2

ובמקרה וסכומן מהותי, יש לשקול  ,מורהפרשות נאותות בשל כך בדוחות הכספיים. אם המבוקר מסרב לערוך הפרשות כא

 בשל כך בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים., או מתן חוות דעת שלילית, בהתאם לנסיבות, הכללת הסתייגות

 

 

    חוות דעת על דוח התאמה לצרכי מסים . 0נדרש 

 

והפסד בדוחותיה הכספיים השנתיים, לרווח  דוח ההתאמה לצרכי מסים מתאם את הרווח/הפסד של החברה, כמדווח בדוח רווח

לצרכי מסים. נקודת המוצא של דוח ההתאמה הינה, לפיכך, הרווח/ההפסד המדווח בדוחותיה הכספיים של החברה, המדווח 

 שבנסיבות השאלה, ניתנה עליהם חוות דעת שלא בנוסח האחיד, דהיינו:  חוות דעת, מסוייגת, שלילית, או הכוללת הימנעות. 

 

סיבות אלה, על רואה החשבון המבקר לציין בחוות דעתו על דוח ההתאמה, כי חוות דעתו על הדוחות הכספיים, שניתנה בנ

וכללה הסתייגות/חוות דעת שלילית/הימנעות בדבר......  ,ביום......, המשמשים בסיס לדוח ההתאמה, היתה שלא בנוסח האחיד

 על דוח ההתאמה ועל חוות דעתו עליו.)בהתאם לנסיבות(, ולציין את ההשלכות שיש לכך 

 

 

     טעות בדוח על הכנסת חברה שהוגש ע"י רואי חשבון קודמים .4נדרש 
 

 "רואה החשבון יעיין בדוחות לרשויות המס שהגיש לקוחו לתקופה שקדמה". כדלקמן: בתדריך נאמר  ,בסעיף 

 

או שחלה השמטה מהותית בדוח  ,כל אימת שהגיע לידיעתו של רואה החשבון שנפלה טעות מהותית" כדלקמן:בתדריך, נאמר  21בסעיף 

או שהגיע לידיעת רואה (, בין אם רואה החשבון היה קשור ובין אם לא היה קשור באותו דוח)של לקוחו לרשויות המס לתקופות קודמות 

ו לדווח מיד ללקוחו על הטעות, ההשמטה או אי מילוי חובתו להגשת הדוח החשבון כי לקוחו לא עמד בחובתו להגיש דוח לרשויות המס, עלי

ועליו להמליץ על דיווח מתאים לרשויות המס. ככלל אין רואה החשבון חייב לדווח על כך לרשויות המס ובכל מקרה אינו רשאי לעשות זאת 

 ."אלא בהסכמת הלקוח

 

 :החשבון לפעול כדלקמן , על רואה אם הלקוח מסרב לדווח לרשויות המס על הטעות

 קשר למידע האחר המתייחס לאותו דוח אשר בלפעול בשמו בקשר לאותו דוח, או להמשיך ו אינו יכולכי  להודיע ללקוח

           וגש לרשויות.ה

 המקצועית ואם המשך הקשר עם הלקוח, בכל תחום, תואם את אחריות לשקול. 
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19 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 
 המשך - 3תשובה לשאלה מס' 

 

להנהלת החברה ולהודיעה על הטעות שנמצאה בדוח ההתאמה לצרכי מסים ולהמליץ בפניה להגיש דוח מתקן  לפנות בכתבעליו 

 לרשויות המס.

 

את ההפסד המועבר השגוי   לגרורניתן , לא העוקבתמועבר לשנת המס הבהפסד  הסתיימה הקודמתלמותר לציין, כי אם שנת המס 

 .בבחינה( )לא נדרש תיקונואת לדרוש ויש  העוקבת, לשנת 

 

 -אם לטעויות המהותיות בדוח ההתאמה לשנת המס הקודמת, השפעה על דוח ההתאמה לשנת המס הנוכחית )הפסד מועבר וכד'(

ועליו להסתייג בחוות דעתו על דו"ח  ,על רואה החשבון לסרב לחוות דעה על דוח ההתאמה לשנת המס הנוכחית בנוסח האחיד

 התאם לנסיבות.ההתאמה, או לתת חוות דעת שלילית, ב

 

אם אין לטעויות המהותיות דלעיל השלכה על דוח ההתאמה לשנה הנוכחית, לא תהיה לטעויות השפעה על חוות הדעת על דוח 

 ההתאמה לשנה הנוכחית. בנסיבות אלה, על רואה החשבון המבקר לשקול את המשך הקשר עם הלקוח. 
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20 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 4תשובה לשאלה מס' 
 

    דו ודרך פעולתו של המוסד לסקירת עמיתיםמהותו, יעו .0נדרש 
 

 מהות המוסד 

"המוסד"(, הינה חברה בבעלות לשכת רואי חשבון -)להלן המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי חשבון בישראל בע"מ

 .1005והחלה בעבודתה בשנת ,  1002בישראל, שנוסדה בשלהי 

 

בתחילת שנות האלפיים בארה"ב ובאירופה ומשבר האמון שנוצר המוסד הוקם בעקבות השערוריות הפיננסיות שאירעו 

בעקבותיהן, שחיזקו את ההבנה, כי מידע כספי איכותי ואמין הינו תנאי הכרחי לקיום שוק פיננסי אמין, ושלצורך זה יש לחזק את 

 הבקרה על איכות עבודתם של משרדי רואי החשבון המשמשים כמבקרים של חברות ציבוריות.

 

 תאגידים מדווחיםרואי החשבון בישראל המבקרות דוחות כספיים של  משרדיחלה על כל  (PEER REVIEW)מיתים סקירת הע

 (.  או שניירות הערך שלהן נסחרים בשוקי ההון בחו"ל, למעט בארה"בהכפופות לחוק ניירות ערך,  ישויות -)לעניין זה

 

 יעוד המוסד

שמבצעים והסקירה ובחינת קיום הנהלים הנדרשים במהלך עבודות הביקורת המוסד נועד לפקח על עבודת משרדי רואי החשבון 

. המוסד נועד לוודא תאגידים מדווחים וסקירת המידע הכספי לתקופות בינייםבעת ביקורת דוחותיהן הכספיים של  ,המשרדים

 . תאגידים מדווחיםקיומה של רמה מקצועית גבוהה של משרדי רואי החשבון, העוסקים בביקורת של דוחות כספיים של 

 

סקירת , לרבות תאגידים מדווחיםהליך הסקירה נוגע ברוב ההיבטים החיוניים לעבודת ביקורת איכותית של דוחות כספיים של 

כללי ההתנהגות המקצועית וכללים אחרים החלים על רואי חשבון בהקשר לפעילותו המקצועית של מידע כספי ביניים, ולרבות 

לתקני ביקורת לחוק ובהתאם והסקירות לרבות עריכת הביקורת  ,ה מקצועית, קבלת לקוחות וכד'()אי תלות ואתיק המשרד

 .מקובליםוסקירה 

 

 פעולתו של המוסד ךדר

חברים )נציגי ציבור, רואי חשבון נציגי המשרדים הגדולים, רואי חשבון בפרקטיקה נושאי  12דירקטוריון המוסד, המונה 

ממנה את המנהל המקצועי של המוסד, קובע את היקף הפעילות והתקציב , צים באקדמיה(תפקידים בלשכה, רואי חשבון מר

מועצת רואי רשויות אחרות, לרבות: ומתאם את התהליך עם השנתי של המוסד, קובע את מדיניות הסקירה ומפקח על יישומה, 

 . ניירות ערךלרשות ו חשבון

 

הגדולים תתבצע חת לפחות כל שלוש שנים, כאשר הסקירה במשרדים תדירות הסקירה של משרד רואי חשבון לא תפחת מפעם א

 .תיערך אחת לשנתייםמידי שנה, ובמשרדים שהיקף החברות הציבוריות המבוקרות על ידם הוא רב )בהיקף שנקבע מעת לעת( 

 האמריקאי.    PCAOB-משרד לא יסקר בשנה שבה נערכת בו סקירה של ה

 

 שנסקרו על ידו על ממצאי הסקירה שנערכה בו. המוסד מגיש דוח לכל אחד מהמשרדים

במקרים בהם נמצאו ליקויים חריגים, המשרד הנסקר נדרש להמציא למוסד תכנית לתיקון הליקויים להנחת דעתו. ממצאים 

ות חריגים מובאים לדיון בדירקטוריון המוסד, העשוי לשקול פניה למועצת רואי חשבון, או לגורמים מפקחים, כגון: רשות לנייר

  ערך, מפקח על הבנקים.

 פעילות המוסד ממומנת ע"י המשרדים הנסקרים. 
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21 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 המשך - 4תשובה לשאלה מס' 
 

     הנושאים והבדיקות העיקריות הנערכות ע"י המוסד לסקירת עמיתים     .6נדרש 
 

 סקירת מערך הפעילות המקצועית של המשרד   . 2

 פיקוח ומעקב אחר מערכת בקרת האיכות במשרד. .2

 שמירת סודיות., כללי אתיקה, אי תלות וניגוד עניינים .1

 התקשרות חדשה והתקשרות נמשכת. -התקשרות עם לקוחות  .3

 מדיניות בקשר לעובדים. .2

 קיום הדרכות והשתלמויות מקצועיות. .5

 נהלי התייעצויות מקצועיות ותיעודן. .6

 מדיניות ונהלים בקשר לניירות עבודה, לתיקי תיעוד ושמירתם. .7

 כת סיכונים במשרד הנסקר, לרבות ביטוח אחריות מקצועית.מדיניות הער .,

 פיקוח על סניפי המשרד ושלוחותיו. .,

 

 מעקב אחר ליקויים שעלו בסקירה הקודמת..        1

 

 , כדי לוודא ציות לתקני ולנהלי ביקורתסקירת ניירות העבודה ותיקי תיעוד   .3

 תכנון הביקורת. .2

 .ומתן חוות דעת ביצוע הביקורת .1

 ומתן דוח סקירה. בינייםמידע כספי סקירת ביצוע  .3

 

 

     והשלכותיו PCAOB-מהותו, יעודו ודרך פעולתו של ה .0נדרש 

 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) הינה מועצת הפיקוח על הביקורת בחברות הציבוריות ,

ו גוף רגולטורי, הממומן ע"י החברות הנסחרות בארה"ב "(, שהוקמה מתוקף חוק סרבנס אוקסלי. זהPCAOB" -בארה"ב )להלן

 וע"י משרדי רואי החשבון המבקרים שלהן. 

 

PCAOB :אחראי, בין היתר, כדלקמן 

 .רישוי משרדי רואי חשבון, הרשאים לבקר חברות ציבוריות, שניירות ערך שלהן נסחרים בבורסה לניירות ערך בארה"ב 

  של חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה  בארה"ב.לפקח על משרדי רואי החשבון המבקרים 

 .לאמץ, לשנות או לבטל תקנים בתחומי הביקורת של דוחות כספיים של  חברות ציבוריות 

  .לאכוף עמידה בדרישות החוק, בכללי מועצת הפיקוח, בתקנים מקצועיים ובתקנות החלים על רואי החשבון 

 ות כאמור.להטיל סנקציות על הפרות של חוקים ותקנ 

 

PCAOB  שניירות הערך שלהן נסחרים  ישויותמפקח גם על משרדי רואי חשבון בישראל המשמשים כרואי חשבון מבקרים של

 .ישויותבבורסות בארה"ב, לרבות חברות דואליות, או של חברות בנות של אותן 
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22 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 5תשובה לשאלה מס' 
 אישור מורשי חתימה בשם חברה .0

, ואת פרטיה בשם החברהאת קיומה של החלטה למינוי מורשי החתימה רואה החשבון רשאי לאשר . התשובה שלילית

)"אושרו בהתאם לטה , אך אינו רשאי לאשר את נאותות ההחמומלץ ע"י ציטוטה )עפ"י פרוטוקול מישיבת הדירקטוריון(

שכן מתן אישור או חוות בעניין זה, אינו בתחום עיסוקו של רואה החשבון, , להוראות מסמכיה המחייבים של החברה"(

 והינו בדרך כלל בתחום עיסוקם של משפטנים. 
 

עם תקן , משולב 7בתקן ביקורת  ,"רואה חשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי" )סעיף 

 בדבר "דוחות מיוחדים של רואי חשבון"(.  70ביקורת 

 

 אישור קיום הוראות חוק .6

. עקרונית, אישור על קיום הוראות חוק ע"י הגוף המבוקר )"מקיימת את הוראות דיני עבודה החלים התשובה שלילית

 ן זה הינו, בדרך כלל, בתחוםעל עובדיה"( אינו בתחום עיסוקו של רואה החשבון, ומתן אישור או חוות דעת בעניי

 עיסוקם של משפטנים.
 

, משולב עם תקן 7בתקן ביקורת  ,רואה חשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי" )סעיף 

 בדבר "דוחות מיוחדים של רואי חשבון"(.  70ביקורת 
 

, ככל שניתן לאמתן, ובהתאם להנחיות לשכת רואה חשבון רשאי לאשר קיום הוראות חוק מסויימות ע"י הגוף המבוקר

 רואי חשבון. 
 

 הצגה מוטעית בדוחות כספיים .0

בדבר "התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים", יש  ,7בתקן ביקורת  21-20בנסיבות השאלה, וכאמור בסעיפים 

 שני המצבים דלקמן:להבחין בין 

 קר את ההתאמות הנדרשות לצורך הצגתם מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי מתבקש ע"י המבוקר לב

בנסיבות אלה, עליו לפנות אל המבקר הקודם כדי לקבל את התייחסותו המקצועית  -הדוחות הכספיים ההשוואתיים

בנוגע להצגתם מחדש של הדוחות הכספיים ההשוואתיים. אין חובה לקבל את הסכמתו, או את התייחסותו לתיקון 

 הנדרש.

 בנסיבות אלה, עליו לוודא -בקר הנוכחי מחווה דעה על הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת בלבדרואה החשבון המ 

כי הנהלת המבוקר תעביר למבקר הקודם את המידע בדבר ההצגה המוטעית שנמצאה. אם המבקר הקודם פנה אל 

מבקר הנוכחי המבקר הנוכחי בבקשה לקבל ממנו במישרין מידע בדבר ההצגה המוטעית שנמצאה, יעביר אליו ה

 את המידע הרלבנטי המצוי בידיו.
 

 דיונים פנימיים  .4

בדבר "הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים  3,בתקן ביקורת  22 -,2. בסעיפים התשובה חיובית

המתייחסים להצגה מוטעית מהותית", נקבע הצורך לקיים דיונים פנימיים בין חברי צוות הביקורת באשר למידת 

שיפתם של הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר להצגה מוטעית מהותית. מטרת דיונים אלה היא לאפשר לחברי צוות ח

הביקורת להשיג הבנה טובה יותר של האפשרויות להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים כתוצאה מתרמית או טעות, 

שישתתפו בדיונים, כיצד ומתי יתקיימו הדיונים  ונהלי הביקורת הנדרשים לאיתורם. קביעת הרכב חברי צוות הביקורת

 .והיקפם, נתונה לשיקול דעת מקצועי

 

בדבר "אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית  1,בתקן ביקורת  17-31הוראות דומות קיימות גם בסעיפים 

 מסגרת ביקורת של דוחות כספיים".
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23 
כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון©   

 

 
 

 המשך - 5תשובה לשאלה מס' 
 

 יות חשבונאית ופיננסיתדירקטור בעל מומח .5

עפ"י חוק החברות, חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך, חייבת למנות, בין היתר, 

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כך שלפחות אחד מתוך שני הדירקטורים החיצוניים ומספר מינימלי 

 דירקטורים מסוג זה.   יויה )שלא ננקב( מהדירקטורים שאינם חיצוניים

 

סיונו וכישוריו הקנו לו מיומנות והבנה של נושאים י"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הינו אדם שהשכלתו, נ

ולעורר דיון ביחס לאופן הצגת  ,לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה יםחשבונאיים, המאפשר-עסקיים

אשר ישקול את  ,ת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריוןהנתונים הכספיים. הערכ

 .ניסיונו של הדירקטור בסוגיות חשבונאיות האופייניות לענף בו פועלת החברה

 

ל"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" זיקה לתהליך הביקורת והסקירה של הדוחות הכספיים, הנובעת מהיותו 

כישורים, ניסיון, יכולת הבנה, וניתוח של דוחות כספיים, ושל תהליכי הביקורת, הסקירה  והבקרה הפנימית בגוף בעל 

המבוקר. דירקטור מסוג זה ימנה על הגורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר, שלהם זיקה לדוחות הכספיים 

ת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת בדבר "תקשור 76ולרואי החשבון המבקרים, כאמור בתקן ביקורת  

העל בגוף המבוקר". דירקטור מסוג זה ישמש גם כחבר בוועדת הביקורת של הגוף המבקר, שלה זיקה לתהליכי הבקרה 

 והביקורת הפנימית והחיצונית בגוף המבוקר. כן יהיה חבר בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, הדנה בדוחות הכספיים.
 

 יקורת בחברה ציבוריתועדת ב .2

(. דירקטוריון של כל חברה ציבורית חייב למנות מבין חבריו 227 -222הוועדה מוקמת עפ"י חוק החברות )סעיפים 

ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה, וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לא ימנו 

 טוריון, דירקטור שנותן לה שירותים דרך קבע, בעל השליטה או קרובו.על חברי ועדת הביקורת: יו"ר הדירק

 

תפקידיה העיקריים של ועדת הביקורת הינם כדלקמן: לעמוד על ליקויים בניהולה העסקי של החברה ולהציע 

ם לדירקטוריון דרכים לתיקונם, לדון ולהחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת הביקורת )עסקאות ע

לבחון את היקף , לבחון את מערך הביקורת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימיבעלי עניין וכד'(, 

 עבודתו של רואה החשבון המבקר ואת שכרו.
 

לוועדת הביקורת זיקה לתהליך הביקורת/סקירה של הדוחות הכספיים הנערך ע"י רואה החשבון המבקר, שעיקרה 

 דלקמן:

 יקורת/הסקירה יתכן ויתגלו ע"י רואה החשבון המבקר ליקויים בבקרה הפנימית בגוף במהלך תהליך הב

המבוקר, וטעויות או הטעיות בדוחות הכספיים, שיתכן ויש להביאם לידיעת ועדת הביקורת )ראה גם האמור 

 בדבר "תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר"( 76בתקן ביקורת 

 הל ביקורת/סקירה מקובל הינו סקירה של הפרוטוקולים של ועדת הביקורת לאיתור עניינים שיש להם זיקה נו

 לדוחות הכספיים. 

  ועדת הביקורת אינה חייבת להיות מעורבת בתהליך אישור הדוחות הכספיים. וועדת ביקורת, שמתקיימים בה

בתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך כל התנאים הנדרשים מהועדה לבחינת הדוחות הכספיים, כאמור 

 , יכולה לשמש גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, על כל המשתמע מכך. 1020אישור הדוחות הכספיים( 
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 המשך – 5תשובה לשאלה מס' 

 
 ועדה לבחינת הדוחות הכספיים בחברה ציבורית .7

 את לבחון ותפקידה, 1020 (,הכספיים הדוחות אישור הליך ייןלענ ותנאים הוראות) החברות תקנות י"עפ מוקמת הועדה

 ורוב, משלושה יפחת לא הועדה חברי מספר. חבריו מבין הדירקטוריון י"ע ממונה הועדה .הכספיים הדוחות נאותות

 מהדירקטורים אחד ולפחות ,כספיים דוחות להבין היכולת הועדה חברי לכל. תלויים בלתי דירקטורים הינם חבריה

 שמועסקים דירקטורים. חיצוני דירקטור יהיה הועדה ראש יושב. ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל הינו תלויים לתיהב

 .בוועדה חברים להיות יכולים אינם, קרובו או בחברה השליטה ובעל, קבע דרך שירותים לה נותנים או החברה ידי על

 

 אישורם על המלצה לצורךת על מידע כספי לתקופות ביניים והדוחו הכספיים הדוחות נאותות את לבחון מיועדת הועדה

 . הבחינה במהלך שהתגלו בעיה או ליקוי כל על לדירקטוריון ולדווח, הדירקטוריון בפני

 

 חתימות על דוחות כספיים שנתיים של חברות .8

לפחות )סעיפים  הדוחות הכספיים יאושרו על ידי הדירקטוריון וייחתמו בשמו בידי דירקטור אחד -חברה פרטית

 )ה( בחוק החברות(.271)ג(, 272

 

הדוחות הכספיים יאושרו על ידי הדירקטוריון, וייחתמו על ידי יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי ונושא  -חברה ציבורית

)ה( ,המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים. בנסיבות מסויימות , הדירקטוריון יכול להסמיך חותמים חליפיים )תקנה 

 (. 2,70 -נות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לבתק

 

 מתן שירותים ללא תמורה .9

. רואה חשבון רשאי לשמש, ללא תמורה, כרואה חשבון מבקר של מוסד ציבורי שאינו התשובה חיובית, בהסתייגות

דבותי למטרות לאומיות, או ( בפקודת מס הכנסה, ובלבד שהינו פועל על בסיס התנ1),למטרת רווח, כהגדרתו בסעיף 

מטרות צדקה, ובלבד שההפרש בין השכר הסביר והמקובל לגבי אותו שרות לבין התמורה בפועל אינו עולה על סכום 

לכללי ההתנהגות המקצועית עפ"י תקנה  23שיכול להיחשב כתמורה סבירה למוסד כזה מבחינת רואה החשבון )סעיף 

 של לשכת רואי חשבון(.  60

 

 ד שוטףשעבו .03

 מהות השעבוד

)העברת בעלות  ת(, הינו שעבוד המאפשר לבעל הנכס דיספוזיציוFLOATING CHARGE"שעבוד שוטף )"שעבוד צף", "

ו/או חזקה ו/או שעבוד וכד'( בנכסים, שלא בהסכמה מראש של בעל השעבוד, והינו תופס את מצאי הנכסים המשועבדים 

 בעת ההחלטה על מימושו של השעבוד.

 

 השעבוד אימות

 .קבלת מידע/תדפיס מרשם החברות 

 סקירת  פרוטוקולים של הדירקטוריון.   -החלטה של החברה למתן השעבוד 

  בחוק החברות( 367בפקודת החברות מכח סעיף  271אימות הרישום בפנקס השעבודים המנוהל בחברה )סעיף 

  טופס שעבוד שוטףוחוב האיגרת העתק. 
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 6תשובה לשאלה מס' 
 

 )לא נדרש בבחינה(כללי 

, הינו מצב בו יותר ממשרד רואי חשבון אחד, משמשים במשותף כרואי (JOINT AUDITORS)רואי חשבון מבקרים משותפים 

, על דוח על שבון המבקרים על הדוחות הכספייםחשבון מבקרים של הישות המבוקרת, והינם חותמים ביחד על דוח רואי הח

הביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, על דוח הסקירה על מידע כספי לתקופות הביניים, ועל חוות הדעת על דוח 

 ההתאמה לצרכי מסים. 

 

במשותף את פעולת  לחוק החברות נאמר כדלקמן: "חברה רשאית למנות מספר רואי חשבון מבקרים שיבצעו 256בסעיף 

 הביקורת".

 

כלפי הישות המבוקרת )חברה וכד'( ובעליה )בעלי המניות וכד'( וצדדי  ,וכל אחד לחוד ,רואי החשבון המשותפים אחראיים ביחד

 אין הם מתחלקים באחריות, גם אם חילקו ביניהם את עבודת הביקורת  -דעתםג' המסתמכים על הדוחות הכספיים, לאמור בחוות 

 .סקירהו/או ה

 

 "התקן"(.-בדבר "עקרונות יסוד בעבודת ביקורת משותפת" )להלן 223התשובה מתבססת, בין היתר, על תקן ביקורת 

 

 הסתמכות על רואי חשבון מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים .0

ט בנהלים ההצעה שהובאה ע"י רו"ח אגוזי, ובלבד שרואה החשבון המבקר של חברת האם ינקואין מניעה לבצע את 

 ,לתקן ביקורת  2בהבהרה  6נוספים לעניין ביקורת הדוחות הכספיים של החברות הבנות המאוחדות, כאמור בסעיף 

 בדבר "הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים". 

 

הכנסות, שבוקרו מהנכסים ו/או מה)"שיעור ניכר"(  50%הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים מעל בנסיבות הקיימות )

לבצע נהלים נוספים לעניין הביקורת של רואי החשבון המבקרים של חברת האם, נדרשים , (ע"י רואי חשבון אחרים

על הדוחות הכספיים של אותן חברות מאוחדות, ה ביקורת נאות נערכה כי  דעתםחלק מהחברות הבנות, על מנת להניח 

יישום  (.,לתקן ביקורת  2 בהבהרה 5ות הכספיים המאוחדים )סעיף על הדוחם במתן חוות דעת כיםמסתמהינם עליהן 

 הנהלים הנוספים דלעיל חיוני במיוחד נוכח חולשתו המקצועית של המשרד השותף, כפי שהובעה על ידו. 

 

של החברות הבנות, עשויה להקטין את   הצעתו של רו"ח דובדבני להגדלת מעורבות המשרד בביקורת הדוחות הכספיים

ות המשרד על עבודתם של רואי חשבון מבקרים אחרים ולכשלים אפשריים בביקורת שנערכה בחברות הבנות על הסתמכ

ידם, במיוחד נוכח חולשתו המקצועית של המשרד השותף. והיה ורואי החשבון המבקרים של חברת האם ימונו גם כרואי 

א לעבודת הביקורת המשותפת, כאילו היו רואי חשבון מבקרים משותפים של החברות הבנות, הם יהיו אחראים באופן מל

 בתקן(.   2חשבון מבקרים יחידים )סעיף 

 

על המשרד לשקול האם התקשרות מהסוג המוצע אינה חושפת אותו לסיכונים מקצועיים, שעדיף  שיוותר עליה בנסיבות 

 המתוארות.

 

  אחריות על עבודת הביקורת של רואי חשבון מבקרים משותפים .6

בתקן נאמר כדלקמן: "כל אחד מרואי החשבון המבקרים המשותפים  2בסעיף  טועה. תמריצודק ורו"ח  ישקדרו"ח 

אחראי באופן מלא לעבודת הביקורת המשותפת, ולאמור בדוח הביקורת המשותפת, כאילו הוא היה רואה החשבון 

ד האחר, ואת יכולתו להסתמך לפיכך, על כל אחד מהמשרדים להעריך את היכולת המקצועית של המשרהמבקר היחיד". 

 על עבודתו  של האחר, לפני מתן הסכמתו לשיתוף האמור.

 

לכשלים הגדלת חלקו של המשרד בעבודת הביקורת ע"ח חלקו של המשרד השותף, מקטינה את חשיפתו של המשרד 

להשאיר  השותף. הגדלת חלקו של המשרד בעבודות הביקורת מוגבלת, שכן על המשרד השותףשל המשרד  אפשריים

 בתקן(.  6אצלו חלק נאות מעבודות הביקורת )סעיף 
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 המשך - 6תשובה לשאלה מס' 

 

 סקירת עבודתם של רואי חשבון משותפים .0

בתקן נאמר כדלקמן: "על כל רואה חשבון מבקר לסקור את העבודה  ,בסעיף רו"ח דובדבני צודק ורו"ח ארזי טועה. 

יות נשוא עבודת הביקורת המשותפת ובישויות המאוחדות בדוחותיה שבוצעה על ידי רואה החשבון המשותף בישו

הביקורת המשותפת...... בהתבסס על הסקירה כאמור, על כל הכספיים, ואשר בכוונתו להשתמש לצורך חתימתו על דוח 

אחד מרואי החשבון המבקרים המשותפים לקבוע בעצמו, אם נדרש לבצע נהלים נוספים לגבי אותם נושאים שאליהם 

 מתייחסת עבודת רואה החשבון המבקר המשותף, ולדון בכך עם רואה החשבון המבקר המשותף...". 
 

 משלוח שאלונים למשרד השותף אינו נוהל מחוייב לצורך סקירת עבודתו של המשרד השותף. 
 

 חילוף מבצעי הביקורת מידי שנה -חלוקת עבודת הביקורת בין רואי חשבון מבקרים משותפים .4

בתקן נאמר כדלקמן: "על כל אחד מרואי החשבון המבקרים המשותפים  6בסעיף אורני אינה קבילה. רו"ח  הצעתו של

לבצע בעצמו )לרבות על ידי עוזריו שהם בעלי הכשרה מקצועית נאותה( חלק נאות של עבודת הביקורת המשותפת. 

מתקיים". האמור לעיל מתייחס  רואה חשבון מבקר לא יחתום על דוח ביקורת משותפת אם האמור בסעיף זה אינו

למכלול העבודה המבוצעת על ידי רואי החשבון המבקרים המשותפים, או אחד מהם, לצורך מתן דוחות ביקורת או 

להנחיות יישום ודברי הסבר אחרים  2בתקן. ראה גם סעיף א 6סקירה לאותה תקופה או לאותו מועד )הערה לסעיף 

 לתקן(. 
 

משרד אחד מבקר את הדוחות הכספיים השנתיים והמשרד  -בין משרדי רואי חשבון פיצול העבודה והאחריות .5

 האחר סוקר את המידע הכספי לתקופות ביניים, וכל משרד אחראי על עבודתו 

 ברושי אינה קבילה, מהסיבות דלקמן:הצעתו של רו"ח 

 256ל הגוף המבוקר )סעיף מינוי משרדים כרואי חשבון מבקרים משותפים של חברה נעשה ע"י האסיפה הכללית ש 

בחוק החברות(, ומינוי זה חל על מכלול הדיווחים החלים על רואי חשבון מבקרים משותפים. המשרדים אינם 

 רשאים לחלק ביניהם את הדיווחים ואת האחריות הנגזרת מהן. 

 

  ופות ביניים, "רואה החשבון המבקר העורך סקירה של מידע כספי לתק נאמר כדלקמן: 2בתקן סקירה  13בסעיף

הנ"ל נובע מהצורך של עורכי הסקירה של המידע הכספי  עורך גם את ביקורת הדוחות הכספיים של הישות".

והבנה והתמצאות בדוחותיה  ,הישות וסביבתה, לרבות הבקרה הפנימית שלהלתקופות ביניים להשיג הבנה של 

 . השנתיים המבוקרים
 

לבדו את הסקירות של המידע כספי ביניים, ללא כל מעורבות וסקירת משרד רואי החשבון המבקר המשותף מבצע  .2

 העבודה של המשרד השותף לו בביקורת 

 ארזי אינה קבילה, מהסיבות דלקמן:הצעתו של רו"ח 

  על כל אחד מרואי המבקרים המשותפים לבצע חלק נאות של העבודה המשותפת, לרבות סקירות של מידע כספי

 בתקן(.  3קן, והגדרת עבודת ביקורת משותפת בסעיף בת 6תקופות ביניים )סעיף 
 

  על רואי החשבון המבקרים המשותפים לקבוע ביחד את גישת הסקירה ואת תכנית עבודת הסקירה, מעבר לעריכתה

 בתקן(.  7במשותף )סעיף 
 

 על כל רואה החשבון מבקר לסקור את העבודה שבוצעה על ידי רואה החשבון המבקר המשותף בישות )סעיף , 

 בתקן(.
 

 משרד רואה חשבון אחר מטפל בכל נושאי המסים של הגוף המבוקר, לרבות ביקורת של דוח ההתאמה לצרכי מס .7

 הצעתו של רו"ח אגוזי אינה קבילה, מהסיבות דלקמן:
הבסיס לדוח התאמה לצרכי מסים הינו הדוחות הכספיים המבוקרים והביקורת שנערכה בגינם, לרבות בעניין התרת 

 ב לפקודת מס הכנסה(. 232ות וניכוין לצורכי מס )ראה גם סעיף הוצא
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 המשך - 6תשובה לשאלה מס' 
 

משרד רואי החשבון המבקר, ככל שהינה רלבנטית יקבל אחריות על כל עבודתו של לפיכך, לא סביר שהמשרד האחר 

יקורת של הדוחות הכספיים על של ממצאי הב אפשריות מההשלכותהתעלמות  תוךוזאת להיבטי המס של הגוף המבוקר, 

 דיווחי החברה לצרכי מסים. 

 

משרד אחד מבקר את הדוחות הכספיים השנתיים ומחווה דעתו  -פיצול העבודה והאחריות בין משרדי רואי חשבון .,

 עליהם, והמשרד האחר בודק את הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ומחווה דעתו עליה

 , מהסיבות דלקמן:הצעתו של רו"ח ארזי בלתי קבילה
, יש לצרף לדוח השנתי על הבקרה 2,70 -ב)ג( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל,עפ"י תקנה 

הפנימית של תאגיד את חוות דעתו של רואה החשבון המבקר שמונה בהתאם לחוק החברות. לפיכך, לא ניתן לפצל בין 

של הדוחות הכספיים ואת עבודת הביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על שני משרדי רואי חשבון את עבודת הביקורת 

 הדיווח הכספי.   

 

 הסתייעות בעובדי המשרד האחר בביצוע הביקורת והסקירות .9

 הצעתו של רו"ח גפני בלתי קבילה, מהסיבות דלקמן:

 וף המבוקר, ומינוי זה מטיל מינוי משרדים כרואי חשבון מבקרים משותפים של חברה נעשה ע"י האסיפה הכללית של הג

אחריות משותפת על משרדי רואי החשבון המשותפים. משרד אינו רשאי להעביר האחריות, שהוטלה עליו, בתוקף מינויו, 

 למשרד השותף. 

 

  בתקן(.  6של עבודת הביקורת המשותפת )סעיף  חלק נאותעל כל אחד מרואי החשבון המבקרים המשותפים לבצע בעצמו

לרשות משרד אחר לצורך עריכת הביקורת, אינה מהווה שיתוף בעריכת הביקורת, ואין לראות משרד האחר  העמדת עובדים

 כמי שביצע חלק נאות של מעבודת הביקורת. 

 

  בתקן(. 7של גישת הביקורת וגיבוש תכנית עבודת הביקורת )סעיף  ביחדביקורת משותפת כוללת, בין היתר, קביעה 

 

 קור את העבודה שבוצעה על ידי רואה החשבון המבקר המשותף בישות נשוא העבודה המשותפת. על כל רואה חשבון מבקר לס

 בתקן(.  ,בנסיבות השאלה אין המשרד האחר ממלא דרישה זו )סעיף 

 

 רואי חשבון משותפים בחברות זרות בחו"ל .03

שותפות לראיית חשבון במדינת לכללי ההתנהגות המקצועית של לשכת רואי חשבון, נאמר כדלקמן: ".. מותרת  7בסעיף 

 חוץ עם אדם הרשאי לעסוק שם בראיית חשבון".  

 

מניעה  אין ,בטורקיהין מניעה שרואה חשבון ישראלי ישמש כרואה חשבון מבקר של חברה הרשומה בחו"ל/לפיכך, א

הטורקי,  אין מניעה שיהיה שותפו של המשרד,  ושישמש כרואה חשבון מבקר משותף עם משרד רואי חשבון בחו"ל

 . בטורקיהאינו אסור עפ"י ההוראות והכללים החלים  שהאמור לעיל,ובלבד 

 

על המשרד הישראלי להקפיד שיבצע חלק נאות מעבודת הביקורת המשותפת, לרבות קביעה משותפת של גישת 

לרבות הבקרה בתקן(,  וישיג הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו,  6,7הביקורת וגיבוש תכנית עבודת הביקורת )סעיפים 

בדבר "הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית  3,הפנימית שלו, כאמור בתקן 

 בתקן(.  ,מהותית". על המשרד הישראלי לסקור את העבודה שבוצעה על ידי המשרד הטורקי )סעיף 

 

חברה הרשומה בישראל, מאחר וחל איסור על אינו רשאי לשמש כרואה חשבון מבקר של  טורקימשרד רואי חשבון 

חוק רואי חשבון, ב )א(6עיסוק בראיית חשבון בישראל על מי שאינו מחזיק בידו ברישיון רואה חשבון מתוקף סעיף 

 .2,55 -תשט"ו
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  7תשובה לשאלה מס' 
 

 חובות רואי חשבון

לחוק  23תיקון  1022, ובהתאם למגמה הבינלאומית בעניין זה, נחקק בדצמבר רת הון ומימון טרובמסגרת המאבק נגד הלבנ

"החוק"(, ובעקבותיו הוצא צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן -)להלן 1000 –איסור הלבנת הון, תש"ס 

חובת ביצוע זיהוי והכרת ק והצו מטילים "הצו"(. החו -)להלן 1002 -שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ה

לקוח על עורכי דין ורואי חשבון, המבצעים עבור לקוחותיהם שירות עסקי, הכולל פעולות עסקיות המפורטות בחוק, כגון 

ביקורת של דוחות כספיים וכד', אינם  -)שירותי ראיית חשבוןקנייה/מכירה נדל"ן או עסקים, הקמת תאגידים וניהול כספים 

   לת החוק והצו(.בתחו
 

הוסמך לפקח על ביצוע החובות המוטלות על נותני השירות  "הממונה"(,-)להלן הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים

 העסקי, באמצעות ביקורות שוטפות. 

 

 על רואי החשבוןוהשלכות מטלות 

, בהתאם למצוי  ו טופס זיהוי והכרת הלקוחלהגיש ללקוחטרם ביצוע שירות עסקי על נותן השירות העסקי )רואה החשבון(  .2

 "הטופס"(.  -שנים )להלן 5מסר לרואה החשבון , שיהא מחוייב בשמירתו במשך יהטופס ימולא ע"י הלקוח וי -בתוספת לצו

 

 לבחון את הסיכון להלבנת הון או מימון טרור בשירות העסקי המבוקש ממנו, ולציין בטופס כי ביצע זאת.על רואה החשבון  .1

רכת הסיכון תתבצע תוך הסתייעות "בדגלים אדומים", שצויינו בתוספת לצו ובאתר הממונה. כמו כן על רואה החשבון לבדוק אם הע

 שם הלקוח מופיע ברשימת פעילי/אירגוני טרור,  המתפרסמת ע"י משרד הביטחון ומצויה באתר הממונה. 

 

וה להלבנת הון או מימון טרור, עליו להימנע מביצוע אם לדעת רואה החשבון, השירות המבוקש ממנו מצוי בסיכון גב .3

 -( לתקנות רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע(, התשכ"ה25א)2, וזאת בהתאם לתקנה הפעולה עבור הלקוח

 )תקנה שנוספה בעקבות הצו(.  2,65

 

 עיצומים נגד רואי חשבון 

ע"י רואה החשבון, מידע על כך יועבר למועצת רואי חשבון לשם ברור ככל שבדיקת הממונה תעלה חשש להפרת דרישות הצו 

 משמעתי, ועלול לגרום להטלת עיצומים כספיים על רואה החשבון ע"י ועדת עיצומים במשרד המשפטים.
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  8תשובה לשאלה מס' 
 

   חוות דעת על הנאמר בדיון  .0נדרש 
 

    לביקורת סעיף ספקיםביקורת סעיף חייבים בהשוואה  .0.0

סעיף הלקוחות בתאגידים גדולים, בדרך כלל, גדול ומורכב יותר מאשר סעיף  רו"ח לבני צודק ורו"ח שחורי טועה.

הספקים באותם תאגידים, וזאת עקב סיכוני אשראי הגלומים בסעיף הלקוחות, לפיכך, נהוג, בדרך כלל, להקצות לסעיף 

 יותר, יחסית למוקצה לביקורת סעיף הספקים, וזאת מהסיבות דלקמן:הלקוחות תשומות ביקורת גדולות 

חברות מאופיינות, בדרך כלל, בריבוי לקוחות ובמעט ספקים, יחסית. ריבוי  -ריבוי לקוחות ומיעוט ספקים .2

 לקוחות מצריך שימוש במידע ממוחשב, כגון דוחות גיול, מעקב תשלומים וכד'. 

ם יש להעריך את טיבם ויכולת התאגיד להיפרע מהחובות )חובות אבודים לקוחות/חייבי -מדידה והערכה .1

 ומסופקים(. ספקים/התחייבויות, בדרך כלל, אין בכך צורך.

לקוחות/חייבים נדרש להעריך את נאותות הבקרה הפנימית  ואפקטיביות הבקרות,  - תפקיד הבקרה הפנימית .3

ם , לעיתים הבקרה הפנימית פחות משמעותית, בהתאם בהיותם, בדרך כלל, סעיף נכסי מהותי. ספקים/זכאי

 לנסיבות.

לקוחות/חייבים עיקר התיעוד הינו פנימי של התאגיד, כגון:  חשבוניות מכירה, תעודות חיוב וזיכוי,  -תיעוד .2

 מחיקת חובות אבודים, חישוב ההפרשה לחובות מסופקים. 

 ות קניה וכד'. ספקים/זכאים עיקר התיעוד הינו חיצוני, כגון: חשבוני 

  

   סעיף לקוחות והפרשות בגינם בתאגידים מדווחים .0.6

בדבר  ,3תאגידים ציבוריים המדווחים עפ"י תקן חשבונאות בינלאומי רו"ח חומי צודק ורו"ח אדמוני טועה. 

)חוב אבוד  בתקן, המחייב בדיקה פרטנית לירידת ערך 62"מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה", נדרשים ליישם את סעיף 

או מסופק( של כל חוב משמעותי בנפרד, ובנוסף בנפרד או במקובץ בדיקה כוללת לירידת ערך של כל יתרת החייבים, 

שכל אחד מהם אינו משמעותי. כללי דיווח אלה )"בדיקה דו שלבית"( אינם חלים על תאגידים רגילים. לפיכך,  ביקורת 

 ים, בדרך כלל, מורכבת יותר מזו שבתאגידים הרגילים. הלקוחות/חייבים בתאגידים הציבוריים המדווח

 

רואי החשבון המבקרים של תאגידים מדווחים מסויימים, נדרשים לבדוק גם את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 

ם הכספי, ולחוות דעתם בעניין זה. הרכיבים הנבדקים, לצורך זה, עשויים לכלול גם את סעיף הלקוחות והחובות האבודי

 והמסופקים בגינם. 

 

   עיקרי תכנית ביקורת של סעיף לקוחות בדוחות כספיים של תאגיד מדווח  .6נדרש 

 

  , לרבות אפקטיביות הבקרות בעניין זה.ערוך סקר בקרה פנימית לגבי נוהל הטיפול בחייבים ורישומם .2

דירקטורים, מנהלים,  –אינם רגילים קבל רשימה מגויילת של הלקוחות, תוך הפרדה בין לקוחות רגילים, ללקוחות ש .1

 עובדים, צדדים קשורים וכד'. 

 בדוק התפתחות יתרות הלקוחות לאחר תאריך המאזן. .3

 עומק האשראי והסברים בדבר יכולת ההיפרעות – , לאחר בדיקת שלמותו ודיוקובדוק חריגים עפ"י דוח הגיול .2

 .מהחייבים
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 המשך – 8תשובה לשאלה מס' 

 

של חייבים לתאריך שלאחר תאריך המאזן והשווה התפתחות החייבים ברשימה המגויילת לתאריך קבל רשימה מגויילת  .5

 המאזן. 

 שלח בקשות לאישורי יתרות למדגם מייצג סמוך לתאריך המאזן. .6

 ובדקן.בקשות לאישורי יתרות קבל מהמבוקר התאמות להפרשים שנתגלו מהמענה ל .7

 ישור יתרתם חזרה בציון "עזב", "לא קיים", "כתובת משובשת"בדוק בצורה יסודית יתרות של לקוחות שהבקשה לא .,

 וכד'.

 קבל מכתב מעו"ד החברה באשר לחובות בפיגור שבטיפולו וסיכויי גבייתם. .,

 בדוק קיומן של עסקאות ברטר וחובות שנוצרו מעסקאות אלה.  .20

בתקן חשבונאות  62סעיף  לרבות יישוםשיטת חישוב ההפרשה ועקביותה  –בדוק את נאותות ההפרשה חובות מסופקים  .22

והסתייע לצורך כך בחוות דעת  ,)הפרשה ספציפית, הפרשה כללית וכד'(. בדוק יכולת ההיפרעות מהחייב ,3בינלאומי 

 יועציו המשפטיים של המבוקר.

 .ומע"מ בעניין זהבדוק את נאותות המחיקה של חובות לחובות אבודים, לרבות עמידה בהנחיות מס הכנסה  .21

 ההפרשה להנחות ולהחזרות סחורה ועקביותה.בדוק נאותות  .23

 בדוק הצמדת החובות למדד או למטבע חוץ, לרבות ריבית שנצברה בגינם.  .22

 בדוק נאותות סיווג והצגת הלקוחות לזמן קצר/זמן ארוך.  .25

המכר  בדוק קיום התקשרויות מיוחדות/חריגות עם לקוחות שיש להן השלכה על הדוחות הכספיים )כמות, תקופה ותנאי .26

 .(והאשראי

 בדוק נאותות ההצגה בדוחות הכספיים, לרבות מתן מידע נוסף, ככל שנדרש.  .27
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 9תשובה לשאלה מס' 
 

 ( ITGCהמידע ) טכנולוגייתבדיקת הבקרות הכלליות של  .0

נה באשר לנאותות מערכות/טכנולוגיית המידע והשלכותיה על לצורך השגת הב .צודקורו"ח תפוחי טועה  רו"ח שזיפי

יש להשיג הבנה באשר למערכות הבקרה הכלליות ,ואילו את בדיקת הבקרות ביישומים ניתן להמיר בהרחבת , הדיווח הכספי

 הבדיקות המבססות. 
 

-מוטעית מהותית" )להלן בדבר "הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה 3,תקן ביקורת 

ומציין את חיוניותן של  ,המידעם הכרוכים בחולשות של הבקרות הכלליות של מערכות/טכנולוגיית מתייחס לסיכוני"התקן"(, 

 :דלקמןהסיכונים בתקן, מצויינים, בין היתר,  60בקרות אלה. בסעיף 

 בלתי נאותים בנתונים.שינויים לאו  ,גישה לא מורשית לנתונים שעשויה לגרום לשיבוש נתונים 

 תהיינה זכויות גישה ביתר. טכנולוגיית המידעהאפשרות שלכוח האדם בגוף המבוקר העוסק ב 

 .שינויים בלתי מורשים בקובצי מפתח 

  תוכנות.בשינויים בלתי מורשים במערכות או 

 או אי יכולת גישה לנתונים כפי שנדרש. ,אבדן אפשרי של נתונים 

לגרום לעריכת שינויים בלתי מורשים בבסיס הנתונים ערכות/טכנולוגיית המידע, עלולות במ בבקרות הכלליות ותחולש

על רואה החשבון המבקר להשיג הבנה באשר לתגובת הגוף המבוקר לסיכונים הנובעים מטכנולוגיית  .דיווח הכספיליקויים בו

ידן מהימנות המידע ואבטחת הנתונים  המידע. בקרות על מערכות של טכנולוגיית המידע הן אפקטיביות, כאשר נשמרת על

 בתקן(.  3,המעובדים באמצעותן )סעיף 

 

 ספקי הגוף המבוקרמערכות המידע של ליקויים באבטחת  .6

של ספקי הגוף המבוקר, עלולה לחשוף את הגוף מידע מערכות האבטחת ליקויים ב ., בנסיבות מסויימותרו"ח ענבי טועה

למערכות המידע שלו, באמצעות הקישוריות בין מערכת המידע של הגוף המבוקר  המבוקר לחדירה של גורמים בלתי מורשים

 לזו של ספקיו. חדירה בלתי מורשית דלעיל, עלולה לגרום לשיבוש נתונים ולליקויים בדיווח הכספי של הגוף המבוקר. 

 

 תוכנות מדף הסיכון הכרוך ב .0

ח פחות מסוכנות מתוכנות המפותחות באופן עצמאי על ידי תוכנות מדף אינן בהכר ., בנסיבות מסויימותרו"ח אגוזי טועה

לפיכך, לא בהכרח יש להעדיף ולהקדים בדיקת התוכנות שפותחו על ידי יחידת המחשב של החברה על פני הגוף המבוקר. 

ם ליקויי, העדר נתיבי ביקורת נאותיםלתוכנות מדף חולשות מובנות בתחום הבקרה ואבטחת מידע ) בדיקת תוכנות המדף.

, ליקויים באבטחת מידע וכד'(. על רואה החשבון המבקר להשיג הבנה באשר אפשריים בבקרות הקלט ובבקרות העיבוד

לתגובת הגוף המבוקר לסיכונים הנובעים הן מיישום תוכנות שפותחו ע"י הגוף המבוקר, והן מיישום תוכנות מדף שנרכשו על 

 ידו, והשלכותיהן האפשריות על הדיווח הכספי.  

 

שימוש בתכנות מדף ידועות ונפוצות, בעיקר אם לגוף המבוקר ניסיון קודם איתם ו/או עם בית התכנה שפיתחם, מקטין את 

  הסיכון ביישומם אצל הגוף המבוקר.
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 המשך - 9תשובה לשאלה מס' 
 

 שנערכה ע"י המבקר הפנימי  הסתמכות על ביקורת טכנולוגיית המידע .4

לבין זו הנערכת ע"י המבקר  המבקר,הנערכת ע"י רואה החשבון  טכנולוגיית המידעבין ביקורת קיים שוני  .רו"ח אגסי טועה

 , כדלקמן:של הגוף המבוקר, הן באשר למטרות הביקורת והן באשר לעיתויה הפנימי

 הביקורתמטרות 

  טנת האפשרויות הגוף המבוקר, והקשגובשו ע"י הנהלת קיומם ושמירתם של נוהלי העבודה המבקר הפנימי בודק בעיקר

  לפגיעה בנכסי הגוף המבוקר, לרבות כתוצאה מתרמיות ומעילות, גם אם הם בסכומים קטנים.  
 

  בדיווח הכספי. המבקר מתרכז בעיקר בהערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותיתרואה החשבון  

 הביקורתעיתוי 

  הדיווח הכספילמועדי ת מיוחד תית, ובדרך כלל ללא זיקהלאורך זמן ובתכנית רב שנהמבקר הפנימי עורך את בדיקותיו . 
 

  הדיווח הכספי. בלוחות הזמנים של הביקורת של   המבקר משלב את ביקורת טכנולוגיית המידערואה החשבון  

 

יסתייע רואה החשבון , מומלץ שלצורך השגת הבנה באשר לנאותות מערכות/טכנולוגיית המידע והשלכותיה על הדיווח הכספי

בתחום זה, לרבות בדוחות הביקורת שהוצאו על ידו בנושא זה, אך אין זה  המבקר, ככל שניתן, בעבודתו של המבקר הפנימי

 .להשגת הבנה באשר לנאותות טכנולוגיית המידע ולהשלכותיה על הדיווח הכספיפוטר את רואה החשבון המבקר מהצורך 

 

 

   תכנית לשעת חירום בתחום מערכות המידע הממוחשבות .5

-)להלן שעת חירוםלהפעלת מערכות מידע בגוף המבוקר בקיימת חשיבות רבה להכנת תכנית כתובה  .רו"ח שקדי טועה

"תכנית לשעת חירום"(, כחלק מהיערכות כללית של הגוף המבוקר להמשך פעילות בתנאי חירום. התכנית לשעת חירום, 

המידע של הגוף המבוקר, והמשך הפעלתן התקינה. הפעלת  אמורה לספק מענה לאירועים העלולים לפגוע מהותית במערכות

אתר חירום חליפי הינו פתרון אפשרי, בנסיבות מסויימות, אך פתרון זה, או אחר, ונוהלי הפעולה הכרוכים בכך, מבחינת 

 קר. הגוף המבוקר, אמורים למצוא את ביטויים בתכנית לשעת חירום כתובה וידועה לכל הגורמים הרלבנטיים בגוף המבו
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 20תשובה לשאלה מס' 
 

 עדכון ספי מהותיות .0

על רואה החשבון המבקר לעדכן את המהותיות לדוחות הכספיים, במקרה בו התוודע במהלך הביקורת למידע, אשר אילו 

מהותיות "בדבר  222ורת לתקן ביק 21היה מודע לו מלכתחילה, היה גורם לו לקבוע סכום או סכומים שונים )סעיף 

עדכון ספי המהותיות בביקורת של דוחות כספיים עשוי להידרש כתוצאה משינוי (. בתכנון ובביצוע של ביקורת"

בנסיבות שאירעו במהלך הביקורת, כגון: החלטה לבצע מהלך עסקי משמעותי בגוף במבוקר, שינויים בענף בו פועל הגוף 

החשבון המבקר את הגוף המבוקר כתוצאה מביצוע נוהלי ביקורת נוספים,  מבוקר, מידע חדש, שינוי בהבנת רואה

  (.222בהנחיות יישום ודברי הסבר אחרים לתקן ביקורת  22שינויים בתוצאות הכספיות החזויות וכד' )סעיף א

 

 ההבחנה בין מהותיות ברמת הדוחות הכספיים בכללותם לבין מהותיות בביצוע הביקורת .6

דוחות הכספיים בכללותם הינו הסף שמעליו הדוחות הכספיים ייחשבו כמוטעים מהותית, מבחינת מהותיות מבחינת ה

 (.225 -ו 222במדריך הפרקטי ליישום תקני ביקורת  3המשתמשים בדוחות הכספיים )סעיף 

 

לדוחות  מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת הינה הסף שנקבע ע"י רואה החשבון המבקר, בסכום נמוך יותר מאשר מהותיות

הכספיים בכללותם, וזאת כדי להרחיב את היקף הביקורת, בהשוואה לזה שהיה נדרש לפי המהותיות לדוחות הכספיים 

 בכלותם, וזאת כדי להשיג כדלקמן: 

לוודא שתזוהינה הצגות מטעות מהותיות, הנמוכות מהמהותיות לדוחות הכספיים בכללותם, כדי להקטין את ההסתברות 

 ון( שסך ההצגות המוטעות שלא תוקנו ושלא זוהו יעלה על המהותיות של הדוחות הכספיים בכללותם.)לספק מרווח בטח

 מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת"(. "בדבר  222בהנחיות יישום ודברי הסבר אחרים לתקן ביקורת  23)סעיף א 

 

 ותספי מהותיות לדוחות הכספיים המאוחדים בהשוואה לאלה שבישויות המאוחד .0

. "כאשר הישות מחזיקה בישויות מאוחדות, על רואה החשבון המבקר לוודא כי המהותיות לדוחות התשובה שלילית

הכספיים בכללותם והמהותיות לצורך ביצוע הביקורת בכל אחת מהישויות המאוחדות, שהן בעלות השפעה מהותיות על 

 לים שנקבעו לדוחות הכספיים המאוחדים, באופןהדוחות הכספיים המאוחדים, נקבעו ברמה נמוכה מהסכומים המקבי

שמקטין לרמה נמוכה קבילה את ההסתברות שסך ההצגות המוטעות שלא תוקנו ושלא זוהו, יגרום להצגה מוטעית 

 מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת"(. "בדבר  222תקן ביקורת ב א22)סעיף מהותית בדוחות הכספיים המאוחדים" 

 

 ת דוחות הכספיים בישויות קטנות  בהשוואה לישויות גדולות ומורכבותמהותיות בביקור .4

המהותיות בביקורת דוחות כספיים של ישויות קטנות, עשויה להיות שונה מזו שבישויות גדולות, הן כתוצאה מהצורך 

י מס בישויות רווח לפני תיגמול הבעלים בישויות קטנות מול רווח לפנ -לקבוע נקודות יחוס שונות לקביעת המהותית 

בהנחיות  ,סעיף אגדולות, והן בקביעת שיעורי המהותיות העשויים להיות גבוהים יותר בישויות קטנות מאשר בגדולות )

. במדריך 3.2.2, וסעיף מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת""בדבר  222יישום ודברי הסבר אחרים לתקן ביקורת 

 (.222הפרקטי ליישום תקן ביקורת 

 

הביקורת של ישויות קטנות שאינן נסחרות, לעיתים לא נחוץ להשתמש במהותיות לצרכי ביצוע הביקורת, וזאת  בתכנון

מאחר שההיקף המתוכנן של הביקורת מקיף מלכתחילה חלק משמעותי של המצגים שביסוד הדוחות הכספיים )הערת 

 (.222תקן ביקורת  במדריך הפרקטי ליישום 2.0.2, וסעיף 222בתקן ביקורת  22שוליים לסעיף 
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 המשך - 20תשובה לשאלה מס' 
 

 מהותיות בתהליך סקירה בהשוואה לתהליך ביקורת .5

המהותיות בתהליך הסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים עשויה להיות שונה מזו המתייחסת לתהליך ביקורת של 

 דוחות כספיים שנתיים, כדלקמן:

-"הסקירה"(, בניגוד לביקורת של דוחות כספיים )להלן-ניים )להלןמצד אחד, סקירת מידע כספי לתקופות בי

"הביקורת"(, אינה מתוכננת להשגת ביטחון סביר שהמידע הכספי לתקופות ביניים אינו כולל הצגה מוטעית מהותית. 

נקבעים לפיכך, מבחינה זו, בדרך כלל, ספי המהותיות לצרכי ביצוע הסקירה נקבעים בערכים גבוהים יותר מאשר אלה ה

 לצרכי ביקורת של אותה ישות. 
 

דע הכספי לתקופת ביניים מתייחס לתקופה קצרה יחסית )רבעונים(, בהשוואה לשנה בדוחות ימצד שני, היות והמ

 הכספיים השנתיים, ספי המהותיות בדיווח הרבעוני עלולים להיות נמוכים מאלה המיוחסים לדיווח השנתי.  

 

 ע"י רואה חשבון שקדם בדיקת יתרות פתיחה שבוקרו .2

. אין צורך בבדיקת נאותות יתרות הפתיחה, כאשר הדוחות הכספיים לתקופה הקודמת בוקרו על ידי התשובה שלילית

 מבקר אחר, שהוא רואה חשבון בישראל, ואותו מבקר נתן חוות דעת, ובלבד שחוות דעתו ו/או שהביקורת של התקופה

בדבר "ביקורת  77בתקן ביקורת  7טיל ספק בנאותות יתרות הפתיחה  )סעיף השוטפת, לא גילו עניין מהותי כלשהו המ

 יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה"(.

 

 שיטות חליפיות למדידת שווי הוגן .7

כאשר קיימות שיטות חלופיות למדידה של שווי הוגן בהתאם למסגרת דיווח כספי החלה על הגוף המבוקר, על המבקר 

 כדלקמן:לנהוג 

 .להעריך אם השיטה המיושמת למדידה מתאימה בנסיבות העניין למסגרת הדיווח הכספי החלה על הגוף המבוקר 

  להשיג הבנה באשר לצידוק בחירת הדירקטוריון וההנהלה בשיטת ההערכה שנבחרה, על ידי קיום דיון עימם אודות הסיבות

 לבחירת שיטת ההערכה, והעדפתה על פני האחרות.

 בדבר "ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן"(. 7,בתקן ביקורת  15, 12ם )סעיפי

 

 תשקיף מדף .8

תשקיף מדף הינו תשקיף המפורסם בציבור ע"י תאגיד עבור הנפקה של  מספר ו/או סוגים של ניירות ערך, שהנפקתם 

מו. תשקיף המדף נועד לחסוך חודש מיום פרסו 12לא נעשית כולה מיד לאחר פרסום התשקיף, אלא במהלך התקופה של 

בעלויות ולהתגבר על פערי זמן הכרוכים בהכנת תשקיפים. תשקיף המדף פתוח לביצוע מספר הנפקות שביצוע כל אחת 

 מהן )למעט ההצעה הנעשית ביום פרסום התשקיף( נעשה זמן קצר לאחר המועד בו קיבלה החברה החלטה על ביצוען.

 

 מכתב הסכמה .9

"תשקיף"(, מהווה את הסכמת -ה חשבון מבקר, בפרסום תשקיף הנפקת ניירות ערך לציבור )להלןמכתב הסכמה של רוא

רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף את המסמכים הבאים הכלולים בו: חוות דעתו על הדוחות הכספיים ועל הביקורת 

ות ביניים. מסמך זה מופנה של רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, ודוחות הסקירה על המידע הכספי לתקופ

 ,(מבנה וצורה -תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף ב 61לדירקטוריון של התאגיד המנפיק )תקנה 

 (. ,2,6-התשכ"ט
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 המשך - 20תשובה לשאלה מס' 
 

 עסקאות עם צדדים קשורים .03

ספיים, גם אם אינן מהותיות בסכומיהן לדוחות עסקאות עם צדדים קשורים חייבות בגילוי בדוחות הכהתשובה חיובית. 

הכספיים, בגלל אופיין של העסקאות. לפיכך, העדר גילוי כאמור מחייב, בדרך כלל, את רואה החשבון המבקר להסתייג 

 בעניין זה. 
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 ועצת רואי חשבוןמ

 

 
 יסודות הביקורת

 

 
 שאלון הבחינה ופתרונו

 
 

 1027 אביב מועד
 1027ביוני  22

 
 
 
 

 התשובות בחוברת זו הוכנו ע"י 
 רוני סיון,רו"ח יוסי בן אלטבט,רו"ח ו

 
 

 
 
 
 
 
 

יוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל
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2 

 
 ה ק ד מ ה

 

 

הבחינה ופתרונו היא לסייע לנבחנים בהכנותיהם לבחינה. אין לראות בפתרון הבחינה מטרת פרסום שאלון 

 עמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי חשבון.

 

מחייב שיקול דעת של מבקרי החשבונות ואין לצפות  ,יישום נהלי ביקורת על פי תקני ביקורת מקובלים

כשם שאין לצפות לאחידות בשיקול הדעת לאחידות בהפעלת שיקול דעת זה על ידי מבקרים שונים, 

המופעל על ידי עוסקים במקצועות חופשיים אחרים. מסיבה זו יתכנו יותר מפתרון מוסכם אחד לשאלות. 

הפתרון לדוגמה הנחה את בודקי הבחינה, אולם גם פתרונות חלופיים נכונים, שהוצגו ונומקו באופן נאות, 

 ים במלוא הניקוד.הוכרו כנכונים וכראויים וזיכו את המשיב

 

התשובות המובאות להלן, הוצגו בצורה מורחבת ומקיפה על מנת להבהיר את הרקע והסוגיות השונות 

הקשורים בנושאים שנשאלו. מאליו מובן, שאין מחברי הבחינה ובודקיה מצפים מהנבחנים להשיב 

בפתרון הבחינה.  בתשובותיהם, במגבלות הזמן של הבחינה, תשובות מורחבות ומקיפות כפי שהוצגו

 בבדיקת הבחינה, הביאו הבוחנים בחשבון את מגבלת הזמן שהוקצב לשאלות.

 

 

 

 
 פרופ' יורם עדן, רו"ח
 יו"ר ועדת הבחינות 

 רואי חשבוןמועצת 
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 תוכן   העניינים
 
 
 
 

 עמוד מס'   מס'
 הניקוד  ה נ ו ש א   שאלה

% 
 פתרון שאלה

 
     

 22 5 21 אירועים ומצבים בביקורת 2
     

 21 1 20 דוחות גיול 1
     

 25 1 21 בקרה פנימית במערכת הכספית 3
     

 27 7 20 על ביקורתמפקחים  םגופי 1
     

 21 8 21 רכוש קבוע ופחת 5
     

 11 1 1 אחריות רואי חשבון 1
     

 13 1 21 ביקורת פנימית 7
     

 15 20 1 מגוון שאלות בנושאים שונים 8
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4 

 

 מועצת רואי חשבון
 

 "יסודות ביקורת חשבונותשאלון בחינה בנושא "
  1027 אביב מועד

 
    
    
 1027ביוני  22 
 שעות 1משך הבחינה  

 
 :לנבחן

 
 בבחינה שני חלקים:

 
 2,1,3,1 שאלות  - חלק א'

 
 5,1,7,8   שאלות  - חלק ב'

 
 

 מחברת לבנה. - במחברת א'  1 -ו  2ות  על שאל יש לענות:
 

 מחברת כחולה. - במחברת ב'  1 -ו  3 ות על שאל  
 

 מחברת צהובה. -במחברת ג'   1 -ו  5 ות על שאל  
   
 מחברת ירוקה. - במחברת ד'  8 -ו  7 ות על שאל  

 
 
 
 

 קרא בעיון את כל השאלון לפני שתיגש לפתרון לצורך חלוקת הזמן שתקצה לכל תשובה.
 
 
 

  לתשומת לבך:
 
 תשובות . תשובה יובאו בחשבון בקביעת הציוןצגת הכתיב, ניקיון וסדר ה. כתב יד ברורוב בעטוב כת

 שתכתבנה בעיפרון לא תיבדקנה.
 
 תוך שימת דגש על העיקר., מתומצתות ומנוסחות בצורה עניינית, הכן תשובות מנומקות 

 
 בחינה. בבדיקת התשובות בבחינה זו לא תינתן הארכת זמן. התאם את היקף תשובותיך לזמן שנקבע ל

 שהוקצב לכל שאלה. לקח בחשבון הזמןיי
 
  נא הקפד לענות על השאלות במחברות המצוינות לעיל. נבחן שלא יענה על השאלות במחברות

 .נהבדקתיתשובותיו לא  -המתאימות
 
 
 
 
 
 

 הב ה צ ל ח 
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 1027 אביבמועד   -" יסודות הביקורתבנושא  " שאלון בחינה

 

 5 

 חלק א'
 

 %21 - מחברת לבנה( -)מחברת א'  2שאלה מס' 
 

בהם , שונותפרטיות ם ומצבים שונים, בלתי תלויים זה בזה, המתייחסים לחברות אירועי שללהלן תאור 
לשנה שנסתיימה  ביקורת דוחותיהן הכספיים השנתייםל הקשרב מבקר, נתקלת בעבודתך כרואה חשבון

 :"הדוחות הכספיים"( -)להלן  1021בדצמבר  32ביום 
 
ה לחופשה בגין זכאות העובדים בדוחות הכספיים של חברת אמנון ותמר בע"מ לא נערכה הפרש .2

לימי חופשה, שלא נוצלו על ידם לתאריך המאזן. הנהלת החברה הציגה בפניך כתבי ויתור של 
העובדים על זכאותם לימי חופשה, וזאת בהתחשב בקשייה הכספיים של החברה, וכאמצעי חליפי 

 לפיטורי עובדים. 

א ומתן למכירת אחזקותיהם בחברה מנהלים מש בע"מ חרציתבחברת נודע לך כי בעלי השליטה  .1
נמסר לך ע"י בעלי  -לבעלי השליטה בחברה מתחרה. במענה לבקשתך לקבלת פרטים בעניין זה 

השליטה בחברה כי המשא ומתן הינו סודי, ולפיכך, אין באפשרותם, בשלב זה, למסור לך פרטים 
  בעניין זה. כלשהם

ים של משא ומתן עם ועד עובדי החברה, הנהלת חברת שושן צחור בע"מ, נמצאת בשלבים מתקדמ .3
באשר לתנאי העסקת העובדים )שכר ותנאים נלווים(. הנהלת החברה סירבה לערוך בספרי החברה 
הפרשות כלשהן, הנובעות מהשלכות אפשריות של הסכמי השכר החדשים שצפויים להיחתם, או 

סירובה לערוך הפרשות לתת גילוי על השלכות אלה בדוחות הכספיים. הנהלת החברה נימקה את 
או לתת גילוי כאמור, בכך שקשה לחזות תוצאותיו של המשא ומתן, וכי המידע בדבר עריכת 
הפרשות ורישומן בספרי החשבונות של החברה או הגילוי שיינתן עלול להגיע לידיעת ועד העובדים, 

 .  לחשוף את ציפיותיה של ההנהלה, ולהחליש בכך את עמדת הנהלת החברה במשא ומתן

, נמצאו במחסן החברה  1021בדצמבר  32בחברת לילך בע"מ שנערך ביום במהלך מפקד המלאי  .1
 פריטי סחורה שצוין עליהם "דוגמאות לא למכירה" וכן פריטי סחורה שצוין עליהם "החזרות". 

בע"מ על ידי הדירקטוריון, וטרם חתימתך על בשמת לאחר אישור הדוחות הכספיים של חברת  .5
שבון המבקר על הדוחות הכספיים, הגיע למשרדך מכתב אנונימי המציין כי מנהל דוח רואה הח

חברה לחשבונות ההחברה שלח ידו בכספיה על ידי ביצוע העברות סרק כספיות מחשבון הבנק של 
 של ספקים פיקטיביים ושל ספקים המקורבים אליו, שלא צוינה זהותם. 

נדר בע"מ נמצאה אי התאמה בין מחזור במהלך הביקורת של הדוחות הכספיים של חברת לב .1
המכירות שדווח ע"י החברה לרשות המיסים במסגרת דוחות מס ערך מוסף התקופתיות לבין 

 מחזור המכירות הרשום בספרי חשבונותיה של החברה.

בביקורת של הדוחות הכספיים של חברת לוע הארי בע"מ, נמצא כי נרשמו הוצאות דמי שכירות  .7
. הוצאות אלה שולמו  בהמחאות דחויות שמועד 1027ש"ח בגין שנת  2,200,000מראש בסך של 

 .1027פירעונם החל מחודש פברואר 

, מסרב לחתום על הדוחות בע"מ אירוס הארגמןחברת בבעל השליטה יו"ר הדירקטוריון, שהינו  .8
הכספיים השנתיים של החברה וביקש מחשב החברה לחתום במקומו. לטענת יו"ר הדירקטוריון 

שהה רוב השנה בחו"ל ולא היה מעורה בעסקי החברה. לדבריו חשב החברה מתמצא בעסקיה  הוא
וברישומיה יותר מכל בעלי התפקידים האחרים ולפיכך, חתימתו על הדוחות הכספיים משמעותית 

 יותר מחתימתם של האחרים. 
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 נדרש:
 

, אם קיימת, על תםהשפע ומהיוהמצבים שפורטו לעיל,  כל אחד מהאירועיםכיצד יש לנהוג בונמק  הסבר
)לא נדרש לנסח את ההשפעה על דוח  על הדוחות הכספיים של החברותך תהליך הביקורת ועל חוות דעת

 רואה החשבון המבקר(.
 

 
 

 %20 - (מחברת לבנה -' אמחברת )       1שאלה מס' 
 

 AGING)גים להסתייע בדוחות גיול במהלך הביקורת של סעיפים מסוימים בדוחות הכספיים נוה

REPORTS). 
 

 :נדרש
 

פרט והסבר אילו דוחות גיול המסייעים בביקורת הדוחות הכספיים מוכרים לך, והסבר לגבי כל אחד 
 מהם את:

 
 מהותו .2
 . שיטות הגיול השונות, אם קיימות1
 . מטרתו3
 . את מי הוא משמש ולאילו צרכים.4
 
 

 
 %24 - כחולה(מחברת  - 'במחברת )      3שאלה מס' 

 
משרדך מונה לאחרונה כרואי חשבון המבקרים של עמותת שלח לחמך )ע.ר.(, שהינה עמותה גדולה, 
המעסיקה מאות עובדים והעוסקת בייזום ובהפעלת מפעלים קטנים ברחבי הארץ, שמטרתם לספק 

העמותה מנוהלת  "העמותה"(. כל פעילותה הכספית של-תעסוקה ופרנסה לקשישים ולמוגבלים )להלן
 ומבוצעת ממשרדיה הראשיים של העמותה בתל אביב.

 
במהלך סקר על הבקרה הפנימית שערכת בעמותה כחלק מהביקורת של הדוחות הכספיים של העמותה, 

 נמצא על ידך כדלקמן:
 
שנים בתפקיד של חשב ומנהל הכספים של  27שנים ומתוכן  11חשב העמותה עובד בעמותה מזה  .2

 "החשב"(. -העמותה )להלן
 

מזה כשנתיים משמש החשב גם כמנהל חשבונות הראשי של העמותה, וזאת לאחר שמנהל החשבונות  .1
 הראשי של העמותה התפטר בטענה  כי החשב מצר את צעדיו ושולל ממנו חלק ניכר מסמכויותיו.

 
החשב מצטייר כדמות דומיננטית בעמותה ויש הטוענים כי למעשה הינו זה המנהל בפועל את  .3

 עמותה, ותלות המנהל הרשמי של העמותה בו, הינה מוחלטת ובלתי מסויגת.ה
 

 

לא זכור לעובדים במחיצתו של החשב, כי בשנים האחרונות נעדר החשב עקב מחלה או חופשה,  .1
וכמה מהם אף ציינו כי זכורים להם מקרים בהם נהג לבוא לעבודה גם בהיותו חולה, ואף הצביע על 

 כך כמתן דוגמא אישית.
 

לעמותה מספר רב יחסית של חשבונות בנק והתאמת חלק מחשבונות הבנק של העמותה נעשית ע"י  .5
 החשב עצמו.
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החתימות המחייבות את חשבונות הבנק של העמותה הן של החשב ביחד עם חותם נוסף מתוך  .1

ותה. בפועל, נוהג רשימת חותמים הנמנים על חברי ההנהלה של העמותה, בצירוף חותמת של העמ
החשב להחתים באופן קבוע את משה מזרחי כחותם שני על המחאות והוראות תשלום של העמותה. 
במגירת החשב נמצאו המחאות ריקות )ללא מוטבים, ללא סכומים וללא תאריכים( בחתימת משה 

שלומים מזרחי. החשב הסביר זאת בהיעדרותו הצפויה של מזרחי עקב נסיעתו לחו"ל ובצורך לבצע ת
 בתקופת היעדרותו.

 
 

 :נדרש
 
המופנה ליו"ר הועד המנהל של העמותה, המפרט ומסביר את הליקויים שנתגלו על ידך  מכתבנסח  .2

בסקר הבקרה הפנימית דלעיל, ואת המלצותיך באשר לנוהלי הבקרה הפנימית שיש ליישמם 
 בעמותה, בכל הקשור לניהול מערך הכספים בה. 

 
שלכות של ממצאי סקר הבקרה הפנימית על תכנון ביקורת הדוחות הכספיים פרט והסבר את הה .1

 השנתיים של העמותה.
 

 
 

 %20 - כחולה(מחברת  -'במחברת )       4שאלה מס' 
 

לצורך שיפור מנגנוני הבקרה והפיקוח על הדיווח הכספי של תאגידים שניירות הערך שלהם נסחרים 
"התאגידים"(, הוקמו בארה"ב ובישראל גופים -"ב )להלןבבורסות לניירות ערך בישראל ו/או בארה

 שמטרתם לפקח על נאותות ואיכות עבודתם של רואי החשבון המבקרים של התאגידים.  
 

 :נדרש
 
    הסבר את מהותו, ייעודו ודרך פעולתו של המוסד לסקירת עמיתים.    .2
 
 ירת עמיתים.    פרט את הנושאים והבדיקות העיקריות הנערכות ע"י המוסד לסק .1
 
" בכלל, ואת השלכותיו על עבודתם ופעולתם  "PCAOB-הסבר את מהותו, ייעודו ופעולתו של ה .3

 של משרדי רואי החשבון בישראל, בפרט.    
 
 
 
 

 ןסוף חלק א' של השאלו
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 %21 - צהובה(מחברת  - 'גמחברת )        5שאלה מס' 
 

ערך דיון מקצועי לצורך רענון נוהלי הביקורת של דוחות כספיים המיושמים ע"י עובדי במשרד רואי חשבון נ
 המשרד.

 
במהלך הדיון בנושא ביקורת סעיפי "רכוש קבוע" ו"פחת", הושמעו הדעות והאמירות דלקמן, המתייחסות 

 למקרים ולנסיבות שונים:
 
היתר, מבנים, ציוד, כלי רכב וכד',  "לצורך אימות סעיף רכוש קבוע בדוחות הכספיים, הכולל, בין .2

בסכומים מהותיים, על הגוף המבוקר לערוך מפקד של הרכוש הקבוע בתאריך המאזן, כדי לאמת את 
קיומם  ומצבם של הפריטים הכלולים בסעיף. מפקד זה הינו באחריות המבוקר, ואנו אמורים לבקר 

וש הקבוע הכלול בדוחות הכספיים. את תקינותו לצורך הסתמכותנו עליו, כחלק מהביקורת של הרכ
אם המבוקר יסרב לערוך מפקד כנ"ל, יש לראות בכך הגבלה בהיקף הביקורת הנערכת על ידנו מסיבה 

 שאינה מוצדקת, ויהיה עלינו להימנע מלחוות דעה על הדוחות הכספיים בכללותם, בהתאם לנסיבות".
 
הגופים, אינו שייך להם, אלא הינו מושכר "במציאות של היום, חלק ניכר מהרכוש הקבוע שבשימוש  .1

בהסדרי שכירות שונים ומגוונים. כתוצאה מכך, החיים שלנו כמבקרים הופכים להיות הרבה יותר 
פחות רכוש קבוע לבדיקה ופחות אחריות בהקשר זה. בדיקת כל הרכוש הקבוע המושכר  -פשוטים

א על ידנו. כל שעלינו לעשות, אם תעשה ע"י החברות המשכירות ורואי החשבון המבקרים שלהן ול
בכלל, הוא לבקש להמציא לנו אישורים של החברות המשכירות על הרכוש המושכר על ידן לגופים 

 המבוקרים". 
 
"נראה לי מוזר שפריטי רכוש קבוע מסוימים הנמצאים אצל החברות המבוקרות בהסדרי שכירות,  .3

של הלקוחות שלנו והן בדוחות של חברות הליסינג כלולים ומוצגים, בו זמנית, הן בדוחות הכספיים 
אלא בסכומים שונים. אין לקבל מצב אבסורדי זה בדוחות הכספיים, ויש  -המשכירות, ולא זאת בלבד 

להסתייג מכך בחוות דעתנו. מוזר יותר הוא שלקוח מסוים שלנו מכר את כל המפעל שלו לחברת מימון 
של שנים. הלקוח ממשיך לכלול את המפעל בספריו  ושכר אותו מאותה חברת המימון למספר רב

מה לנו להתעסק  -ולהציגו בדוחות הכספיים כאילו שום דבר לא קרה.  גם אם נכון להציג זאת כך
 ולאמת מפעל שלם שאינו שייך יותר למבוקר". 

 
יב "יש להקפיד כי ברכישת מקרקעין ע"י המבוקרים, תעשה הפרדה רישומית בין מרכיב הקרקע ומרכ .1

המבנה שעליה. הפרדה זו חיונית כדי לאפשר פיצול המכירה של המקרקעין בעתיד בין המבנה והקרקע. 
יש לרשום את שני המרכיבים בסכום אחד  -אם לא ניתן להפריד ביניהם, מאחר ונרכשו כמקשה אחת

 ולטפל בהם כפריט אחד לכל דבר ועניין". 
 
ע יש להקפיד כי המבוקרים חישבו את הוצאות הפחת "בחישוב הוצאות הפחת של פריטי הרכוש הקבו .5

בספרי החשבונות עפ"י שעורי הפחת שנקבעו ופורסמו בתקנות הפחת של מס הכנסה. אלה הם שיעורי 
 הפחת המחייבים במדינה ועל פיהם יש לנהוג". 

 
ני, "הוצאות הפחת, שהינן סעיף תוצאתי, נבדקות בנפרד מסעיפי הרכוש הקבוע, שהינו סעיף מאז .1

ולעיתים ע"י מבקרים שונים בצוות הביקורת של אותו גוף. יש לכך יתרונות וחסרונות, ולא ברור לי מה 
 עדיף מבחינת תכנון תהליך הביקורת".

 
  

 
 :נדרש

 
יש להתייחס בתשובה לכל ) חווה דעתך על האמור לעיל ועל השלכותיו על תהליך הביקורת בחברה .2

 (.סעיף בנפרד
 
, לבדיקת סעיף נהלי ביקורת עיקריים בלבד 20יקורת קצרה ותמציתית, הכוללת ערוך תכנית ב .1

 ."רכוש קבוע", כחלק מביקורת הדוחות הכספיים השנתיים של חברה
 

 

343



 
 1027 אביבמועד   -" יסודות הביקורתבנושא  " שאלון בחינה

 

 1 

 %9 -מחברת צהובה(  -)מחברת ג'        1שאלה מס' 
 

שלים אחריותו החוקית והמקצועית של רואה החשבון מהווה נדבך בסיסי במקצוע ראיית החשבון. כ
בעבודתו של רואה החשבון עלולים לחשוף אותו לסנקציות שונות, העלולות להיות מוטלות עליו ע"י גופים 

 שונים. 
 

 :נדרש
 

פרט את סוגי האחריות החלים על רואה החשבון ועל שותפיו למשרד, ואת הסנקציות האפשריות 
 המקצועית של רואה החשבון.   העלולות להיות מוטלות עליהם, אם ימצאו כשלים בעבודתו ובהתנהגותו

 
 

 %12 - ירוקה(מחברת  -' דמחברת )    7שאלה מס' 
 

"החברה"( הינה תאגיד מדווח שהנפיקה אגרות חוב לציבור הנסחרות בבורסה  -בע"מ )להלןחברת הפרחים 
המיועד  מיהפנילניירות ערך בתל אביב. במסגרת החלפת המבקר הפנימי שלה, היא פנתה אל המבקר 

 הבא: במכתב
 

  לכבוד
 משרד רו"ח עצה ותבונה בע"מ

 
 לחברתנו מימבקר פניכמינוי משרדכם הנדון: 

 
אנו מבקשים למנות את משרדכם . על כן, מכוח חוק הביקורת הפנימיתחברתנו חייבת במינוי מבקר פנימי 

 של החברה. להלן מספר פרטים המסדירים את ההתקשרות בינינו: מילמבקר הפני
 

בשנה. עקב כך, יש להתייחס ₪ מליון  50ברה בהיקף בינוני, שמחזור מכירותיה עומד על חברתנו, הינה ח
 לביקורת במלוא תשומת הלב.

 
עקב אי הבנה מתמשכת ובעיות אמינות בהתנהלות מול המבקר הפנימי הקודם, רו"ח צדקני, החליט מנכ"ל 

הפנימי הסכמת המבקר  החברה על סיום ההתקשרות עמו. לפני כניסתכם לתפקיד, עליכם לקבל את
 .על מנת לא לעכב את תחילת עבודתכם הקודם. אנא קבלו את ההסכמה בהקדם האפשרי

 
 רואה חשבון מטעם משרדכם להיות בחברתנו את עבודת הביקורת הפנימיתבפועל בצע יוטל לש העובד על

 מחלקתח העובד ברישיון ישראלי בתוקף. בשולי הדברים נציין כי יש לנו היכרות מוקדמת עם מר נ בעל
רישיון  האקדמי שלו לא קיבלהתואר  קבלתלאחר ששנים, אך מכיוון  5הביקורת הפנימית במשרדכם כבר 

. הוא אינו יכול לשמש כמבקר פנימי בחברתנו וזאת על פי חוק הביקורת הפנימית –בפועל  רואה חשבון
שרדכם משמש גם כדירקטור מאידך, מר יואב שהוא רואה חשבון העובד במחלקת הביקורת הפנימית במ

בחברתנו, וככזה יש לו היכרות מעמיקה עם מערכות הבקרה של חברתנו, ועל כן נראה שהוא מועמד 
 מתאים לתפקיד זה.

 
 מר כבירי. –יהיה מנכ"ל החברה  חברתנוהממונה עליכם מטעם 

 
מהזמן( עליכם  10%מהזמן(, אך בזמן הנותר )  80%עיסוקכם העיקרי בחברתנו יהיה ביקורת פנימית )

ממונים על תלונות עובדים בענייני שכר לשמש כמהזמן( ו 25%לסייע בהנהלת החשבונות ובחשבות שכר )
 מהזמן(.  5%ותנאים סוציאליים )

 
סמנכ"ל הכספים בחברה, המרכז את אישור עליכם להגיש תוך חודשיים מיום המינוי תוכנית עבודה ל

 .תנותחום הביקורת הפנימית בחבר
 

 .שיעלו בדוחות הביקורת הפנימית שלכם לפקח על תיקון הליקויים יהיו, תפקידכם ואחריותכם כמו כן
 

למעט חוזה ההעסקה האישי  מתוקף תפקידכם, תהיה לכם גישה בלתי מוגבלת לכל מאגרי המידע בחברה
 . של מנכ"ל החברה הממונה עליכם, ולכן אינו כפוף לביקורת שלכם 
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תוכלו לבחור להתמקד  במסגרתושעות,  50 והינ 1027בשנת  של הביקורת הפנימיתשעות העבודה  ציבתק
הביקורת הפנימית את מכסת שעות השנה מנכ"ל החברה הגדיל נציין שבתהליך אחד עיקרי שיש בחברה. 

 , בהשוואה לשנה קודמת.200%-ב
 

 .הפנימית ודת הביקורת, בטרם תחלו בעבכשהוא חתום על ידכםעליכם להחזיר מכתב זה 
 

 בכבוד רב ובאיחולי הצלחה,
 

 אמיר כבירי, מנכ"ל חברת הפרחים בע"מ 
 

 : נדרש
 

ים השונים על הוראות החוק התשובה. יש לבסס את הנ"ל את הליקויים המופיעים במכתבפרט והסבר 
 את . יש להתייחס לכל חלקי השאלה ולנמקעל פעילות המבקר הפנימי בנסיבות השאלה החלים

 .התשובה
 

 %9 -( ירוקהמחברת  -' ד)מחברת         8שאלה מס' 
 
   

 (:נמק את תשובותיךעל מגוון השאלות הבאות ) בקיצורהנך מתבקש לענות 

 

 האם קיימת הגבלה על מספר השותפים האפשריים במשרד רואי חשבון בישראל?  .2

ל מוסד ציבורי ללא האם רשאי משרד רואי חשבון לשמש, ללא תמורה, כרואה החשבון המבקר ש .1

 כוונת רווח?

 האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה החשבון המבקר של חברה בה משמש בנו כמנהל מכירות ? .3

האם רשאי רואה החשבון המבקר של חברה פרטית לסייע לחברה הנ"ל לערוך את דוחותיה  .1

 הכספיים המבוקרים על ידו?

ס להמשיך בעבודתו כרואה החשבון האם רשאי רואה חשבון שהואשם בפלילים בשל עבירות מ .5

 המבקר של חברות?

האם רשאי רואה חשבון לקבל מלקוחתו שכר טרחה עבור שירותי ביקורת של הדוחות הכספיים  .1

 הנמוך משכר הטרחה  שקיבל ממנה עבור שירותים נלווים שונים )יעוץ וכד'(?

חוב גדול של לקוח להסתייג בחוות דעתו על הדוחות הכספיים מהמבקר חשבון ההאם על רואה  .7

  אישור יתרה?  באמצעות   ולאמתשלא ניתן היה המופיע בדוחות הכספיים 

האם על רואה החשבון המבקר לבדוק את סבירות העסקאות אותן ביצע הגוף המבוקר ו/או את  .8

 צידוקן העסקי, וזאת כחלק מתהליך הביקורת של הדוחות הכספיים?

חברה, חייב רואה החשבון המבקר החדש לקבל לצורך  חשבון המבקרים שלההאם בעת חילופי רואי  .1

 מינויו, בכל מקרה, את הסכמתו של רואה החשבון המבקר שקדם לו?  

 

 סוף שאלון הבחינה
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 העדר הפרשה לחופשה .2סעיף 
 

ו את זכאותו ככלל, זכותו של עובד לחופשה מעוגנת בחוק, ואין בויתור העובד על זכותו זו, כדי לשלול ממנ
 לחופשה. 

 
 השפעה על תהליך הביקורת

על המבקר לבקש מהנהלת החברה להמציא לו חוות דעת משפטית באשר לזכאותם של העובדים לתבוע 
בעתיד ימי חופשה בתשלום בשל ימי החופשה שויתרו עליהם כביכול, ומחויבותה האפשרית של החברה 

 בעתיד לתשלום דמי החופשה כאמור.
 

 וות הדעתהשפעה על ח
אם זכויות העובדים לחופשה אינן ניתנות לויתור, בהתבסס על חוות דעת משפטית, והינן מהותיות ואינן 

 מקבלות ביטוי בדוחת הכספיים, חוות הדעת של הדוחות הכספיים תהיה מסויגת.
 

 מכירת אחזקות בגוף המבוקר .1סעיף 
 

מניותיה, ופעילות בעלי המניות באחזקותיהם בדרך כלל, קיימת הפרדה פורמאלית בין החברה לבין בעלי 
בחברה אינה מעניינה של החברה ואינה רלוונטית לדוחותיה הכספיים. מידע בדבר מכירת האחזקות 
בחברה אינו נכלל בדרך כלל בדוחות הכספיים, ואינו אמור להשפיע, בדרך כלל,  על תהליך הביקורת של 

לל, בדרך כלל, בחוות הדעת, אלא אם לשינוי ההחזקות דוחותיה הכספיים של החברה ואינו אמור להיכ
 צפויה להיות השפעה ישירה על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של החברה. 

 
 השפעה על תהליך הביקורת

על המבקר להניח דעתו, כי למו"מ בדבר מכירת האחזקות בחברה לבעלי השליטה בחברה מתחרה, אין 
תוצאות פעולותיה, המוצגים בדוחותיה הכספיים. לדוגמה, עליו השפעה על מצבה הכספי של החברה ועל 

לוודא שלא נעשה ניסיון ע"י המוכרים ליפות את הדוחות הכספיים בדרכים לא נאותות, שאין כוונה לחסל 
את פעילות החברה, כולה או חלקה, להעביר קווי ייצור לחברה המתחרה, לפטר עובדים וכד', והאם אין 

ממשנה, השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה. בדיקות אלה יכולות להיעשות על לכוונות אלה, אם תת
בסיס מידע גלוי באמצעי התקשורת, מידע המצוי בפרוטוקולים של דירקטוריון והנהלת החברה, אסיפות 

 בעלי מניותיה, שיחות עם הדירקטוריון והנהלת החברה וכד'.
 

 השפעה על חוות הדעת
כלל בחוות הדעת על הדוחות הכספיים התייחסות למידע על שינוי בבעלות על בדרך כלל ,לא אמורה להי

 החברה. 
 

 מתן ביטוי/גילוי למו"מ עם העובדים בעניין תנאי שכר .3סעיף 
 

לתוצאות המו"מ עם העובדים, יכולה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה ועל תוצאות 
פרשות כלשהן בגין ההשלכות האפשריות של הסכמי השכר בגלל פעילותה. טענות ההנהלה, כי אין לערוך ה

הוודאות, או לתת גילוי בגינן, וכי עריכת הפרשות ורישומן בספרים או מתן גילוי בדוחות  -גורם אי
הכספיים, עלולים להחליש את עמדת ההנהלה במהלך המשא ומתן, אינן יכולות למנוע את הצורך, אם 

להשפעה אפשרית של  תוצאות המו"מ על הדוחות הכספיים. עם זאת, על  קיים, במתן ביטוי ו/או גילוי
 המבקר לנהוג בזהירות רבה בבואו לטפל בעניין זה, ולהיזהר שלא יגרם בכך נזק לחברה.

 
 השפעה על תהליך הביקורת

יש לבחון, עד כמה שניתן, את פרטי המו"מ המתנהל בין הנהלת החברה לבין ועד העובדים על ידי עיון 
רוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וההנהלה, ישיבות עם ועד העובדים, עיון בטיוטות של הסכמים בפ

 וכד'.
 

יש לבחון את מכלול ההשלכות האפשריות של הסכמי השכר החדשים שצפוי שיחתמו עם ועד העובדים על 
 הדוחות הכספיים המבוקרים, לרבות:

 האחרים לסוף  השנה המדווחת. השפעה על ההתחייבות לפיצויים ועל תנאי הפרישה 

 .הפרשי שכר המגיעים לעובדים בגין השנה המדווחת ובגין שנים קודמות 
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יש לבחון האם האירועים הצפויים לנבוע מתוצאות המשא ומתן הינם בבחינת אירועים שלאחר תאריך 
שאינם חייבים בהתאמה, אך חייבים במתן  המאזן, החייבים בהתאמה של הדוחות הכספיים, או אירועים

 גילוי, או שילוב שלהם, וכיצד, אם בכלל, יש לתת להם ביטוי ו/או גילוי בדוחות הכספיים המבוקרים.
 

 השפעה על חוות הדעת
 אם הגיע המבקר למסקנה כי יש לתת ביטוי ו/או גילוי בדוחות הכספיים לאומדן ההשלכות של התוצאות

ן עם ועד העובדים, ודירקטוריון החברה עומד בסירובו לעשות כן, על המבקר הצפויות של המשא ומת
להסתייג בדוח רואה חשבון המבקר מהסעיפים הרלבנטיים ו/או מהיעדר גילוי, אם נדרש, בהתאם 

 לנסיבות.
 

 מלאי מיוחד .4סעיף 
 

 החברה. עפ"י הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה יש לפקוד את כל המלאי מכל סוג המצוי אצל 
 

 השפעה על תהליך הביקורת
יש לבדוק עלותן ונסיבות יצורן ו/או קבלתן. יש לכללן במלאי כדוגמאות לא למכירה  -דוגמאות לא למכירה

ולהעבירן להוצאות מכירה/שיווק עם השימוש בהן. יש לבדוק את הפיקוח והבקרה על השימוש בדוגמאות 
 ומניעת מכירה/שימוש  בלתי מורשה בדוגמאות.

 
יש להחיל על הטובין שהוחזרו מבחן של מחיר השוק, לבדיקת הצורך בהפחתת למחיר השוק  -החזרות

 מתחת לעלות. יש לבדוק את הנהלים באשר להחזרת הטובין ואת הפיקוח והבקרה הכרוכים בכך.
 

 השפעה על חוות הדעת
 בדרך כלל, לא אמורה להיות התייחסות לעניין זה בחוות הדעת.

 
 למעשה תרמית בגוף המבוקרחשד  .5סעיף 

 
 השפעה על תהליך הביקורת 

יש להעביר ליו"ר הדירקטוריון של החברה צילום של המכתב שנתקבל במשרדך, ולתאם אתו את עיכוב 
חתימתך על חוות הדעת על הדוחות הכספיים, ואת  הצורך לערוך בדיקות בחברה, כדי לאמת או להזים את 

 המידע שנתקבל. 
 

מיק את הביקורת בכל הקשור להתחשבנות החברה עם ספקיה לצורך איתור קיומן של יש להרחיב ולהע
העברות סרק, אם בכלל. יש לנסות ולאתר קיומם של ספקים פיקטיביים ושל העברות סרק כספיות 
לתשלומים לספקים עבור מוצרים ושירותים שלא נרכשו/נצרכו ע"י החברה, הן בתקופת הדוח הכספי והן 

 אזן.לאחר תאריך המ
 
 

 השפעה על חוות הדעת
אם לא נמצאו ראיות לאמור במכתב , ולאחר תיאום הנושא עם יו"ר הדירקטוריון ועם מנכ"ל החברה, 
יחתום רואה החשבון על חוות דעתו על הדוחות הכספיים ללא ההסתייגות או הימנעות, ככל שהם קשורים 

 לעניין הנדון.
 

יש לברר את מכלול השלכותיהם על הדוחות הכספיים,  אם נמצאו ראיות המאמתות את האמור במכתב,
ולוודא כי הדוחות הכספיים תוקנו וניתן להם ביטוי וגילוי נאותים, בהתאם לנסיבות. במקרה זה יש לשקול 

 הפניית תשומת הלב לעניין זה והשלכותיו האפשריות בחוות דעת המבקרים.
 

יות אלו לא באו לידי ביטוי בדרך של תיקון אם נמצאו ראיות המאמתות את האמור במכתב והשלכות רא
הדוחות הכספיים או מתן גילוי בהם, יהווה הדבר עילה להסתייגות או למתן חוות דעת שלילית על הדוחות 

 הכספיים, בהתאם לנסיבות ובכפוף למהותיות. 
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 אי התאמה במחזורי המכירות .1סעיף 
 

 יקורת השפעה על תהליך הב
יש לבקש מהגוף המבוקר לערוך התאמה בין מחזור המכירות שדווח לצרכי מע"מ בדוחות המע"מ שהגישה 
החברה,לבין מחזור המכירות הרשום בספרי החשבונות של החברה. יש לקבל הסברים מהחברה לגבי אי 

הרישומים בספרים, ההתאמות שנמצאו ולוודא נאותותן. יש לוודא כי תוקנו הדיווחים לרשויות המס ו/או 
 ככל שידרשו, בהתאם לנסיבות.

 
 השפעה על חוות הדעת

 , לא אמורה להיות התייחסות לעניין זה בחוות הדעת, אלא אם כן הליקוי הינו מהותי ולא תוקן.רך כללבד
 

 הוצאות מראש שטרם נפרעו עד תאריך המאזן .7סעיף 
 

ומימושן והתועלת שתופק מהן יעשו לאחר  הוצאות מראש הינן הוצאות ששולמו מראש עד תאריך המאזן
תאריך המאזן. "הוצאות מראש" ששולמו בהמחאות דחויות, אינן "הוצאות מראש" ויש לבטלן לצורך 

 הצגת הדוחות הכספיים, ולתת להן גילוי בלבד בביאורים לדוחות הכספיים.
 

 פרעו.על המבקר לבדוק האם קיימים מקרים נוספים בהם נרשמו הוצאות מראש שטרם נ
 

 השפעה על חוות הדעת
 בדרך כלל, לא אמורה להיות התייחסות לעניין זה בחוות הדעת, אלא אם כן הליקוי הינו מהותי ולא תוקן.

 
 סירוב יו"ר הדירקטוריון של החברה לחתום על הדוחות הכספיים .8סעיף 

 
החברות הציבוריות בלבד  חוק החברות אינו מחייב חברה פרטית למנות יו"ר דירקטוריון. חובה זו חלה על

 בחוק החברות(. 11)סעיף 
 

הדירקטוריון של החברה רשאי להחליט את מי הוא מיפה לחתום בשמו על הדוחות הכספיים, ובלבד 
 בחוק החברות(. 271שהדוחות הכספיים יחתמו על ידי דירקטור אחד לפחות )סעיף 

 
 השפעה על תהליך הביקורת 

תום על הדוחות הכספיים עלול בנסיבות מסוימות לעורר חשד אצל רואה סירובו של יו"ר הדירקטוריון לח
חשבון המבקר כי בכוונתו להסתיר ממנו מידע, או להציג מידע מסולף בדוחות הכספיים, ולנסות להתחמק 
מאחריות בשל כך. בנסיבות אלה על רואה חשבון המבקר להרחיב ולהעמיק את הביקורת, ככל שיידרש, על 

 ות אלה ולאמת את נכונות המידע שהוצג בפניו ולוודא נאותותם של הדוחות הכספיים.מנת להזים חשש
 
 

 השפעה על חוות הדעת
אין הכרח שיו"ר הדירקטוריון יחתום על הדוחות הכספיים ו/או על הצהרת מנהלים בגינם, אם כי הדבר 

וודא כי הם נחתמו מומלץ ומקובל. אין להסתפק בחתימתו של חשב החברה על הדוחות הכספיים, ויש ל
 לפחות ע"י דירקטור אחד.

 
 רואה החשבון המבקר לא יחווה דעתו על הדוחות הכספיים כל עוד אלה לא אושרו ונחתמו כנדרש.
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 1תשובה לשאלה מס'  
 

 להלן דוחות הגיול המסייעים בביקורת הדוחות הכספיים ומאפייניהם העיקריים:
 
 דוח גיול מלאי .2
 

נליטי הממיין את יתרות המלאי לתאריך הדוח )תאריך המאזן או כל תאריך : דוח אמהות הדוח 
אחר( לפי גיל היווצרותן, דהיינו שכבות מלאי לפי גילן )משך הזמן שעבר בין תאריך רכישת 

 המלאי/כניסת המלאי ועד תאריך הדוח(. 
 

 : קבלת מידע על מלאי ישן.מטרת הדוח 
 

 וח ובקרה על תנועת המלאי.: דוח ניהולי לצורך פיקשימושיות הדוח 
משמש גם כלי עזר לרואי החשבון המבקרים בביקורת המלאי, ובמיוחד לצורך בדיקת הצורך 

 בהפחתת ערכי מלאי ישן מתחת לעלותו. 
 
 דוח גיול חייבים .1
 

: דוח אנליטי הממיין את יתרות החייבים לתאריך הדוח )תאריך המאזן או כל תאריך מהות הדוח 
וצרותן, דהיינו מתן מידע על שכבות יתרת חוב לפי גילן )משך הזמן שעבר בין אחר( לפי גיל היו

 תאריך יצירת החוב ועד תאריך הדוח(. 
 

 : קבלת מידע על חובות או מרכיבי חוב ישנים.מטרת הדוח 
 

 : דוח ניהולי לצורך פיקוח  ובקרה על גביית חובות.שימושיות הדוח 
ים בבדיקת הצורך בהפרשה לחובות מסופקים או במחיקת משמש גם כלי עזר לרואי החשבון המבקר 

 חובות.
  
 :גיול בהפקת הדוחהשיטות להלן  

 
משייך את  הזיכויים בחשבון החייב )תשלומים, החזרות,  -דוח גיול בשיטה הספציפית  .2 

הנחות וכד'( לחיובים הספציפיים בחשבון החייב שכנגדם נעשו הזיכויים. מרכיבי החוב 
 מורכבים מחיובים ספציפיים שטרם כוסו. לתאריך הדוח

 
משייך את  הזיכויים בחשבון החייב )תשלומים, החזרות, הנחות וכד'(  - דוח גיול בשיטת פיפו .1 

לחיובים הראשונים בחשבון החייב. מרכיבי החוב לתאריך הדוח מורכבים מהחיובים 
 האחרונים.

 
  .טת פיפו, אך קשה יותר ליישוםדוח הגיול בשיטה הספציפית עדיף על דוח הגיול בשי 
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  3תשובה לשאלה מס' 
 

 מכתב ליו"ר העמותה  .2נדרש 
 

 1021בנובמבר  13
 

 לכבוד
 יו"ר הועד המנהל 

 עמותת שלח לחמך ]ע.ר.[
 

 א.נ.,
 

 (.ע.ר)ליקויים בבקרה הפנימית בעמותת שלח לחמך  הנדון: 
 

שנתגלו במהלך סקר , (""העמותה -להלן )מותת שלח לחמך להלן פירוט הליקויים בבקרה הפנימית בע
 בקרה פנימית שערכנו בה, והמלצותינו לתיקון הליקויים:

 
מנהל הכספים, המשמש גם כחשב, האחראי על ניהול הכספים           - העדר הפרדת תפקידים .2

קרה "החשב"[, משמש מזה תקופה ארוכה, גם כמנהל חשבונות ראשי, ובכך נמנעת הב-]להלן
ולהיפך. ממצא זה מדאיג במיוחד נוכח  ,ההדדית של מערך ניהול החשבונות על המערכת הכספית

והחשב החליפו  ,העובדה שמנהל החשבונות הראשי נאלץ לפרוש עקב הצרת צעדיו ע"י החשב
 בתפקיד מבלי שמונה לו מחליף.

 
לאייש מיידית את משרת  מנהל החשבונות הראשי, באופן שתקוים בקרה נאותה על  אנו ממליצים

הפעילות הכספית של העמותה בכלל ועל זו של החשב בפרט, ולבדוק את ההשלכות, אם קיימות, של 
 הלקויים דלעיל בבקרה הפנימית על פעילות העמותה בעבר.

 
שנים. העדר  27פים של העמותה מזה חשב העמותה מכהן גם כמנהל הכס -העדר רוטציה בתפקיד  .1

 מנהל הכספים. /הרוטציה פוגע באפשרויות הבקרה על פעילויותיו של החשב
 

לשקול הפרדת תפקידי החשב מזה של מנהל הכספים, על מנת שתתאפשר בקרה אנו ממליצים  
 ובאמצעותה על המערכת הכספית וכן קיום רוטציות בתפקידים, ,הדדית על ממלאי תפקידים אלה

 ככל שניתן,ולו גם זמניות, על מנת לאפשר בקרה על פעילותם של בעלי התפקידים.
 
ועל פעילותו של  ,פוגע באפשרויות הבקרה על פעילותו של החשב -דומיננטיות וריכוז סמכויות  .3

 וגורמי מפתח אחרים בעמותה. ,מנכ"ל העמותה
 

ל ממלאי תפקידי המפתח להגדיר בכתב את תפקידם, סמכויותיהם ואחריותם ש אנו ממליצים 
בעמותה, בין היתר, לשם מניעת ערבוב סמכויות ואחריות, ופגיעה  באפשרות לקיים בקרה פנימית 

 נאותה בעמותה.
 
ממצא זה מחשיד ומקצין את האמור לעיל,  -העדר יציאה לחופשה והימנעות מהיעדרות בעת מחלה  .1

אי סדרים הנובעים מפעילותו של  ומעורר חשש כי מחליפו של החשב עלול לגלות ליקויים ו/או
 החשב.

 
לחייב את כל עובדי העמותה לצאת לחופשות ולנצל את ימי החופשה שנצברו לזכותם,  אנו ממליצים 

 וזאת לצורך קיום רוטציות בתפקידים כאמצעי של בקרה. 
 
מהווה  -המשמש גם כמנהל כספים וכמנהל חשבונות ראשי התאמת חשבונות הבנק ע"י החשב .5

בבקרה הפנימית, שכן התאמת חשבונות הבנק, המהווה אמצעי בקרה חשוב, אמורה להיעשות פגיעה 
ע"י גורם שאינו קשור בהפעלתם של חשבונות הבנק, ובוודאי שלא ע"י מנהל הכספים עצמו. עריכת 

 מנהל הכספים עצמו הינה תמוהה ומעוררת סימני שאלה./ההתאמה ע"י החשב
  
ספים לא יעסוק בעריכת התאמות חשבון, ואלה תערכנה ע"י גורם מנהל הכ/כי החשב אנו ממליצים 

 שאינו קשור ישירות בניהולם ובהפעלתם של חשבונות הבנקים.
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 המשך – 3תשובה לשאלה מס' 
 
יש לבחון את הצידוק העסקי לקיומם של מספר רב של חשבונות בנק  –ריבוי חשבונות בנק פעילים  .1

העברות כספים בלתי מוסברות, משיכות/עלול לסייע בהסוואת פעילים. ריבוי חשבונות בנק פעילים 
טשטוש פעולות בלתי מורשות בכספי החברה , יצירת "מסך עשן" המקשה על זיהוי עסקאות ו/או 

 תנועות כספיות חריגות ו/או עם צדדים קשורים/בעלי עניין/מוטבים בלתי מורשים.
 

בנק ולסגור חשבונות בנק שיימצאו כלא לבחון נחיצות קיומם של כל חשבונות האנו ממליצים  
 נחוצים.

 
מינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק בשם העמותה,  -מורשי חתימה בחשבונות הבנק של העמותה  .7

הכוללים יותר ממורשה חתימה אחד, מהווה אמצעי פיקוח ובקרה פנימית על הפעילות בחשבונות 
ויוצר פתח  ,אמצעי פיקוח ובקרה זה הבנק. שימוש קבוע באותו הרכב של מורשי חתימה מחליש

  .למניפולציות
  
כי יעשה שימוש במספר מורשי חתימה לצורך הידוק הפיקוח והבקרה על חשבונות  אנו ממליצים  

  הבנק.
 
הימצאות המחאות בלנקו בחתימת מורשה  -(""המחאות בלנקו-להלן)המחאות ריקות חתומות  .8

, מהווה פגם חמור בבקרה הפנימית, מרוקנת מתוכן חתימה כלשהו ובעיקר מורשה חתימה "חיצוני"
את הבקרה הדדית של מורשי החתימה על חשבונות הבנק, ופותחת פתח לביצוע פעולות בלתי 

 בחשבונות הבנק של העמותה.ומניפולציות מורשות 
 

שם )לאסור חתימה על המחאות ו/או הוראות בנקאיות ללא כל פרטי המשיכה  אנו ממליצים 
ולהנחות את מורשי החתימה של העמותה בדבר איסור זה. כן אנו ממליצים  (,ם ותאריךהמוטב, סכו

 לבדוק את ההשלכות, אם קיימות, של הליקוי דלעיל על פעילות העמותה בעבר.
 

 אנו עומדים לרשותכם למתן הסברים נוספים והבהרות, ככל שידרשו.
 
 

 בכבוד רב,
 

 עידו דהאן , רואה חשבון
 
 

 ממצאי סקר הבקרה הפנימית על תכנון ביקורת הדוחות הכספיים השלכות  .1נדרש 
 

להלן ההשלכות העיקריות של הליקויים שנמצאו בסקר הבקרה הפנימית על תכנון ביקורת הדוחות 
 הכספיים:

 
העמקת הבדיקות של הפעילות בכל חשבונות הבנקים של העמותה, לרבות נאותות המשיכות  .2

 תאריך המאזן. ורישומן, בכל תקופת הדו"ח ולאחר
 

 בדיקת העברות כספיות, אם קיימות, בין חשבונות הבנק השונים והתחקות על טיבן. .1
 

  בדיקה מדוקדקת ומעמיקה של ההתאמות של כל חשבונות הבנק של העמותה, לרבות ביסוס  .3
 הסכומים הפתוחים בהתאמות. 

 
 ות ונכונותן.חשבונות הבנקים באופן שאינו מטיל ספק בקיום היתרכל אימות היתרות ב .1

 
עם מר משה מזרחי, בתאום עם הנהלת לרבות קיום שיחות עם מורשי החתימה בשם החברה,  .5

 פעילות חריגה בחשבונות הבנק.אפשרות להעמותה, כדי להתחקות על 
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    עודו ודרך פעולתו של המוסד לסקירת עמיתיםימהותו, י .2נדרש  

 
 מהות המוסד 

"המוסד"(, הינה חברה בבעלות -)להלן סקירת עמיתים ליד לשכת רואי חשבון בישראל בע"מהמוסד ל
 .1005והחלה בעבודתה בשנת ,  1001לשכת רואי חשבון בישראל, שנוסדה בשלהי 

 
המוסד הוקם בעקבות השערוריות הפיננסיות שאירעו בתחילת שנות האלפיים בארה"ב ובאירופה ומשבר 

, שחיזקו את ההבנה, כי מידע כספי איכותי ואמין הינו תנאי הכרחי לקיום שוק האמון שנוצר בעקבותיהן
פיננסי אמין, ושלצורך זה יש לחזק את הבקרה על איכות עבודתם של משרדי רואי החשבון המשמשים 

 כמבקרים של חברות ציבוריות.
 

דוחות כספיים של רואי החשבון בישראל המבקרות  משרדיחלה על כל  (PEER REVIEW)סקירת העמיתים 
או שניירות הערך שלהן נסחרים בשוקי הכפופות לחוק ניירות ערך,  ישויות -)לעניין זה תאגידים מדווחים

 (.  ההון בחו"ל, למעט בארה"ב
 

 יעוד המוסד
המוסד נועד לפקח על עבודת משרדי רואי החשבון ובחינת קיום הנהלים הנדרשים במהלך עבודות 

תאגידים מדווחים וסקירת בעת ביקורת דוחותיהן הכספיים של  ,המשרדים שמבצעיםוהסקירה הביקורת 
. המוסד נועד לוודא קיומה של רמה מקצועית גבוהה של משרדי רואי המידע הכספי לתקופות ביניים

 . תאגידים מדווחיםהחשבון, העוסקים בביקורת של דוחות כספיים של 
 

תאגידים ת ביקורת איכותית של דוחות כספיים של הליך הסקירה נוגע ברוב ההיבטים החיוניים לעבוד
כללי ההתנהגות המקצועית וכללים אחרים החלים על סקירת מידע כספי ביניים, ולרבות , לרבות מדווחים

 ,)אי תלות ואתיקה מקצועית, קבלת לקוחות וכד'( רואי חשבון בהקשר לפעילותו המקצועית של המשרד
 .מקובליםוסקירה לתקני ביקורת לחוק ום בהתאוהסקירות לרבות עריכת הביקורת 

 
 פעולתו של המוסד ךדר

חברים )נציגי ציבור, רואי חשבון נציגי המשרדים הגדולים, רואי חשבון  12דירקטוריון המוסד, המונה 
ממנה את המנהל המקצועי של , בפרקטיקה נושאי תפקידים בלשכה, רואי חשבון מרצים באקדמיה(

לות והתקציב השנתי של המוסד, קובע את מדיניות הסקירה ומפקח על המוסד, קובע את היקף הפעי
 . ניירות ערךלרשות ו מועצת רואי חשבוןרשויות אחרות, לרבות: ומתאם את התהליך עם יישומה, 

 
תדירות הסקירה של משרד רואי חשבון לא תפחת מפעם אחת לפחות כל שלוש שנים, כאשר הסקירה 

נה, ובמשרדים שהיקף החברות הציבוריות המבוקרות על ידם הוא רב הגדולים תתבצע מידי שבמשרדים 
-משרד לא יסקר בשנה שבה נערכת בו סקירה של ה .תיערך אחת לשנתיים)בהיקף שנקבע מעת לעת( 

PCAOB  .האמריקאי 
 

 המוסד מגיש דוח לכל אחד מהמשרדים שנסקרו על ידו על ממצאי הסקירה שנערכה בו.

ם חריגים, המשרד הנסקר נדרש להמציא למוסד תכנית לתיקון הליקויים במקרים בהם נמצאו ליקויי
להנחת דעתו. ממצאים חריגים מובאים לדיון בדירקטוריון המוסד, העשוי לשקול פניה למועצת רואי 

 חשבון, או לגורמים מפקחים, כגון: רשות לניירות ערך, מפקח על הבנקים. 

  פעילות המוסד ממומנת ע"י המשרדים הנסקרים.
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     הנושאים והבדיקות העיקריות הנערכות ע"י המוסד לסקירת עמיתים     .1נדרש 
 
 סקירת מערך הפעילות המקצועית של המשרד   . 2

 פיקוח ומעקב אחר מערכת בקרת האיכות במשרד. .2

 שמירת סודיות., כללי אתיקה, אי תלות וניגוד עניינים .1

 התקשרות חדשה והתקשרות נמשכת. - התקשרות עם לקוחות .3

 מדיניות בקשר לעובדים. .1

 קיום הדרכות והשתלמויות מקצועיות. .5

 נהלי התייעצויות מקצועיות ותיעודן. .1

 מדיניות ונהלים בקשר לניירות עבודה, לתיקי תיעוד ושמירתם. .7

 מדיניות הערכת סיכונים במשרד הנסקר, לרבות ביטוח אחריות מקצועית. .8

 משרד ושלוחותיו.פיקוח על סניפי ה .1

 

 מעקב אחר ליקויים שעלו בסקירה הקודמת..        1

 

 , כדי לוודא ציות לתקני ולנהלי ביקורתסקירת ניירות העבודה ותיקי תיעוד   .3
 תכנון הביקורת. .2

 .ומתן חוות דעת ביצוע הביקורת .1

 ומתן דוח סקירה. בינייםמידע כספי ביצוע סקירת  .3

 
 

     והשלכותיו PCAOB-רך פעולתו של היעודו ודימהותו,     .3נדרש 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) , הינה מועצת הפיקוח על הביקורת
"(, שהוקמה מתוקף חוק סרבנס אוקסלי. זהו גוף רגולטורי, PCAOB" -בחברות הציבוריות בארה"ב )להלן

 שבון המבקרים שלהן. הממומן ע"י החברות הנסחרות בארה"ב וע"י משרדי רואי הח

 
PCAOB :אחראי, בין היתר, כדלקמן 

  רישוי משרדי רואי חשבון, הרשאים לבקר חברות ציבוריות, שניירות ערך שלהן נסחרים בבורסה
 לניירות ערך בארה"ב.

 .לפקח על משרדי רואי החשבון המבקרים של חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה  בארה"ב 
 טל תקנים בתחומי הביקורת של דוחות כספיים של  חברות ציבוריות.לאמץ, לשנות או לב 

  לאכוף עמידה בדרישות החוק, בכללי מועצת הפיקוח, בתקנים מקצועיים ובתקנות החלים על רואי
 החשבון. 

 .להטיל סנקציות על הפרות של חוקים ותקנות כאמור 

PCAOB שבון מבקרים של ישויות שניירות מפקח גם על משרדי רואי חשבון בישראל המשמשים כרואי ח

 הערך שלהן נסחרים בבורסות בארה"ב, לרבות חברות דואליות, או של חברות בנות של אותן ישויות.
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   התייחסות לאמירות .2נדרש 

 

 מפקד רכוש קבוע בתאריך המאזן .2
 

כוש הקבוע בתאריך המאזן אין זה נוהל מקובל לערוך מפקד של כל פריטי הרהאמירה שגויה.  
"מפקד רכוש קבוע"(, כדי שישמש בסיס להכנת הדוחות הכספיים, כמקובל לגבי המלאי -)להלן
שיקולים נוספים לגבי  -בדבר "ראיות ביקורת 83"מפקד מלאי"(, כאמור בתקן ביקורת -)להלן

ד רכוש קבוע פריטים מסוימים". לפיכך, אין זה נוהל ביקורת מקובל לאמת ולבסס את ממצאי מפק
כאמור )"ביקורת מפקד רכוש קבוע"(.בנסיבות מיוחדות, בהן קיים חשש שישנם הפרשים מהותיים 
בין הרכוש הקבוע הרשום בספרים ובין מצאי הרכוש הקבוע בפועל, ו/או באשר למצבו של הרכוש 

. . הקבוע המצריך הפחתתו, יתכן ויידרש מפקד רכוש קבוע, ובדיקתו ע"י רואה החשבון המבקר
יתירה מזו, גם רשויות המס אינם דורשים מנישומים לערוך מפקד רכוש קבוע, כדוגמת דרישתם 

 בהוראות ניהול ספרים.  11לערוך מפקד מלאי כללי, כאמור בסעיף 
 

האמור לעיל, אינו שולל את חובתו של רואה החשבון המבקר לאמת את קיומם ומצבם של פריטי  
וחות הכספיים, ואת בדיקת נאותות נהלי הבקרה הפנימית רכוש קבוע מהותיים הנכללים בד

המיושמים ע"י הגוף המבוקר, בכל הקשור למכלול הפיקוח והבקרה על פריטי הרכוש הקבוע 
שבבעלות הגוף המבוקר ורישומם בספריו, וזאת כנוהל ביקורת מקובל במסגרת ביקורת סעיפי 

 ם. הרכוש הקבוע והפחת הנכללים בדוחות הכספיים המבוקרי
 

מניעת האפשרות מהמבקר לאמת קיומם ומצבם של פריטי רכוש קבוע מהותיים הנכללים בדוחות  
הכספיים, ככל שימצא לנכון, עלולה להיחשב כהגבלה בהיקף הביקורת מסיבה שאינה מוצדקת, 

 ולהימנעות בדוח רואה החשבון המבקר מהדוחות הכספיים בכללותם. 
 
 נכסים מושכרים/מוחכרים .1
 

יש ליישם נהלי ביקורת גם לגבי נכסים מושכרים/מוחכרים, בהתאם לנסיבות שגויה.  האמירה 
ההשכרה/ההחכרה, ולא רק לגבי נכסים שהינם בבעלות הגוף המבוקר. הדבר נכון במיוחד לגבי 
נכסים המוחכרים לזמן ארוך, הרשומים בספרי הגוף המבוקר כנכסים חכורים במסגרת הרכוש 

 ינם רשומות במסגרת סעיפי ההתחייבות )"חכירה מימונית"(.הקבוע, וההתחייבויות בג
 

ביקורת של נכסים חכורים הכלולים בדוחותיו הכספיים של הגוף המבוקר, עשויה להיות מורכבת  
יותר מזו המתייחסת לנכסים בבעלות הגוף המבוקר, וזאת עקב הצורך ליישם/לשקף בדוחות 

 כבים ומותנים. הכספיים את תנאי החכירה, שלעיתים הינם מור
 

אימות קיומם ומצבם של הנכסים המוחכרים הכלולים בדוחות הכספיים הינו באחריות הגוף  
המבוקר, ועל המבקר להשיג ראיות ביקורת מספקות ונאותות באשר לקיומם ומצבם של פריטים 

 חכורים אלה ולאופן הצגתם בדוחות הכספיים. 
 
 הצגת נכסים חכורים בדוחות הכספיים .3
 

אין זה מוזר שנכסים חכורים יהיו רשומים בו זמנית הן אצל החברות המחכירות רה שגויה. האמי 
"חברות הליסינג"(, והן אצל הגופים החוכרים, ובסכומים שונים. חברות הליסינג והגופים -)להלן

 החוכרים רושמים כל אחד את הנכסים בהתאם לכללי החשבונאות החלים עליהם. 
 

( הנכס הנמכר/המוחכר רשום,  בדרך SALE  AND LEASE BACKרה מחדש )בעסקות של מכירה וחכי 
כלל, בספרי החברה המוכרת, בהתאם לנסיבות העסקה, ויש לאמת את קיומו ומצבו, ולהחיל לגביו 

 נוהלי ביקורת מקובלים, ולוודא הצגתו הנאותה בדוחות הכספיים.
 
 הפרדה בין הקרקע למבנה ברכישת מקרקעין .1
 

מרכיב הקרקע למרכיב המבנה בעת רכישת מקרקעין עליו בנוי מבנה, וזאת לצורך  יש להפריד בין 
חישוב הפחת החל על המבנה בלבד. הפרדה זו חיונית לצרכי רישום הפחת חשבונאי ודיווחי הפחת 

 לצורכי מסים.
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 -בין מרכיב הקרקעבד"כ לא קיימת הפרדה בעת רכישת מקרקעין מבונה בין מרכיב המבנה ו
 במקרה זה יש לערוך אומדן של מרכיבי הרכישה ולתעדו, ולרשום את המקרקעין עפ"י מרכיביו.  

 
 
 שיעורי הפחת על רכוש קבוע .5
 

הפחת החשבונאי אמור להיות מחושב עפ"י משך ואופן השימוש הצפוי בנכסים, האמירה שגויה. 
ולוגית שלהם. תקנות הפחת מכירות לצרכי ולשקף את הבלאי ו/או ההתיישנות הפיסית ו/או הטכנ

מסים בפחת בד"כ לפי הקו הישר, והן נקבעו משיקולי מס, ואלה אינם בהכרח מתאימים לאופן 
התבלותם ו/או התיישנותם של הנכסים, האמורים לקבל ביטוי בדוחות הכספיים. יתרה מזאת, 

תקופת החיים של הנכסים ע"פ כללי חשבונאות מקובלים, קיימת חובה לבחון מחדש את אומדן 
 מדי תקופה, ולשנות את שיעורי הפחת אם הדבר נדרש. 

 
 נוהל ביקורת הוצאות הפחת .1
 

מאחר וקיימת זיקה בין סעיפי הרכוש לבין סעיפי הפחת המתייחסים אליהם, מומלץ כי במסגרת 
הביקורת של הדוחות הכספיים, יבדקו הוצאות הפחת במקביל או בסמוך לביקורת הנכסים 

יהם מתייחסות הוצאות אלה, וע"י אותו מבקר בצוות הביקורת. תכנון הביקורת באופן זה עדיף אל
על פני פיצול ביקורת הסעיפים בין מבקרים שונים, או אצל אותו מבקר בשלבים שונים ומרוחקים 

 של הביקורת. האמור לעיל משפר את תהליך הביקורת ועשוי למנוע כפל בדיקות ו/או השמטות. 
 

    עקרי תכנית ביקורת "רכוש קבוע" .1נדרש 

 
( AUDIT RISKערוך סקר בקרה פנימית בכל הקשור לרכוש הקבוע, קבע את רמת סיכון הביקורת ) .2

(, לאור סקר הבקרה DETECTION RISKהנדרשת לדעתך, ואמוד את רמת סיכון אי הזיהוי )
 INHERENTנה )( והסיכון המובCONTROL RISKהפנימית, בו נאמדה רמת סיכון הבקרה )

RISK.האופי, היקף ועיתוי נהלי הביקורת המבססים יקבעו בהתאם לסיכון אי הזיהוי שנאמד .) 
 
לרבות  -תוספות וגריעות -אמת את התנועות ברישומי הרכוש הקבוע במשך שנת הדוח ולאחריה  .1

 בדיקת מסמכי רכישה ומכירה. 
 
נות לספר הרכוש הקבוע, לרבות רכוש בדוק התאמת היתרות והתנועות ברכוש הקבוע בספרי החשבו .3

 קבוע שהופחת במלואו. 
 
בדוק התאמת היתרות והתנועות ברכוש הקבוע בספרי החשבונות למידע בטופס הפחת המוגש  .1

 לרשויות המס ) טופס י"א(. 
 
אמת קיומם ומצבם של פריטי רכוש קבוע מהותיים ובדוק את הצורך בגריעתם, עריכת הפרשות  .5

 פחתתם המואצת.לירידת ערכם, או ה
 
בדוק נאותות היוון הוצאות לרכוש הקבוע, לרבות: הוצאות הקמה והפעלה, הוצאות מימון וכד',  .1

 והעדר רישום כהוצאות של עלויות רכישה ו/או שיפור של  פרטי רכוש קבוע.
 
לגבי רכוש קבוע המוצג לפי שווי הוגן: בדוק את נאותות ההצגה בהתאם לכללים שנקבעו, על כל  .7

 ע מכך. המשתמ
  

סקור הוצאות קשורות )אינצידנטליות( לרכוש הקבוע, לצורך אימות הרכוש הקבוע ונאותות רישומו  .8
 )הוצאות אחזקה ותיקונים, רישוי, מיסים, אגרות וכד'(.

 
בדוק חישוב רווח/הפסד הון ממכירת/גריעת רכוש קבוע ורישומו הנאות, לרבות בהתייחס  .1

 גריעת עלויות, החלפת נכסים וכד'(.לרישומים בחשבונות הרכוש הקבוע )
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אתר קיומם של עיקולים ו/או שעבודים שהוטלו על הרכוש הקבוע, כולו או חלקו, ע"י נותני אשראי  .20
או גופים אחרים שהרכוש הקבוע משמש בידיהם כביטחון , בתי משפט, גורמים ממשלתיים וכד', וכי 

 בדוחות הכספיים. ניתן ביטוי נאות לכך 
 

סקור את הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וועדותיו עד לסמוך למועד החתימה על דוח רואה  .22
החשבון המבקר על הדוחות הכספיים, לצורך איתור ואימות פעולות מהותיות הקשורות ברכישה או 

  מכירה של רכוש קבוע, לרבות התקשרויות, ולרבות פעולות שלאחר תאריך המאזן.
 

וודא נאותות ההצגה בדוחות הכספיים, לרבות מתן מידע נוסף בהתאם לכללים חשבונאים מקובלים  .21
 ככל שנדרש.

 
 

 נהלי ביקורת עיקריים. 20 -: בתשובה נדרשו לא יותר מהערה
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 והסנקציות האפשריות: ,להלן סוגי האחריות החלים על רואה החשבון ועל שותפיו, תחולתן
 
 אחריות פלילית .2

בגין פעולה או מחדל שנעשו בניגוד לחוק, כאשר אלה הוגדרו כעבירות פליליות בחוקים השונים, 
כגון: סיוע ברישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על חוק העונשין )סיוע בעבירות מנהלים ועובדים 

עבירות על חוק רואי בתאגיד, סילוף חוות דעת על דוחות כספיים, מתן תעודה/חוות דעת כוזבת(, 
 חשבון, חוק ניירות ערך, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וכד'.

 
העמדה לדין פלילי בפני בית משפט, כאשר העונש הכרוך בכך עלול לכלול  -סנקציות אפשריות 

 מאסר, קנסות וכד', בהתאם לנסיבות.
 

ירה, ואינה חלה על שותפיו האחריות הינה אישית, דהיינו: חלה על מבצע העב -תחולת האחריות 
 למשרד, אם לא היו מעורבים בעניין. 

 
 )חוזית ונזיקין( אחריות אזרחית .1

או עקב /בגין נזקים שנגרמו ללקוח או לצדדים שלישיים, בשל הפרת חוזה ההתקשרות עם הלקוח, ו 
 רשלנותו של רואה החשבון, ו/או פעילותו בניגוד לחוק, ו/או בניגוד לכללי המקצוע.

  
תביעה משפטית מצד הניזוק, כאשר הסעד הכרוך בכך עלול לכלול סנקציות  -סנקציות אפשריות 

 כספיות, בהתאם לנסיבות.
  
האחריות היא אישית של רואה החשבון, ו/או של משרד רואי החשבון בו רואה  -תחולת האחריות 

 החשבון שותף.
 

 אחריות משמעתית .3
 

  במסגרת חוק רואי חשבון 
 

ואי חשבון תחקור כל מקרה שהובא לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה מועצת ר
 הולמת את כבוד המקצוע,  או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון. 

 
 סנקציות אפשריות

 לאחר חקירה כאמור, רשאית המועצה, להחליט על אחד מאלה. 
 

 התראה ברואה החשבון.  ( 2)
 
 . נזיפה ברואה החשבון ( 1)
 
 הפסקת תוקף הרישיון לתקופה שתקבע.  ( 3)
 
 ביטול הרישיון.  ( 1)

 
 אישית. -תחולת האחריות

 
 )חל על רואי חשבון שהם חברי לשכת רואי חשבון בלבד( במסגרת כללי לשכת רואי חשבון

 
 בגין עבירות על כללי התנהגות המקצועית של לשכת רואי חשבון

 
תי בפני בית הדין של לשכת רואי חשבון, כאשר העונש העמדה לדין משמע -סנקציות אפשריות

 המרבי הכרוך בכך הינו הרחקה מהלשכה.
 

האחריות הינה אישית של כל שותף בפירמה לכל פעולה של הפירמה, או לכל  -תחולת האחריות
 חתימה שניתנה בשם הפירמה, אלא אם הוכח כי על שותף פלוני לא חלה אחריות למעשה.
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 כללי
 

 פעילותו של המבקר הפנימי מוסדרת בחוקים הבאים:
 
חל על "גוף ציבורי"  –"חוק הביקורת הפנימית"(  -)להלן 2111 -חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב  .2

בחוק זה )בעיקר גופים ממשלתיים, הממומנים או נתמכים על ידי תקציב המדינה  2כהגדרתו בסעיף 
 בקר המדינה(.או גופים המבוקרים על ידי מ/ו

 
סעיפים אלה חלים על  –"חוק החברות"(  –)להלן  2111 -בחוק החברות, תשנ"ט 211-253סעיפים  .1

 –)להלן  2118 -חברות שהנפיקו ניירות ערך לציבור הכפופות להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח
 "תאגידים מדווחים"(.

)א(, 3גידים מדווחים גם את הסעיפים לחוק החברות מחיל על פעילות המבקר הפנימי של תא 217סעיף 
 .  )ג( לחוק הביקורת הפנימית-)ב( ו21-ו 20עד  8)ב(, 1
 

"החברה"(, כפופה  -)להלןשהינה תאגיד מדווח מכאן, פעילותו של המבקר הפנימי של חברת הפרחים בע"מ 
חוק הביקורת להוראות חוק החברות והסעיפים מתוך חוק הביקורת הפנימית המנויים לעיל. יתר הוראות 

 הפנימית, אינן חלות על מבקר פנימי של תאגיד מדווח.
 

 הליקויים במכתב מנכ"ל החברה למבקר הפנימי המיועד
 
א לחוק רואי חשבון, 1משרד רואי חשבון אינו יכול להתאגד כחברה בע"מ. )סעיף  -הנמען למכתב .2

 .(2155 -תשט"ו
 

לעיל, היא חייבת במינוי מבקר פנימי  1בכללי  החברה הינה תאגיד מדווח. לכן, כאמור -תוקף המינוי .1
מכוח חוק החברות ולא מכוח חוק הביקורת הפנימית החל על גופים ציבוריים כהגדרתם בחוק 

 לעיל(. 2הביקורת הפנימית )כללי 
 

)א( לחוק הביקורת הפנימית החל על  3מבקר פנימי חייב להיות יחיד. )סעיף  -יחיד  -מבקר פנימי .3
תאגיד מדווח כאמור לעיל(. לכן, לא ניתן למנות משרד רואי חשבון כמבקר מבקר פנימי של 

 פנימי.ניתן למנות יחיד מתוך משרד רואי החשבון כמבקר פנימי של החברה.
 

מנכ"ל החברה אינו רשאי לפטר את המבקר הפנימי של החברה. - סמכות לפטר את המבקר הפנימי .1
את עמדת ועדת הביקורת ולאחר שניתנה  הסמכות נתונה לדירקטוריון החברה, לאחר שקיבל

 253למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת . )סעיף 
 לחוק החברות(.

 
שלא כמו בהחלפת רואה חשבון המבקר, אין צורך שהמבקר -הסכמה בעת החלפת המבקר הפנימי .5

 מי היוצא. הפנימי החדש יקבל את ההסכמה של המבקר הפני

אין הכרח שהמבקר הפנימי יהיה רואה חשבון. גם אדם בעל תואר  -כישוריו של המבקר הפנימי .1
אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד מוכר להשכלה גבוהה בחוץ לארץ יכול להיות 
מבקר פנימי בתנאי שהוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת, או השתתף בהשתלמות 

)א( בחוק הביקורת הפנימית(. לכן,  3עית מאושרת, ובכפוף למילוי יתר התנאים שנקבעו. )סעיף מקצו
 מר נוח יכול לשמש כמבקר הפנימי.

 
מר יואב, המשמש כדירקטור בחברה, אינו יכול לשמש - איסור על נושא משרה לשמש כמבקר פנימי .7

נושאי משרה בחברה לשמש )ב( בחוק החברות אוסר על  211כמבקר הפנימי של החברה )סעיף 
 כמבקר הפנימי שלה(.

358



 
 1027 אביבמועד   -" יסודות הביקורתבנושא  " שאלון בחינה

 

 11 
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הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יכול להיות מנכ"ל החברה או יושב  -כפיפות המבקר הפנימי  .8

 .קבילהבחוק החברות(. לכן, דרישה זו של החברה  218ראש הדירקטוריון )סעיף 
 

המבקר הפנימי לא ימלא, בגוף שבו הוא  - ף המבוקרתפקידים נוספים של המבקר הפנימי בגו .1
 8משמש מבקר, תפקיד נוסף, זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או תלונות העובדים. )סעיף 

בחוק הביקורת הפנימית, החל על פעילות המבקר הפנימי בתאגיד מדווח כאמור בכללי לעיל(. לכן, 
הנהלת חשבונות וחשבות שכר אסורה, אך מותרת  דרישת החברה להעסקת המבקר הפנימי בתפקידי

 ככל שהיא מתייחסת למינויו כממונה על תלונות העובדים.
 

תוכנית העבודה תוגש לאישור הדירקטוריון או וועדת ביקורת  - תוכנית העבודה של המבקר הפנימי .20
ורת בחוק החברות(. סמנכ"ל הכספים בחברה, הכפוף לביק 211ולא לאישור גורם אחר. )סעיף 

 המבקר הפנימי, אינו רשאי לאשר את תכנית עבודתו של המבקר הפנימי.
 

על המבקר הפנימי לבדוק את תקינותן  -אחריות לתיקון הליקויים שפורטו בדוח המבקר הפנימי  .22
 -ו 252של פעולות החברה מבחינת החוק ונוהל עסקים תקין ולהגיש דין וחשבון על ממצאיו )סעיפים 

ין זה מתפקידו ומאחריותו של המבקר הפנימי לפקח על תיקון הליקויים שעלו בחוק החברות(.א 251
 בדוחות הביקורת שלו. האחריות לתיקון הליקויים מוטלת על הדירקטוריון וההנהלה.

 
לא ניתן להגביל את גישתו של  המבקר הפנימי לכל מסמך, מידע או  -המצאת מסמכים וקבלת מידע  .21

לחוק הביקורת הפנימית החל על פעילות  1יצוע תפקידו )סעיף מאגר בחברה, הדרוש לו לצורך ב
עיל(. מנכ"ל החברה, גם אם הוא הממונה הארגוני להמבקר הפנימי של תאגיד מדווח כאמור בכללי 

על המבקר הפנימי, כפוף לביקורת המבקר הפנימי. לכן, חוזה ההעסקה של המנכ"ל לא יכול להיות 
 זה דרוש למבקר הפנימי לצורך ביצוע תפקידו. חסוי בפני המבקר הפנימי, אם חוזה

 
לא נקבע בהוראות החוק מסגרת תקציבית מחייבת לצורך  – תקציב עבודתו של המבקר הפנימי .23

שעות בשנה קודמת( לצורך  15שעות שנתיות )או  50ביצוע ביקורת פנימית, אך ברור כי תקציב של 
מנכ"ל החברה, החתום על המכתב, אינו יכול ביקורת פנימית של תאגיד מדווח אינו ראוי. כמו כן, 

לקבוע את היקף עבודתו של הביקורת הפנימית. סמכות זו נתונה לדירקטוריון או לוועדת הביקורת 
 בחוק החברות(. 211של החברה. )סעיף 

 
הוראות החוק אינן מחייבות עריכת מכתב התקשרות  – מכתב התקשרות להעסקת המבקר הפנימי .21

לחברה )אם כי עריכת מכתב התקשרות כזה, בהתאם לדרישות החוקיות החלות בין המבקר הפנימי 
על פעילותו של המבקר הפנימי בחברה, היא בהתאם לנוהל עסקים תקין( . לכן, אין הכרח שמכתב 

 ההתקשרות ייחתם בטרם יחל המבקר הפנימי בעבודתו.
 

וריון החברה ולא מנכ"ל הגורם בחברה שממנה את המבקר הפנימי הוא דירקט - החותם על המכתב .25
)א( בחוק החברות(. על כן, המכתב ייחתם ע"י יו"ר הדירקטוריון של החברה, או  211החברה )סעיף 

 מי שיורה על כך דירקטוריון החברה.
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 מספר שותפים במשרד רואי חשבון .2סעיף 

 
  בישראל. רואי חשבוןשרד במהשותפים  לא קיימת הגבלה על מספר התשובה  שלילית.

 
  מתן שירותים ללא תמורה למוסד ציבורי שהינו מלכ"ר .1סעיף 

 
. רואה חשבון רשאי לשמש, ללא תמורה, כרואה חשבון מבקר של תנאים מסוימיםהתשובה חיובית, ב

 ( בפקודת מס הכנסה, ובלבד שהינו פועל על בסיס1)1מוסד ציבורי שאינו למטרת רווח, כהגדרתו בסעיף 
התנדבותי למטרות לאומיות, או מטרות צדקה, ובלבד שההפרש בין השכר הסביר והמקובל לגבי אותו 

ה סבירה למוסד כזה מבחינת רואה רומשרות לבין התמורה בפועל אינו עולה על סכום שיכול להיחשב כת
 של לשכת רואי חשבון(.  10לכללי ההתנהגות המקצועית עפ"י תקנה  )ב(  23 כללהחשבון )

 
 לעובד אצל הגוף המבוקרמדרגה ראשונה קירבת משפחה  .3סעיף 

 
רואה חשבון לא רשאי לשמש  כ"רואה חשבון מטפל" כהגדרת המונח בתקנות רואי  התשובה  שלילית.

"תקנות אי  -,)להלן 1008 -תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, התשס"ח -חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי
( לתקנות אי 22)ב( ) 1ו, בין אם החברה היא פרטית או ציבורית. )תקנה תלות"( של חברה בה מועסק בנ

 תלות(.
 
 

 עריכת דוחות כספיים בחברה פרטית ע"י רואה חשבון מבקר .4סעיף 
 

. אין איסור על רואה חשבון לסייע לחברה פרטית בעריכת דוחותיה הכספיים המבוקרים התשובה חיובית
 על ידו.

 
ת ובחברות בנות של חברות ציבוריות הכפופות לחוק ניירות ערך, וזאת הדבר אסור בחברות ציבוריו

 בהתאם להחלטה של הרשות לניירות ערך.  )לא נדרשת התייחסות בבחינה לאמור בפסקה זו(. 
 
 

 רואה חשבון שהואשם בפלילים בעבירות מס .5סעיף 
 

שיונו ע"י מועצת רואי יובתנאי שטרם הורשע ע"י בית המשפט, וכל עוד לא נשלל ר התשובה חיובית.
 חשבון, לאחר שהועמד בפניה לדין משמעתי.

 
 

 שכר טרחה עבור שירותים נלווים .1סעיף 
 

בחברות ציבוריות, חל איסור התשובה שלילית לגבי חברות ציבוריות וחיובית לגבי חברות פרטיות. 
ית ההכנסה שהכנסת המבקר משכר טרחה עבור ביקורת המבוקר בשנה מסוימת, תהיה פחות ממחצ

 (. 2111להחלטת הרשות לניירות ערך,  3.1 הכוללת של המבקר מאותו מבוקר באותה שנה )סעיף
 

)ב(  1בחברות פרטיות לא חל איסור כאמור, אך קיימות הוראות באשר לגילוי הנדרש בשל כך, )תקנה 
 בתקנות אי תלות(.

  
 העדר אישור יתרה של חוב מהותי של לקוח .7סעיף 

 
בדבר "אישורים חיצוניים" נאמר כדלקמן: "לא נתקבלו   81בתקן ביקורת יה בנסיבות. התשובה תלו

בתקן(.  31תשובות לבקשה לאישור חיובי חיצוני מסוים, יבצע המבקר נהלים חילופיים מתאימים" )סעיף 
יסתייג  -אם הניח המבקר דעתו באשר לנאותות יתרת החוב, חוות דעתו תהיה בלתי מסויגת. אם לאו

 קר מיתרה זו. המב
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  או צידוקו העסקי כחלק מתהליך הביקורת/בדיקת סבירות עסקאות ו .8סעיף 
 

. נוהל ביקורת מקובל במסגרת ביקורת של דוחות כספיים, הוא לבדוק את סבירות התשובה חיובית
צורך איתור עסקאות חריגות שלא העסקאות אותן ביצע הגוף המבוקר ו/או את צידוקן העסקי, וזאת ל

 במהלך העסקים הרגיל, כגון:
 .עסקאות הנראות לכאורה שונות מעסקאות המתחייבות מהנוהג המסחרי המקובל 
 .עסקאות שלא נראה כי הייתה סיבה סבירה לביצוען 
 .עסקאות שצורתן אינה תואמת את מהותן 
 וגן.עסקאות שבוצעו באופן החורג מהנוהל המקובל לגבי עסקאות מס 
   .היקף גדול של עסקאות או עסקאות מהותיות עם לקוח מסוים או ספק מסוים 
 

 20נוהל זה מיועד בעיקר לסייע באיתור עסקאות עם צדדים קשורים ו/או באיתור תרמיות ומעילות . )סעיף 
דבר ב 11בתקן ביקורת  81בדבר "נהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים", וסעיף  51בתקן ביקורת 

 "אחריות המבקר  לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים" (.
 
    

 החלפת רואי חשבון מבקרים .9 סעיף

ל להתחיל בביצוע עבודת הביקורת כל עוד לא קיבל את כורואה חשבון מבקר לא יככלל, . התשובה שלילית

( לתקנות רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת 21א )2תקנה )הסכמתו של רואה החשבון המבקר הקודם. 

 (.2115 -את כבוד המקצוע(, תשכ"ה

מצבים בהם יכול רואה החשבון המבקר לקבל על עצמו את המינוי ללא קבלת הסכמתו של  עם זאת, ייתכנו
 רואה החשבון המבקר שקדם לו, כגון:

  ייתו, ולאחר שווידא שרואה ימי עסקים ממועד פנ 25רו"ח הקודם לא ענה לפניית רו"ח החדש במשך
 החשבון מודע לפניה, אך מסרב להתייחס אליה.

  ללא נימוק סבירלמינויו של רו"ח החדש,  סירב לתת הסכמתורו"ח הקודם . 
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