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לרבות תקני ביקורת  ('סופיות ב)נושאים לבחינות המועצה בביקורת חשבונות 

20166-16דצמבר - ופרסומים רלוונטים 

17-52לשכת רואי חשבון בדבר הנוסח האחיד108- ו99 בדבר תיקון תיקוני ביקורת 119תקן ביקורת פרסום3

53-83לשכת רואי חשבוןהצעה לתקן בדבר התייחסות לחוקים ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספייםפרסום4

84-125לשכת רואי חשבוןהצעת תקן ביקורת בדבר הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקרפרסום5

מאמר6
אלא שהוא מפוזר בין יחידות שונות , בידי גופים פיננסים מצטבר ידע רב-  כדאי לדעת

2016126-127בטאון רואה חשבון יוני .וכך הוא הולך לאיבוד

מאמר7
הסודיות הבנקאית אינה נימוק מספק להימנעות הגורפת של -  בין סודיות לשקיפות

2016128-131בטאון רואה חשבון יוני .הפיקוח על הבנקים מפרסום ממצאי ביקורת בבנקים

2016132-137בטאון רואה חשבון ספטמבר .החובות שהוחלו על רואי חשבון מכוח החוק לאיסור הלבנת הון- לבן   - זה לא שחור מאמר8

2016138-142בטאון רואה חשבון ספטמבר .הרשיות המקומיות הן פורה לפעולות בלתי תקינות ואף למעשי שחיתות- תפוס מקום מאמר9

2016143-150בטאון רואה חשבון ספטמבר .העבירות הקשות ביותר להכרעה בתחום נירות ערך- הנעה ותרמית , הרצהמאמר10

2016151-154בטאון רואה חשבון ספטמבר .אין חיסיון לניירות עבודה של רואי חשבון: פסק דין מנחה- העליון מונע חיסיון מאמר11

2016155-155בטאון רואה חשבון ספטמבר .נקודות המצריכות שיפור בעבודתם של הדירקטורים- דרוש שיפור לדירקטורים מאמר12

מאמר13
ביצוע וולנטרי של תהליכי בקרה פנימית יאפשר - בקרה פנימית בשוק הלימונים 

2016156-156בטאון רואה חשבון דצמבר .לחברות לסגור חלק מפערי המידע מול משקיעים פוטנציאלים

2016157-164בטאון רואה חשבון דצמבר .בית המשפט שב ומחדד את החובות החלות על דירקטורים- דירקטוריון בנבצרות מאמר14

מאמר15
ניתוח תיקוני החקיקה בחוק איסור הלבנת הון על מקצוע רואה - אין מקום לבהלה 

2016165-168בטאון רואה חשבון דצמבר .החשבון

169-174רשות ניירות ערךAU-16-01 1-16החלטת אכיפה בביקורת פרסום16

175-181לשכת רואי חשבוןדוח ריכוז ממצאים בנושא מלאיפרסום17

182-184לשכת רואי חשבוןפסקי דין חדשיםפרסום18

185-191לשכת רואי חשבוןהערכות שווי של חברות הזנק ואחרותפרסום19

192-233לשכת רואי חשבון 2016בחינת מועצה מתקדמת קיץ פרסום20

234-264לשכת רואי חשבון2016יסודות הביקורת אביב פרסום21

2016הכנה לבחינת מועצה מתקדמת דצמבר -ביקורת חשבונות מתקדמת

.רועי פטל ופרדי טהר, אריאל פטל, ניר זיכלינסקי: י"נערך ע

כתבות רלוונטיות ופרסומים נוספים

בחינות מועצה אחרונות

2016חודש דצמבר 

נושאים לבחינה

פרסומים חדשים של לשכת רואי חשבון והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

כתבות מבטאוני רואי חשבון אחרונים ואחרים

החלטות ופרסומים של הרשות לניירות ערך
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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 

 2016 דצמבר - ופרסומים רלוונטים
 2016ת מועצה סופית ב' של שנת ולבחינ רואי חשבוןמה שמודגש צויין במיקוד של מועצת 

הם היתה על הנושא בלבד ללא שאר הנושאים הרלוונטיים אליו, במסמך זה  המועצה קרים בהם הדגשתיובהר שישנם מ
 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

 ליישום
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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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 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 
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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 
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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 
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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 

תכנון  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 
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דוגמא נוספת הצעה ל הצהרת מנהלים .27

וכן הצעה  להצהרת מנהלים
בדבר הצהרות בכתב לרואה 

 חשבון המבקר

 ISA 85 SAS 580 1ירה ותקן סק 21

      
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 

      
 ספיים חזוייםכדוחות  .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:
    

      
הצעת הבהרה לתקן ביקורת  האחריות א. 

75 
 ISA SAS 8 720 1ה , ותקן סקיר75

     
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 
והנחיות רשות ניירות ערך 

מבקר פנים,  בנושא
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 
 וממשל תאגידיאתי 

 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 

על רקע  משותפת
האיזכור בחוק 

 רותהחב
 

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 
 חשבונות(

 פנימיתחוק הביקורת ה
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 
 לניירות ערך נגד רואי חשבון

 

 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

,תקן חשבונאות 81
ות בדבר מדיני 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 
  הדוחות הכספיים

 וה לתיקונוהצע 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  חברתית בעסקים

 אגידית

 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 
 )בעיקר בארה"ב(

    

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

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

 ובחו"ל. בארץמקצוע ב והתפתחויותחידושים 

16



 

 

 1  

 לשכת רואי חשבון בישראל
 
 

 )*( 119 תקן ביקורת
 

 ר ב ד ב
 
 

הנוסח בדבר  108-ו 99ביקורת  ניתקתיקון 
דוח רואה חשבון האחיד )בלתי מסוייג( של 

 עקיפיםותיקונים  על דוחות כספיים מבקר
 

 
 תוכן עניינים

 
 סעיפים 
  

 1-4 מבוא
  

 5 108-ו 99ביקורת  ניתיקון תק
  

 6-16 ביקורת אחריםבתקני  תיקונים
  

 17 כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה
  

 :נספחים
 

 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון  - נספח א'
על דוחות כספיים המתייחסים לשנת הפעילות  מבקר

 כאשר לא נדרשת עמידה בתקנות ניירות ערך -הראשונה 

 

 

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

ועל ידי המועצה המקצועית בהתאם להחלטתה  21.6.2016להחלטתה מיום 
ופרסומו אושר על ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום  29.6.2016מיום 

21.7.2016.  
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 המשך - תוכן עניינים
 

  :המשך - נספחים
  

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון  - נספח ב'
כאשר לא נדרשת עמידה בתקנות  -על דוחות כספיים  מבקר

 ניירות ערך

 

 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון  -  נספח ג'  
כאשר לא נדרשת עמידה  -על דוחות כספיים מאוחדים  מבקר

דוחות כספיים של חברות  בתקנות ניירות ערך וכאשר
 מאוחדות בוקרו על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים

 

 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון  - נספח ד'  
כאשר לא נדרשת עמידה  -על דוחות כספיים מאוחדים  מבקר

בתקנות ניירות ערך וכאשר גם הדוחות הכספיים של חברות 
 ה החשבון המבקרמאוחדות בוקרו על ידי רוא

 
 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון  - נספח ה'  
כאשר הדוחות הכספיים  -על דוחות כספיים מאוחדים  מבקר

 Israeliהוכנו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )

GAAP ,הם כוללים דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים ,)
ות בוקרו על ידי רואה והדוחות הכספיים של חברות מאוחד

 החשבון המבקר

 
 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון  - נספח ו'  
כאשר נדרשת עמידה בתקנות  -על דוחות כספיים  מבקר

 ניירות ערך

 
 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון  - נספח ז'  
ת עמידה כאשר נדרש -על דוחות כספיים מאוחדים  מבקר

בתקנות ניירות ערך וכאשר דוחות כספיים של חברות 
 מאוחדות בוקרו על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים

 
 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון  - נספח ח'  
כאשר נדרשת עמידה  -על דוחות כספיים מאוחדים  מבקר

רות בתקנות ניירות ערך וכאשר גם הדוחות הכספיים של חב
 מאוחדות בוקרו על ידי רואה החשבון המבקר

 
 

  72תיקון נספח ההדגמות לתקן ביקורת  - נספח ט'  
  78תיקון הנספחים לתקן ביקורת  -נספח י'   
 נוסחדוגמה ל) 58תיקון נספח ב' לתקן ביקורת  -נספח יא'   

שבהם יושמה  דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים
 במספרי השוואהכאשר ושל עסק בחיסול  לראשונה הנחה

 (יושמה הנחת העסק החי
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 מבוא
 

 34 מספר פרסום תקן חשבונאות
 
פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן  2014בשנת  .1

על  החל בדבר "הצגה של דוחות כספיים" 34 מספר חשבונאות
 2014בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום  דוחות כספיים

הנוסח האחיד )בלתי נוצר צורך לעדכן את . בשל כך לאחריו או
 שהוכנו יג( של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספייםימסו

בגין ( Israeli GAAPבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )
  :העניינים הבאים

 
 1המונח "מאזן" במונח "דוח על המצב הכספי" החלפת. 
 דוחות כחלק מהכולל ה דיווח על הרווח תהוספת דריש

 .ייםכספה
  הפסד והוספת התייחסות למצב שבו מוצג "דוח רווח

ועודפים" חלף הצגת דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים 
 8, כפי שמתאפשר במצבים מסוימים לפי סעיף העצמי בהון

 .34 מספר לתקן חשבונאות
 

בעקבות תיקון המונחים בנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח  .2
אה החשבון המבקר כמתואר לעיל, נוצר צורך גם לעדכן את רו

 784-ו 723, 582בתקני ביקורת  האזכורים הרלוונטיים הנכללים
 המתייחסים לשינויים אפשריים בנוסח האחיד.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
, ניתן להשתמש בשמות אחרים לתיאור 34בהתאם לתקן חשבונאות מספר   1

יש להתאים גם את  הדוחות. כאשר הדוחות מתוארים בשמות אחרים כאמור,
הנחיה דומה קיימת גם לגבי דוחות  .דוח רואה החשבון המבקר לאותם שמות

 (.IFRSכספיים הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 
 בדבר "העסק החי". 58תקן ביקורת   2
 
 בדבר "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד". 72תקן ביקורת   3
 
 בדבר "התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים". 78ורת תקן ביק  4
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 בתקני ביקורת אחריםנוספים תיקונים 
 
בתקן ביקורת  23ובסעיף  1035בתקן ביקורת  24בנוסף, בסעיף  .3

רואה החשבון המבקר נדרש להוסיף פיסקת קישור  נקבע כי 1046
ביקורת של בקרה ל המתייחסתבדוח שלו על הדוחות הכספיים 

על דיווח כספי. אותם סעיפים  )או רכיבי בקרה פנימית( פנימית
 907מתייחסים לנוסח דוח רואה החשבון המבקר לפי תקני ביקורת 

חשבון , אולם בשל תיקונים שבוצעו לנוסח דוח רואה ה998-ו
ותקן ביקורת  1089המבקר בתקנים מאוחרים יותר )תקן ביקורת 

פיסקת הקישור ש 104-ו 103נדרש להבהיר בתקני ביקורת זה(, 
 .לפי הנוסח העדכני ביותרתתווסף בדוח רואה החשבון המבקר 

 
הכולל את הנוסח  910נדרש לבטל את הסעיף בתקן ביקורת כמו כן,  .4

אה חשבון מבקר על דוחות האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רו
כספיים מאוחדים, שכן נוסח זה כבר נכלל )בפורמט מעודכן( בתקני 

 ., על תיקוניהם )לרבות תיקונם בתקן ביקורת זה(99-ו 90ביקורת 
 
 

 108-ו 99ביקורת  ניתיקון תק
 
 ,108, כפי שתוקנו בתקן ביקורת 99 לתקן ביקורת 'ה-נספחים א' .5

ח' -נספחים א'החדשים כמובא בהנוסחים ובמקומם יבואו  בטלים
 .המצורפים לתקן ביקורת זה

 
 

 

                                                           
בדבר "ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת  103תקן ביקורת   5

 עם ביקורת של דוחות כספיים".
 
 בדבר "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי". 104תקן ביקורת   6
 
)בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר בדבר "הנוסח האחיד  90תקן ביקורת   7

 ."על דוחות כספיים
 
בדבר "הנוסח האחיד )בלתי  90בדבר "תיקון תקן ביקורת  99תקן ביקורת   8

 ."מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים"
 
בדבר  90"תיקון תקן ביקורת  99בדבר "תיקון תקן ביקורת  108תקן ביקורת   9

 .")בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים'" 'הנוסח האחיד
 
בדבר "הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרים אחרים בדוחות  9תקן ביקורת   10

 כספיים מאוחדים".
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 תקני ביקורת אחריםתיקונים ב
 

 72תיקונים בתקן ביקורת 
 
יתוקן כלהלן )טקסט חדש מוצג עם קו  72לתקן ביקורת  2סעיף  .6

 תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה(:
 
דוח על מאזןזה:  בתקן ביקורת"דוחות כספיים" משמעותם  "

דוח על דוח על הרווח הכולל, , דוח רווח והפסד, הכספי המצב
וכן  )*(השינויים בהון העצמי, דוח על תזרימי המזומנים

הביאורים המצורפים אליהם )הן כל דוח בפני עצמו והן כל 
ובנפרד לגבי כל תקופת דיווח הכלולה  הדוחות כמקשה אחת(,

 בדוחות הכספיים."
 

לן )טקסט חדש מוצג עם קו יתוקן כלה 72לתקן ביקורת  9סעיף  .7
 תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה(:

 
הנוסח האחיד של דוח רואה חשבון מבקר, הממלא אחר "

מרכיבים: פיסקת מבוא,  ארבעהחמישההדרישות הנ"ל, כולל 
 ,פיסקת היקף )תיאור מהות הביקורת(, פיסקת חוות הדעת

וחות ופיסקת ציון בסיס הדיווח בד תוספות לנוסח האחידו
 . הכספיים

 
המבקר יוכל לתת חוות דעת בלתי מסוייגת, אם ביצע את 

, בישראל בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ביקורתובדיקתו
הניחו את דעתו כי הדוחות הכספיים  ביקורתובדיקתוותוצאות 

, מכל הבחינות מקובלים כללי חשבונאותלבהתאם  ערוכים
תוך אימה בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתהמהותיות, 

, וניתן בהם גילוי נאות. במקרה זה מסגרת זאתיישום עקיב של 
תהיה חוות דעתו "חוות דעת בלתי מסוייגת", לאמור: דוח שבו 
הוא מחווה דעתו, ללא הסתייגות, כי הדוחות הכספיים 

מכל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, ,משקפים באופן נאות
החברה, את  הכספי של המצבההבחינות המהותיות, את 

תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים 
 ".)**( למסגרת הדיווח הכספי המתאימהבהתאם  שלה

                                                           
כאשר בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה מערכת שלמה של דוחות  )*(

זכרים בהגדרה זו, כספיים כוללת )או עשויה לכלול( דוחות אחרים מאלה המו
 .יש להתאים את ההגדרה לפי העניין

 
, זה בסעיף המוזכריםשמות הדוחות הכספיים עשויים להיות שונים מאלה   )**(

 .בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה
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המילים "כללי חשבונאות מקובלים"  72לתקן ביקורת  18.1בסעיף  .8

או "כללי דיווח מקובלים" יוחלפו במילים "מסגרת הדיווח הכספי 
 .המתאימה"

 
חדש מוצג עם קו  טיתוקן כלהלן )טקס 72ורת לתקן ביק 22.5סעיף  .9

 תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה(: 
 

"במקרה של חוות דעת שלילית יציין המבקר כי לדעתו הדוחות 
בהתאם לכללי החשבונאות  הכספיים אינם משקפים באופן נאות

הכספי של  המצבה, מכל הבחינות המהותיות, את המקובלים
הרלבנטי, ו/או את  וח על המצב הכספיהדהמאזןהחברה לתאריך 

תוצאות פעולותיה ו/או השינויים בהונה העצמי ו/או תזרימי 
בהתאם למסגרת  המזומנים שלה בתקופת הדיווח הרלבנטית

 .")**(הדיווח הכספי המתאימה
 

המצורף לתקן ט' יוחלף בנספח  72נספח ההדגמות בתקן ביקורת  .10
 ביקורת זה.

 
 78תיקונים בתקן ביקורת 

 
יוחלפו בנוסחים  78בתקן ביקורת  1-3נספחים הנוסחים ב .11

 המצורף לתקן ביקורת זה.י'  הקיימים בנספח
 

 9תיקונים בתקן ביקורת 
 

 בטל. - 9לתקן ביקורת  14סעיף  .12
 

 58תיקונים בתקן ביקורת 
 

יתוקן כלהלן )טקסט חדש מוצג עם קו  58בתקן ביקורת  19.1סעיף  .13
 חוצה(:תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו 

 
לכללי חשבונאות החלים כספיים בהתאם ה"נערכו הדוחות 

יציין המבקר עובדה זו בחוות עסק בחיסול,  לבסיס דיווח שלעל
יוסיף המבקר בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות דעתו

פיסקת הפניית  ,בסיס הדיווחנה לראשונה תשהשבהם  ,הכספיים
ונסיבות  נוי זהשיב לביאור בדוחות הכספיים העוסקתשומת לב 

                                                           
, זה בסעיף המוזכריםשמות הדוחות הכספיים עשויים להיות שונים מאלה   )**(

 .בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה
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)ר' דוגמה בנספח ב' לתקן ביקורת זה(. בתקופות עוקבות  השינוי
ישקול המבקר האם נדרש להוסיף פיסקה כאמור בדוח רואה 

 "החשבון המבקר.
 

' אבנספח יהקיים יוחלף בנוסח  58הנוסח בנספח ב' לתקן ביקורת  .14
 המצורף לתקן ביקורת זה.

 
 103תיקונים בתקן ביקורת 

 
תתוקן כלהלן  103לתקן ביקורת  24בסעיף שונה הפיסקה הרא .15

 )טקסט חדש מוצג עם קו תחתון(:
 

ואה החשבון , כאשר דוח רPCAOB 5תקן ב 88בהתאם לסעיף " 
הדוח ניתן בנפרד מ עניין בקרה פנימית על דיווח כספיבהמבקר 

)כפי שנקבע בתקן ביקורת זה על  שלו על הדוחות הכספיים
קישור בסוף דוח רואה החשבון יש להוסיף פיסקת  נספחיו(,

המבקר על הדוחות הכספיים. בהתאם לכך, רואה החשבון 
המבקר יוסיף פיסקת קישור )כמפורט להלן( בסוף הדוח שלו על 

 99-ו 90הדוחות הכספיים, לאחר הנוסח לפי תקני ביקורת 
 "., על תיקוניהםבישראל

 
 104תיקונים בתקן ביקורת 

 
תתוקן כלהלן  104ן ביקורת לתק 23בסעיף הפיסקה הראשונה  .16

 )טקסט חדש מוצג עם קו תחתון(:
 

רואה החשבון המבקר יוסיף פיסקת קישור )כמפורט להלן( " 
בסוף הדוח שלו על הדוחות הכספיים, לאחר הנוסח לפי תקני 

 .", על תיקוניהם99-ו 90ביקורת 
 
 

כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה

 
הדוח שתאריך  חות כספייםזה יחול על ביקורת של דוביקורת תקן  .17

 או 2016בדצמבר  31הוא על המצב הכספי האחרון הכלול בהם 
 . יישום מוקדם אפשרי.לאחר מכן
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 נספח א'
 

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
 תכאשר לא נדרש -כספיים המתייחסים לשנת הפעילות הראשונה 

 תקנות ניירות ערךעמידה ב
 

 ___________________רואה החשבון המבקר לבעלי המניות שלדוח 
 

המצורף של __________________  הדוח על המצב הכספיביקרנו את 
הדוח על  הפסד,ודוח רווח  ואת XX20בדצמבר  31החברה( ליום  -)להלן 

והדוח על תזרימי  2נויים בהון העצמיהדוח על השי ,1הרווח הכולל
3לשנההמזומנים 

דוחות כספיים אלה הינם  ה באותו תאריך.שהסתיימ 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 

 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 
 

, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
(, תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  של כללי החשבונאות
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות

הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 
 דעתנו. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
כאשר דוח רווח והפסד אינו מוצג בנפרד מהדוח על הרווח הכולל, המלים "דוח   1

 10Aאו סעיף  34בתקן חשבונאות מספר  61רווח והפסד" תימחקנה )ר' סעיף 
 , לפי העניין(.IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי 

 
כאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל   2

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

(, אזי במקום "דוח רווח והפסד, הדוח על הרווח הכולל, 34חשבונאות מספר 
הדוח על השינויים בהון העצמי" יבוא "דוח רווח והפסד ועודפים". במצב כזה, 
פיסקת חוות הדעת תישאר ללא שינוי היות שדוח רווח והפסד ועודפים מציג 

 גם את השינויים בהונה העצמי של הישות.
 
 כאשר תקופת הדיווח הראשונה שונה משנה, במקום "לשנה" יבוא "לתקופה".  3
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   9 

 )המשך(  'אנספח 
 

מכל הבחינות  לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות,
ואת  XX20בדצמבר  31מצב הכספי של החברה ליום המהותיות, את ה

תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה 
 לכללי חשבונאות מקובליםבהתאם  לשנה שהסתיימה באותו תאריך

.         4(IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )בהתאם /  (Israeli GAAP)בישראל 
 ותר[]מחק את המי

 
 

 [החשבון המבקר ה ]חתימת רוא                                                   [  ]תאריך

                                                           
(, שמות IFRSכאשר הדיווח הוא בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  4

ויים להיות שונים מאלה המופיעים בנספח זה. במקרה הדוחות הכספיים עש
כזה, שמות הדוחות הכספיים בדוח רואה החשבון המבקר יותאמו לשמות 

 להלן(. 'ח-'והדוחות שבהם נעשה שימוש בפועל )כגון שמותיהם בנספחים 
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10 

 

 'בנספח 
 

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
  1תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר לא נדרש -כספיים 

 
 ___________________דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 
של _______________  המצורפים על המצב הכספיהדוחות ביקרנו את 

רווח  דוחותואת  X120-ו X220בדצמבר  31 לימיםהחברה(  -)להלן 
 3על השינויים בהון העצמי הדוחות ,2הדוחות על הרווח הכוללהפסד, ו

באותם  לכל אחת מהשנים שהסתיימועל תזרימי המזומנים  והדוחות
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  . דוחות כספיים אלה הינםםתאריכי

החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על 
 ביקורתנו. 

 
, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי של כללי החשבונאות שיושמו ושל 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 
הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

 דעתנו. 
 
 
 
 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות   1

 שתי שנות הדיווח. לעאה חשבון מבקר ביצע את הביקורת הכספיים ואותו רו
 
כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   2

 34בתקן חשבונאות מספר  61המלים "דוחות רווח והפסד" תימחקנה )ר' סעיף 
 , לפי העניין(.IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי  10Aאו סעיף 

 
ינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל כאשר ישות מכ  3

(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 
חות על השינויים בהון העצמי" יבוא "דוחות רווח והפסד הכולל, הדו

ועודפים". במצב כזה, פסקת חוות הדעת תישאר ללא שינוי היות שדוח רווח 
 והפסד ועודפים מציג גם את השינויים בהונה העצמי של הישות.

 

26



   11 

 
 )המשך(  'בנספח 

 
מכל הבחינות  לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות,

-ו X220בדצמבר  31 לימיםהכספי של החברה  צבהמהמהותיות, את 
X120  ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים

לכללי תאריכים בהתאם  באותם שהסתיימו לכל אחת מהשניםשלה 
לתקני דיווח כספי בהתאם /  (Israeli GAAP)בישראל  חשבונאות מקובלים

 ]מחק את המיותר[                    .              4(IFRSבינלאומיים )


 5חל, תתווסף פיסקת הקישור הבאה:[ 103]כאשר תקן ביקורת 
 

בדבר ביקורת של בקרה  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי

, 20X2בדצמבר  31ם את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליו
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ
 בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.



 
      [החשבון המבקר ה ]חתימת רוא                                                     []תאריך

                                                           
(, שמות IFRSכאשר הדיווח הוא בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  4

שויים להיות שונים מאלה המופיעים בנספח זה. במקרה הדוחות הכספיים ע
לשמות  מודוח רואה החשבון המבקר יותאשמות הדוחות הכספיים בכזה, 

 להלן(. 'ח-'והדוחות שבהם נעשה שימוש בפועל )כגון שמותיהם בנספחים 
 
כאשר בדוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח   5

שה מהותית )אחת או יותר( יש לבצע התאמות בפיסקת כספי מדווחת חול
 .103לתקן ביקורת  24הקישור כמפורט בסעיף 
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 12  

 'גנספח 
  

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
 תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר לא נדרש -כספיים מאוחדים 

וכאשר דוחות כספיים של חברות מאוחדות בוקרו על ידי רואי חשבון 
  1מבקרים אחרים

 
_______המבקר לבעלי המניות של ____________וח רואה החשבון ד  

  
של  המצורפים על המצב הכספיהמאוחדים  הדוחות את ביקרנו

 X120-ו X220בדצמבר  31 לימיםהחברה(  -________________  )להלן 
בהון  השינויים ,2, הרווח הכוללהפסדורווח  ות המאוחדים עלדוחהואת 

ים שהסתיימו באותם לכל אחת מהשנתזרימי המזומנים ו 3העצמי
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  דוחות כספייםתאריכים. 

אלה בהתבסס על  החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים
 ביקורתנו. 

 
אשר נכסיהן  שאוחדולא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות  

סים מכלל הנכ ____%-וכ____ %-הכלולים באיחוד מהווים כ
והכנסותיהן  בהתאמה, X120-ו X220בדצמבר  31 מיםהמאוחדים לי

____ מכלל ההכנסות %-וכ ____%-הכלולות באיחוד מהוות כ
. הדוחות כים, בהתאמהתארי םבאות ושהסתיימ יםהמאוחדות לשנ

הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם 
היא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל ש

 אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. 

 
  

 
 
 
 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות   1

 שתי שנות הדיווח. לעהכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת 
 
בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,  כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים  2

או  34 מספר בתקן חשבונאות 61)ר' סעיף  המלים "רווח והפסד" תימחקנה
 ., לפי העניין(IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי  10Aסעיף 

  
מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל כאשר ישות   3

(Israeli GAAPו )דפים חלף הצגת דוחות על הרווח מציגה דוחות רווח והפסד ועו
לתקן  8)כמתאפשר לפי סעיף  הכולל ודוחות על השינויים בהון העצמי

במקום "רווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון אזי , (34 מספר חשבונאות
סקת חוות הדעת תישאר יבמצב כזה, פ העצמי" יבוא "רווח והפסד ועודפים".
ועודפים מציג גם את השינויים בהונה ללא שינוי היות שדוח רווח והפסד 

 העצמי של הישות.
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   13 

 
 )המשך(  'גנספח 

  
, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 
דרש מאיתנו לתכנן את הביקורת פי תקנים אלה נ-על .1973-התשל"ג

 ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

נעשו על ידי של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים ש
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 
הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון 

 האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, 
פן נאות, מכל הבחינות המהותיות, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באו

 31ם מילישלה  המאוחדותהכספי של החברה והחברות  המצבאת 
, השינויים בהון העצמי פעולותיהןואת תוצאות  X120-ו X220בדצמבר 

לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים  הןותזרימי המזומנים של
/ בהתאם  (Israeli GAAP)בישראל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

 .                        ]מחק את המיותר[4(IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 

 5חל, תתווסף פיסקת הקישור הבאה:[ 103]כאשר תקן ביקורת 
 

בדבר ביקורת של בקרה  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
ראל, , כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישפנימית על דיווח כספי

, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ
 בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
      [החשבון המבקר ה ]חתימת רוא                                                     [ך]תארי

                                                           
(, שמות IFRSכאשר הדיווח הוא בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  4

הדוחות הכספיים עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בנספח זה. במקרה 
לשמות  מודוח רואה החשבון המבקר יותאשמות הדוחות הכספיים בכזה, 

 להלן(. 'ח-'וה שימוש בפועל )כגון שמותיהם בנספחים הדוחות שבהם נעש
 
כאשר בדוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח   5

כספי מדווחת חולשה מהותית )אחת או יותר( יש לבצע התאמות בפיסקת 
 .103לתקן ביקורת  24הקישור כמפורט בסעיף 
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 14  

  'דנספח 
  

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
 תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר לא נדרש -כספיים מאוחדים 

 הרו על ידי רואכספיים של חברות מאוחדות בוקהדוחות גם הוכאשר 
  1 מבקרהחשבון ה
 
_______וח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ____________ד  

  
של  הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים את ביקרנו

 X120-ו X220בדצמבר  31 לימיםהחברה(  -________________  )להלן 
ינויים בהון , הש2, הרווח הכוללהפסדורווח  ות המאוחדים עלדוחהואת 

לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תזרימי המזומנים ו 3העצמי
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  דוחות כספייםתאריכים. 

אלה בהתבסס על  החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים
 ביקורתנו. 

  
לרבות , בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -על .1973-התשל"ג

 ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 

במידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה התומכות בסכומים ו
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

בסיס נאות לחוות  מספקתהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 
 דעתנו. 

 
 
 
 

                                                           
ה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשווא  1

 שתי שנות הדיווח. לעהכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת 
 
כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   2

 10Aאו סעיף  34בתקן חשבונאות  61המלים "רווח והפסד" תימחקנה )ר' סעיף 
 , לפי העניין(.IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי 

  
כאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל   3

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

ד, הרווח הכולל, השינויים בהון (, אזי במקום "רווח והפס34 מספר חשבונאות
העצמי" יבוא "רווח והפסד ועודפים". במצב כזה, פיסקת חוות הדעת תישאר 
ללא שינוי היות שדוח רווח והפסד ועודפים מציג גם את השינויים בהונה 

  העצמי של הישות.
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 )המשך(  'דנספח 
 
דעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות ל

הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה  המצבהמהותיות, את 
, השינויים בהון פעולותיהןואת תוצאות  X120-ו X220בדצמבר  31ם מילי

לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם  הןהעצמי ותזרימי המזומנים של
/  (Israeli GAAP)בישראל  בונאות מקובליםבהתאם לכללי חשתאריכים 

 .         ]מחק את המיותר[4(IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 

 5הבאה:[ ת הקישורחל, תתווסף פיסק 103]כאשר תקן ביקורת 
 

בדבר ביקורת של בקרה  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
די לשכת רואי חשבון בישראל, , כפי שאומצו על יפנימית על דיווח כספי

, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ
 כספי של החברה. בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח

 
 
 

      [החשבון המבקר ה ]חתימת רוא                                                     []תאריך

                                                           
(, שמות IFRSכאשר הדיווח הוא בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  4

ים עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בנספח זה. במקרה הדוחות הכספי
כזה, שמות הדוחות הכספיים בדוח רואה החשבון המבקר יותאמו לשמות 

 להלן(.ח' -ו'הדוחות שבהם נעשה שימוש בפועל )כגון שמותיהם בנספחים 
 
כאשר בדוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח   5

חולשה מהותית )אחת או יותר( יש לבצע התאמות בפיסקת  כספי מדווחת
 .103לתקן ביקורת  24כמפורט בסעיף הקישור 
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  'הנספח 
  

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
הדוחות הכספיים הוכנו בהתאם לכללי כאשר  -כספיים מאוחדים 

(, הם כוללים דוחות Israeli GAAPראל )חשבונאות מקובלים ביש
דוחות הכספיים של חברות מאוחדות הוכספיים מאוחדים ונפרדים, 

  1 בוקרו על ידי רואה החשבון המבקר
 
_______וח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ____________ד  

  
של  הדוחות על המצב הכספי המצורפים את ביקרנו

ואת הדוחות המאוחדים על החברה(  -________________  )להלן 
ות ואת דוח X120-ו X220בדצמבר  31 לימיםהמצב הכספי של החברה 

השינויים בהון הדוחות על , 2הרווח הכוללהדוחות על , הפסדורווח 
לכל אחת  -ובמאוחד של החברה  - תזרימי המזומניםהדוחות על ו 3העצמי

אלה הינם  דוחות כספייםמהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 

 אלה בהתבסס על ביקורתנו.  על דוחות כספיים
  
, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 
ם אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת פי תקני-על .1973-התשל"ג

 ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

ותיים שנעשו על ידי של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמע
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

בסיס נאות לחוות  מספקתהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 
 דעתנו. 

 
 
 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות   1

 שתי שנות הדיווח. לעהכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת 
 
צגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל, כאשר דוחות רווח והפסד אינם מו  2

 (.34בתקן חשבונאות  61רווח והפסד" תימחקנה )ר' סעיף דוחות המלים "
  

כאשר ישות מציגה דוחות רווח והפסד ועודפים חלף הצגת דוחות על הרווח   3
לתקן  8הכולל ודוחות על השינויים בהון העצמי )כמתאפשר לפי סעיף 

הרווח הדוחות על רווח והפסד, דוחות ום "(, אזי במק34מספר  חשבונאות
רווח והפסד דוחות השינויים בהון העצמי" יבוא "הדוחות על הכולל, 

ועודפים". במצב כזה, פיסקת חוות הדעת תישאר ללא שינוי היות שדוח רווח 
  והפסד ועודפים מציג גם את השינויים בהונה העצמי של הישות.
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 )המשך(  'הנספח 

 
לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות 

בדצמבר  31ם מילי ובמאוחדרה הכספי של החב המצבהמהותיות, את 
X220 ו-X120  השינויים בהון העצמי ותזרימי פעולותהואת תוצאות ,

לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם  החברה ובמאוחד המזומנים של
 .         (Israeli GAAP)בישראל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםתאריכים 

 
 5הבאה:[ רת הקישוחל, תתווסף פיסק 103]כאשר תקן ביקורת 

 
בדבר ביקורת של בקרה  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 

, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי
, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 
כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  הסמשפור

 בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 
 
 

      [החשבון המבקר ה ]חתימת רוא                                                 [    ]תאריך

                                                           
בר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כאשר בדוח רואה החשבון המבקר בד  5

כספי מדווחת חולשה מהותית )אחת או יותר( יש לבצע התאמות בפיסקת 
 .103לתקן ביקורת  24הקישור כמפורט בסעיף 
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 'ונספח 
 

על דוחות  דוח רואה חשבון מבקרהנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של 
 1תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר נדרש -כספיים 

 
 ___________________דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

  
של  פיםהמצור הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 

 X220בדצמבר  31ם מיהחברה( לי -)להלן  ______________________
על  הדוחות, 2הדוחות על הרווח הכוללהפסד, או וח רודוחות ואת  X120-ו

לכל אחת משלוש השנים תזרימי המזומנים והדוחות על השינויים בהון 
דוחות כספיים אלה הינם . X220בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 
 ל ביקורתנו. על דוחות כספיים אלה בהתבסס ע

 
, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
וטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות הצגה מ

התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

ורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות הכספיים בכללותה. אנו סב
 דעתנו. 

 
מכל הבחינות  ,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

-ו X220בדצמבר  31ם ימיהכספי של החברה ל המצבהמהותיות, את 
X120  ותזרימי המזומנים שלה  בהונהואת תוצאות פעולותיה, השינויים

 X220בדצמבר  31מה ביום לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיי
תקנות ניירות והוראות  (IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )בהתאם 

 .2010-התש"עערך )דוחות כספיים שנתיים(, 
 
 
 
 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו הדוחות הכספיים כוללים מספרי השוואה המוצגים   1

האחרים ואותו לשנה אחת בדוח על המצב הכספי ולשנתיים בדוחות הכספיים 
 רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת לגבי שלוש שנות הדיווח.

 
כאשר דוחות רווח או הפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   2

במקום "דוחות רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל" יבוא "דוחות רווח או 
 .(IAS 1בינלאומי בתקן חשבונאות  10A)ר' סעיף  "הפסד ורווח כולל אחר
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 )המשך(  'ונספח 
 

 3הבאה:[ ת הקישורחל, תתווסף פיסק 103]כאשר תקן ביקורת 
 

 בדבר ביקורת של בקרה בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי

, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ
 גת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.בלתי מסוי

 
 3הבאה:[ ת הקישורחל, תתווסף פיסק 104]כאשר תקן ביקורת 

 
של לשכת רואי חשבון בישראל  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

רכיבי על תיקוניו, "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", 
, והדוח 20X2בדצמבר  31של החברה ליום  בקרה פנימית על דיווח כספי

כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של  20X3שלנו מיום __ ב____ 
 אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

 
 ]חתימת רואה החשבון המבקר[                                                      ]תאריך[

                                                           
לתקן  24בנסיבות מסוימות יש לבצע התאמות בפיסקת הקישור כמפורט בסעיף   3

, לפי העניין )למשל, כאשר בדוח 104לתקן ביקורת  23או בסעיף  103ביקורת 
רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של ]רכיבי[ בקרה פנימית על דיווח כספי 

 מדווחת חולשה מהותית(.
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 'זספח נ
 

על דוחות  רואה חשבון מבקר הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח
וכאשר  תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר נדרש -כספיים מאוחדים 

דוחות כספיים של חברות מאוחדות בוקרו על ידי רואי חשבון מבקרים 
 1אחרים

 

 _____דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ______________
 

פים רהמצוהדוחות המאוחדים על המצב הכספי  את ביקרנו
 X220בדצמבר  31 םמיהחברה( לי -_ )להלן __של________________

, 2הכוללהרווח הפסד, או רווח המאוחדים על  דוחותהואת  X120-ו
לכל אחת משלוש השנים בתקופה תזרימי המזומנים והשינויים בהון 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .X220בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
לה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות הדירקטוריון וההנה

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 
 

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן 
כלל הנכסים מ _____ %-וכ_____ %-הכלולים באיחוד מהווים כ

, והכנסותיהן בהתאמה X120-ו X220 בדצמבר 31ם ימיהמאוחדים ל
מכלל  _____ %-וכ _____ %-כ ,_____%-וד מהוות כהכלולות באיח

 X220 ,X120בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים ההכנסות המאוחדות 
. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי , בהתאמהX020-ו

חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא 
ברות, מבוססת על דוחות רואי מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן ח

  החשבון האחרים. 
 

, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
טחון שאין בדוחות הכספיים ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בי

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

בדוחות הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 
הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון 

 האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

                                                           
מתייחס למצב בו הדוחות הכספיים כוללים מספרי השוואה המוצגים נוסח זה   1

לשנה אחת בדוח על המצב הכספי ולשנתיים בדוחות הכספיים האחרים ואותו 
 רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת לגבי שלוש שנות הדיווח.

 
כאשר דוחות רווח או הפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   2

 ווח או הפסד, הרווח הכולל" יבוא "רווח או הפסד ורווח כולל אחר"במקום "ר
 .(IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי  10A)ר' סעיף 
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 )המשך(  'זנספח 
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, 
הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  הכספיים המאוחדיםהדוחות 

שלה המאוחדות והחברות  הכספי של החברהמצב ההמהותיות, את 
, השינויים בהון פעולותיהןואת תוצאות  X120-ו X220בדצמבר  31ם מילי

לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  הןותזרימי המזומנים של
 (IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים ) בהתאם X220בדצמבר  31ביום 

 .2010-התש"עם שנתיים(, תקנות ניירות ערך )דוחות כספייוהוראות 
 

 3חל, תתווסף פיסקת הקישור הבאה:[ 103]כאשר תקן ביקורת 
 

בדבר ביקורת של בקרה  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי

, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ
 בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
 3חל, תתווסף פיסקת הקישור הבאה:[ 104]כאשר תקן ביקורת 

 
של לשכת רואי חשבון בישראל  104התאם לתקן ביקורת ביקרנו גם, ב

רכיבי על תיקוניו, "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", 
, והדוח 20X2בדצמבר  31בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של  20X3שלנו מיום __ ב____ 
 יבי.אותם רכיבים באופן אפקט

 
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[                                                      []תאריך

                                                           
לתקן  24בנסיבות מסוימות יש לבצע התאמות בפיסקת הקישור כמפורט בסעיף   3

, לפי העניין )למשל, כאשר בדוח 104לתקן ביקורת  23או בסעיף  103ביקורת 
בקר בדבר ביקורת של ]רכיבי[ בקרה פנימית על דיווח כספי רואה החשבון המ

 מדווחת חולשה מהותית(.
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  'חספח נ
 

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
וכאשר כאשר נדרשת עמידה בתקנות ניירות ערך  -כספיים מאוחדים 

חשבון ה הבוקרו על ידי רואכספיים של חברות מאוחדות הדוחות גם ה
 1מבקרה
 

 _____דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ______________
 

פים המצורהדוחות המאוחדים על המצב הכספי  את ביקרנו
 X220בדצמבר  31 םמיהחברה( לי -_ )להלן __של________________

 ,2הכוללהרווח הפסד, או רווח המאוחדים על  דוחותהואת  X120-ו
לכל אחת משלוש השנים בתקופה תזרימי המזומנים והשינויים בהון 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .X220בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות 

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 
 

, לרבות בישראל ליםערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקוב
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

ת בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה התומכו
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

בסיס נאות לחוות  מספקתהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 
 דעתנו.

 
הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל  הכספיים המאוחדיםחות לדעתנו, הדו

והחברות המאוחדות  מצב הכספי של החברהההבחינות המהותיות, את 
, השינויים פעולותיהןואת תוצאות  X120-ו X220בדצמבר  31ם מילישלה 

לכל אחת משלוש השנים בתקופה  הןבהון ותזרימי המזומנים של
לתקני דיווח כספי  אםבהת X220בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, והוראות  (IFRSבינלאומיים )
 .2010-התש"ע

 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו הדוחות הכספיים כוללים מספרי השוואה המוצגים   1

לשנה אחת בדוח על המצב הכספי ולשנתיים בדוחות הכספיים האחרים ואותו 
 הדיווח.רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת לגבי שלוש שנות 

 
כאשר דוחות רווח או הפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   2

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

 3הבאה:[ ת הקישורחל, תתווסף פיסק 103]כאשר תקן ביקורת 
 

בדבר ביקורת של בקרה  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
ומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, , כפי שאפנימית על דיווח כספי

, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ
 על דיווח כספי של החברה. בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית

 
 3הבאה:[ ת הקישורחל, תתווסף פיסק 104]כאשר תקן ביקורת 

 
של לשכת רואי חשבון בישראל  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

רכיבי על תיקוניו, "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", 
, והדוח 20X2בדצמבר  31בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של  20X3שלנו מיום __ ב____ 
 אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

 
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[                                                      []תאריך

                                                           
תקן ל 24בנסיבות מסוימות יש לבצע התאמות בפיסקת הקישור כמפורט בסעיף   3

, לפי העניין )למשל, כאשר בדוח 104לתקן ביקורת  23או בסעיף  103ביקורת 
רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של ]רכיבי[ בקרה פנימית על דיווח כספי 

 מדווחת חולשה מהותית(.
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 24  

 10)ר' סעיף  72לתקן ביקורת נספח ההדגמות תיקון  -ט' ספח נ
 לעיל(

 
 תקן הביקורתהדגמות שנועדו לסייע ביישום  -נספח 

 )*( (מתקן הביקורת)אינו מהווה חלק 
 

- - -  
 ודאות -הפניית תשומת לב בדוח רואה החשבון המבקר למצבי אי

 (12)סעיף 
 

 , יבוא כדלקמן: בסוף דוח רואה החשבון המבקר א.
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב  

יאור____ לדוחות הכספיים בדבר תביעה משפטית לאמור בב
תשלום תמלוגים. -שהוגשה נגד החברה בגין הפרת זכות פטנט ואי

הדיונים נמצאים בשלבים ראשוניים, ולא ניתן לאמוד את 
תוצאותיה הסופיות של התביעה. בדוחות הכספיים לא נכללה 

 הפרשה בגין תביעה זו. 

 
 וא כדלקמן: , יבבסוף דוח רואה החשבון המבקר ב.

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב  
לאמור בביאור____ לדוחות הכספיים בדבר ערעור שהגישה 

______ על שומות מס הכנסה -החברה לבית המשפט המחוזי ב
לשנים ____ עד ____. אין בשלב זה אפשרות להעריך את 

יים לא נכללה תוצאותיו הסופיות של הערעור. בדוחות הכספ
 הפרשה בגין הסכום השנוי במחלוקת. 

 
 (RESTATEMENTהתאמה בדרך של הצגה מחדש )

 ( 14)סעיף 

 
 , יבוא כדלקמן: בסוף דוח רואה החשבון המבקר

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 
בביאור ____ לדוחות הכספיים בדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש 

(restatement) על מנת לשקף -של הדוחות הכספיים לשנים ____ו ____
בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות בחישוב ההתחייבות בגין סיום 

 מעביד. -יחסי עובד

                                                           
לדוחות כספיים שהוכנו בהתאם לכללי חשבונאות  ההדגמות שלהלן מתייחסות  )*(

שמות הדוחות הכספיים הנכללים בדוח רואה (. Israeli GAAPמקובלים בישראל )
שונים מאלה המופיעים בדוגמאות שלהלן החשבון המבקר עשויים להיות 

ר' את הנוסח  -המתאימה. להתאמות הנדרשות הכספי מסגרת הדיווח ל בהתאם
האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה החשבון המבקר כפי שמופיע בתקני 

 יהם., על תיקונ99-ו 90ביקורת 
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 הסכמה  של  המבקר  בקשר-הסתייגות  בחוות  הדעת  עקב  אי

בדוחות הכספיים  הוראות מסגרת הדיווח הכספי המתאימהליישום  
  )*(מספרי השוואההכוללים 

 (18.1)סעיף 
 

 בפיסקת המבוא: 
 -המצורפים של _________ )להלן  הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 

 … .1X20-ו 2X20בדצמבר  31החברה( לימים 
 

 )לאחר פיסקת ההיקף(:  בפיסקת ביניים
  2X20בדצמבר  31החברה ליום   של בדוח על המצב הכספילא נכללה 

לשנה שהסתיימה באותו תאריך, הפרשה בסך  ובדוח רווח והפסד
 ______ ש"ח לחוב מסופק )ראה ביאור____ לדוחות הכספיים(. 

 
 בפיסקת חוות הדעת: 

הכללת הפרשה לחוב מסופק כאמור לעיל, הדוחות -לדעתנו, פרט לאי
הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 

ואת תוצאות  1X20-ו 2X20בדצמבר  31מצב הכספי של החברה לימים ה
פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת 

בהתאם לכללי חשבונאות  מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים
  .(Israeli GAAP)בישראל  מקובלים

 
 הסתייגות בחוות הדעת עקב הגבלה בביקורת 

 (18.2)סעיף 
 

 בפיסקת המבוא: 
 31החברה( ליום   -של______ )להלן  על המצב הכספיהדוח ביקרנו את 

הדוח על  הדוח על הרווח הכולל,ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר 
השינויים בהון והדוח על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה באותו 
תאריך. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

ה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על החברה. אחריותנו היא לחוות דיע
 ביקורתנו. 

 
ולשנה שהסתיימה  1X20בדצמבר  31ליום  של החברהכספיים הדוחות ה

שלו הדוח אשר  קודםבאותו תאריך בוקרו על ידי רואה חשבון מבקר 
 . כלל חוות דעת בלתי מסוייגת 2X20עליהם מיום _____ 

 
 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות   )*(

  הכספיים ואותו רואה חשבון ביצע את הביקורת לגבי שתי שנות הדיווח.
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 בפיסקת ההיקף: 
 רט לאמור להלן." בסוף פיסקת ההיקף יבוא: ", פ

 
 )לאחר פיסקת ההיקף(: בפיסקת ביניים 

, לא 2X20כיוון שנתמנינו כרואה חשבון מבקר של החברה לאחר שנת 
יכולנו להיות נוכחים בעת מיפקד המלאי לסוף שנה זו, ולא היה 

 באפשרותנו לנקוט נהלים חלופיים לאימות כמויות המלאי. 
 

 : בפיסקת חוות הדעת
פעה האפשרית של ההתאמות שהיו עשויות להידרש, לדעתנו, פרט להש

אם בכלל, אילו נכחנו בעת מיפקד המלאי כאמור לעיל, הדוחות הכספיים 
מצב הכספי המשקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  הנ"ל

ואת תוצאות פעולותיה, השינויים  2X20בדצמבר  31של החברה ליום 
 ה לשנה שהסתיימה באותו תאריךותזרימי המזומנים שלהעצמי בהונה 

 . (Israeli GAAP)בישראל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
 

 הסתייגות בחוות הדעת עקב שילוב של סיבות בדוחות 
  )*(כספיים הכוללים מספרי השוואה

 (18.2-ו 18.1)סעיפים 

 
 בפיסקת המבוא: 

 -המצורפים של ______ )להלן  הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 
 … . 1X20-ו 2X20בדצמבר  31החברה( לימים 

 
 בפיסקת ההיקף: 

 בסוף פיסקת ההיקף יבוא: ", פרט לאמור להלן." 
 

 )לאחר פיסקת ההיקף(: בפיסקת ביניים 
כמה מלקוחות החברה הגישו נגדה תביעה בסך של ____ ש"ח עקב 
נזקים, שנגרמו להם, לטענתם, מחמת הספקת תוצרת המפעל אשר, 

יה. לא הוצגו בפנינו ראיות שמהן ניתן לאמוד את סיכויי לטענתם, לקו
החברה לא להתחייב בתביעה הנ"ל ואם יש צורך ביצירת הפרשה בגין 

 התביעה. 
 

ולשנה  2X20בדצמבר  31כמו כן, לא ניתן בדוחות הכספיים ליום 
פי -שהסתיימה באותו תאריך גילוי לתביעה האמורה לעיל, כנדרש על

  .(Israeli GAAP)בישראל  יםכללי חשבונאות מקובל
 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות  )*(

  שתי שנות הדיווח. הכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת לגבי
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 : פיסקת חוות הדעתב
לדעתנו, פרט להשפעה האפשרית של ההתאמות שהיו עשויות להידרש, 

ופרט לכך שלא ניתן גילוי  ראיות כאמור לעילאם בכלל, אילו הומצאו לנו 
 לתביעה הנ"ל, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות... . 

 
  )*(פיים הכוללים מספרי השוואהחוות דעת שלילית על דוחות כס

 (19)סעיף 

 
 בפיסקת המבוא:  א.
 

המצורפים של ______ )להלן  הדוחות על המצב הכספיביקרנו את  
 …  .1X20-ו 2X20בדצמבר  31החברה( לימים  -

 
 )לאחר פיסקת ההיקף(: בפיסקת ביניים  

 
בדצמבר   31החברה הציגה את השקעותיה בחברות מוחזקות ליום  

2X20 1-וX20  לפי העלות בסך_____ ש"ח ובסך______ ש"ח
בישראל  כללי חשבונאות מקובליםשבהתאם לבעוד  ,בהתאמה

(Israeli GAAP)  ______ יש להציגן לפי שיטת השווי המאזני בסך
 ש"ח ובסך______ ש"ח, בהתאמה. 

 
 בפיסקת חוות הדעת:  

 
זני מאחר שההשקעות בחברות שיש להציגן לפי שיטת השווי המא 

, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל אינם )**(כאמור לעיל הן ניכרות
 … . משקפים באופן נאות

 
 בפיסקת המבוא: ב.
 

המצורפים של ______ )להלן  על המצב הכספיהדוחות ביקרנו את  
 …  .1X20-ו 2X20בדצמבר  31החברה( לימים  -

 
 
 

                                                           
)*(

 נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות
 הכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת לגבי שתי שנות הדיווח.

  
)**(
 השימוש במונח "ניכר" בדוגמאות אלה משמעו שהנושא הנדון הוא מהותי עד

דעת שלילית או הימנעות ממתן חוות דעת על כדי כך, שהוא מחייב מתן חוות 
  הדוחות הכספיים בכללותם.

 

43



   28 

 )לאחר פיסקת ההיקף(:בפיסקת ביניים 
 

הציגה החברה את השקעותיה בחברות  1X20ר בדצמב 31עד ליום 
 כללי חשבונאות מקובליםלבהתאם מוחזקות על פי שיטת השווי המאזני 

הוצגו השקעות אלה  2X20בינואר  1החל מיום  .(Israeli GAAP)בישראל 
כללי חשבונאות שבהתאם לבסך ____ ש"ח בעוד על פי שיטת העלות 

גן לפי שיטת השווי המאזני יש להצי (Israeli GAAP)בישראל  מקובלים
הינה בסך של ____  או הפסדרווח בסך _____ ש"ח כשההשפעה על 

 ש"ח, כאמור בביאור _____ לדוחות הכספיים.
 

 בפיסקת חוות הדעת:
 

בדצמבר  31מאחר והשפעת השוני בין השיטה בה נהגה החברה ליום 
2X20  בישראל כללי חשבונאות מקובליםלבהתאם לבין השיטה הנדרשת 

(Israeli GAAP), לדעתנו, הדוחות הכספיים )*(כאמור לעיל הינה ניכרת ,
מצב ההנ"ל אינם משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 

ואת תוצאות פעולותיה,  2X20בדצמבר  31הכספי של החברה ליום 
השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לשנה שהסתיימה באותו 

. יחד (Israeli GAAP)בישראל  כללי חשבונאות מקובליםבהתאם ל תאריך
עם זאת, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל 

 1X20בדצמבר  31מצב הכספי של החברה ליום ההבחינות המהותיות, את 

ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה 
 כללי חשבונאות מקובליםבהתאם ל ךלשנה שהסתיימה באותו תארי

 .(Israeli GAAP)בישראל 
 

 הימנעות מחוות דעת 
 (20)סעיף 

 
 בפיסקת המבוא:  א.
 

המצורף של ______  על המצב הכספיהדוח נתבקשנו לבקר את  
ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר  31החברה( ליום  -)להלן 

עצמי והדוח על הדוח על השינויים בהון ההדוח על הרווח הכולל, 
תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים 

 אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 
 
 

                                                           
השימוש במונח "ניכר" בדוגמאות אלה משמעו שהנושא הנדון הוא מהותי עד   )*(

כדי כך, שהוא מחייב מתן חוות דעת שלילית או הימנעות ממתן חוות דעת על 
 הדוחות הכספיים בכללותם.
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)המשפט האחרון: "אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים  
 מושמט( -אלה בהתבסס על ביקורתנו" 

 
 )נערכים שינויים, בהתאם לנסיבות(:  פיסקת ההיקף

 
. על פי תקנים 1973-התשל"ג… , ערכנו את ביקורתנו בהתאם  

 אלה ... וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה, 
 פרט לאמור להלן. 

 
)המשפט האחרון: "אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות  

 מושמט(  -לחוות דעתנו" 
 

ימות , בנסיבות מסוזה לתקן ביקורת 22.6.2)בהתאם לסעיף  
 פיסקת ההיקף תושמט(

 
 )לאחר פיסקת ההיקף(:  בפיסקת ביניים 

 
, כאמור בביאור___ )*(החברה נתנה ערבויות בסכומים ניכרים 

לדוחות הכספיים, להבטחת הלוואות שקיבלו צדדים קשורים. לא 
קיבלנו מידע על מצבם הכספי של הצדדים הקשורים ועל יכולתם 

 לעמוד בהתחייבויותיהם. 
 

 : קה שתבוא במקום פיסקת חוות הדעתבפיס 
 

האפשרית על הדוחות הכספיים, העלולה  )*(בשל ההשפעה הניכרת 
להיגרם מחמת מצבם הכספי של הצדדים הקשורים, שעליו לא 
נתקבל מידע כנ"ל, אין אנו מחווים דיעה על הדוחות הכספיים 

 הנ"ל. 
  

 : בפיסקת המבוא ב.
 

 ______המצורף של  ספיהדוח על המצב הכנתבקשנו לבקר את  
ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר  31החברה( ליום  -)להלן 

ינויים בהון העצמי והדוח על הדוח על השהדוח על הרווח הכולל, 
תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך. כמו כן, 

ולשנה  1X20בדצמבר  31ביקרנו את הדוחות הכספיים ליום 
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות שהסתיימה באותו תאריך

הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על 

                                                           
)*(

אות אלה משמעו שהנושא הנדון הוא מהותי עד השימוש במונח "ניכר" בדוגמ
כדי כך, שהוא מחייב מתן חוות דעת שלילית או הימנעות ממתן חוות דעת על 

 . הדוחות הכספיים בכללותם
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 דוחות כספיים שבוקרו על ידינו. 
 

 פיסקת היקף:  
 

 בסוף פיסקת ההיקף יבוא:  
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו, ככל  

ולשנה  1X20בר בדצמ 31שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ליום 
 סתיימה באותו תאריך, פרט לאמור להלן.הש

 
 )לאחר פיסקת ההיקף(: בפיסקת ביניים  

 
 2X20בדצמבר  31כאמור בביאור ____ לדוחות כספיים ליום  

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, הנתונים על השווי המאזני של 
השקעה בחברה מוחזקת בסך ____ ש"ח והנתונים על חלקה של 

_____ ש"ח מבוססים על  המוחזקת בסך ברווחי החברההחברה 
 דוחות כספיים בלתי מבוקרים. 

 
 : בפיסקת חוות הדעת 

 
, אין אנו )*(מאחר שההשקעה האמורה בחברה מוחזקת היא ניכרת 

ולשנה  2X20בדצמבר  31מחווים דיעה על הדוחות הכספיים ליום 
חות שהסתיימה באותו תאריך. יחד עם זאת, לדעתנו, הדו

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך,  1X20בדצמבר  31הכספיים ליום 
מצב הכספי המשקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 

ואת תוצאות פעולותיה,  1X20בדצמבר  31של החברה ליום 
השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לשנה שהסתיימה 

 Israeli)בישראל  ובליםכללי חשבונאות מקבהתאם ל תאריךבאותו 

GAAP).  

 

                                                           
)*(

 השימוש במונח "ניכר" בדוגמאות אלה משמעו שהנושא הנדון הוא מהותי עד
חוות דעת על  כדי כך, שהוא מחייב מתן חוות דעת שלילית או הימנעות ממתן

  הדוחות הכספיים בכללותם.
 

46



   31 

 לעיל( 11)ר' סעיף  78לתקן ביקורת  נספחיםהתיקון  - 'יספח נ
 

 )*(נספחים 
 

דוגמה לדוח רואה חשבון מבקר כשהדוחות הכספיים ההשוואתיים  .1
כאשר דוח רואה חשבון מבקר הקודם  ,קודםידי מבקר -בוקרו על

 בלתי מסוייגת   על הדוחות הכספיים ההשוואתיים כלל חוות דעת
 )א(( 9 )סעיף

 

של ________________ המצורף  הדוח על המצב הכספיביקרנו את 
ואת דוח רווח והפסד, הדוח על  2X20בדצמבר  31החברה( ליום  -)להלן 

והדוח על תזרימי  העצמי הדוח על השינויים בהוןהרווח הכולל, 
לה הינם שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים א המזומנים לשנה

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 
 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ולשנה שהסתיימה  1X20בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 
אשר הדוח שלו  קודםידי רואה חשבון מבקר -באותו תאריך בוקרו על

 חוות דעת בלתי מסוייגת.  כלל 2X20 ______עליהם מיום 
 

, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
ספיים ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכ

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

ידי -של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

לותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות הכספיים בכל
 דעתנו. 

 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות 
ואת  2X20בדצמבר  31מצב הכספי של החברה ליום ההמהותיות, את 

ותזרימי המזומנים שלה  העצמי תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה
 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים יךלשנה שהסתיימה באותו תאר

 . (Israeli GAAP)בישראל 
 
 ]חתימת רואה החשבון המבקר[        תאריך[]

                                                           
הדוגמאות שלהלן מתייחסות לדוחות כספיים שהוכנו בהתאם לכללי   )*(

ים הנכללים שמות הדוחות הכספי(. Israeli GAAPחשבונאות מקובלים בישראל )
בדוח רואה החשבון המבקר עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בדוגמאות 

ר' את  -המתאימה. להתאמות הנדרשות  הכספי ווחמסגרת הדיל בהתאםשלהלן 
הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה החשבון המבקר כפי שמופיע בתקני 

 ., על תיקוניהם99-ו 90ביקורת 
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 דוגמה לדוח רואה חשבון מבקר כשהדוחות הכספיים ההשוואתיים  .2
, כאשר דוח רואה חשבון מבקר הקודם קודםידי מבקר -בוקרו על

 סוייגתעל הדוחות הכספיים ההשוואתיים כלל חוות דעת מ
 )א(( 9 )סעיף

 

המצורף של __________________  דוח על המצב הכספיהביקרנו את 
הדוח על ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר  31החברה( ליום  - )להלן

על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי  הדוחהרווח הכולל, 
 המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים אלה הינם

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 
 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 
ולשנה שהסתיימה  1X20בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

אשר הדוח שלו  קודםידי רואה חשבון מבקר -באותו תאריך בוקרו על
ת מסוייגת עקב כך שההפרשה כלל חוות דע 2X20 _____עליהם מיום 

 בגין חובות מסופקים היתה בלתי הולמת.
 

לרבות  ,בישראל מקובליםערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת 
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים  ולבצעה במטרה להשיג

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

ערכת נאותות ההצגה בדוחות הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן ה
הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

 דעתנו. 
 

ולא נכללה  2X20בדצמבר  31החובות המסופקים הנ"ל טרם נגבו ליום 
בגינם הפרשה הולמת בדוחות הכספיים. בהתאם לכך, ההפרשה בגין 

יכה להיות גדולה צר 2X20חובות מסופקים לתאריך הנ"ל ולתחילת שנת 
 2X20ש"ח, ויתרת הרווח לתאריך הנ"ל ולתחילת שנת  ______בסך של 

 ש"ח. ______צריכה להיות קטנה בסך של 
 

הדוח על המצב לדעתנו, פרט להשפעת האמור בפיסקה הקודמת על 
ועל הדוח על השינויים בהון העצמי לשנה  2X20בדצמבר  31ליום  הכספי

חות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, שהסתיימה באותו תאריך, הדו
בדצמבר  31מצב הכספי של החברה ליום המכל הבחינות המהותיות, את 

2X20  ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי
כללי בהתאם ל תאריךהמזומנים שלה לשנה שהסתיימה באותו 

 .(Israeli GAAP)בישראל  חשבונאות מקובלים
  
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[        ]תאריך[
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דוגמה לדוח רואה חשבון מבקר כשהדוחות הכספיים ההשוואתיים  .3
כאשר דוח רואה חשבון מבקר הקודם  ,קודםידי מבקר -בוקרו על

על הדוחות הכספיים ההשוואתיים כלל חוות דעת בלתי מסוייגת 
ובתקופה השוטפת נודע על קיומה של הצגה מוטעית מהותית 

תיה הוצגו מחדש הדוחות הכספיים ההשוואתיים ורואה שבעקבו
החשבון המבקר הנוכחי הוא זה שביקר את ההתאמות לדוחות 

 (12-( ו2)ב( ) 11)א(,  9פים ההשוואתיים. )סעי
 

של ________________ המצורף  הדוח על המצב הכספיביקרנו את 
וח על ואת דוח רווח והפסד, הד 2X20בדצמבר  31החברה( ליום  -)להלן 

והדוח על תזרימי  העצמי הדוח על השינויים בהוןהרווח הכולל, 
שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים אלה הינם  המזומנים לשנה

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 
 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ולשנה שהסתיימה  1X20בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 
ידי רואה חשבון מבקר -באותו תאריך, לפני הצגתם מחדש, בוקרו על

כלל חוות דעת בלתי  2X20אשר הדוח שלו עליהם מיום ______  קודם
 מסוייגת. 

 

, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
תו של רואה חשבון(, תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעול

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

ידי -ל כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו עלש
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 
הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

 דעתנו. 
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות 
ואת  2X20בדצמבר  31מצב הכספי של החברה ליום ה, את המהותיות

תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה 
 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לשנה שהסתיימה באותו תאריך

 . (Israeli GAAP)בישראל 
 

אשר יושמו כדי להציג  ____ביקרנו גם את ההתאמות המתוארות בביאור 
. לדעתנו, התאמות אלה הינן 1X20ת הדוחות הכספיים לשנת מחדש א

 נאותות והן יושמו באופן נאות.
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[        ]תאריך[
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דוגמה לדוח רואה חשבון מבקר כשהדוחות הכספיים ההשוואתיים  .4
 (5)( 4לא בוקרו )סעיף 

 

 
_____ המצורף של ___________ וח על המצב הכספיהדביקרנו את 

הדוח על ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר  31 החברה( ליום -)להלן 
הדוח על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי הרווח הכולל, 

המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים אלה הינם 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 

 ספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. על דוחות כ
 

ולשנה שהסתיימה  1X20בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 
 בוקרו. לאבאותו תאריך 

  
, לרבות בישראל מקובליםערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת 

תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 
ם אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת פי תקני-. על1973-התשל"ג

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

ותיים שנעשו על ידי של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמע
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

בסיס נאות לחוות  מספקת הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו
 דעתנו. 

 
לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות 

ואת  2X20בדצמבר  31הכספי של החברה ליום  מצבהאת המהותיות, 
תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה 

 כללי חשבונאות מקובליםבהתאם ל לשנה שהסתיימה באותו תאריך
  .(Israeli GAAP)בישראל 

 
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[        ]תאריך[

                                                           
 מעל הדוחות הכספיים ההשוואתיים יבוא המילים "בלתי מבוקר". (5)
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 לעיל( 14)ר' סעיף  58תיקון נספח ב' לתקן ביקורת  - 'איספח נ
 

 דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים נוסחדוגמה ל -נספח ב' 
במספרי כאשר ו של עסק בחיסול שבהם יושמה לראשונה הנחה

 1(19.1יושמה הנחת העסק החי )סעיף  השוואה
 
 -)להלן  _________של הדוח על הנכסים נטו בחיסול את  יקרנוב

ו את הדוח על השינויים בנכסים נטו X220בדצמבר  31החברה( ליום 
את הדוח על  כמו כן, ביקרנו סול לשנה שהסתיימה באותו תאריך.בחי

דוח רווח והפסד, הדוח על את ו X120בדצמבר  31המצב הכספי ליום 
הרווח הכולל, הדוח על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי 

אלה הינם  כספיים דוחות המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך.
אחריותנו היא לחוות דיעה  .2וההנהלה של החברהבאחריות הדירקטוריון 

 אלה בהתבסס על ביקורתנו. כספיים על דוחות
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות 
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

ורת פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביק-. על1973-התשל"ג
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הצגה 
מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות  2החברה שלהדירקטוריון וההנהלה 
 בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
, מכל הבחינות הנ"ל משקפים באופן נאות הכספיים לדעתנו, הדוחות

 X220בדצמבר  31הנכסים נטו בחיסול של החברה ליום  את המהותיות,
 נה שהסתיימה באותו תאריךאת השינויים בנכסים נטו בחיסול שלה לשו

(. כמו כן, Israeli GAAPבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )
הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות , לדעתנו

, ואת X120בדצמבר  31המצב הכספי של החברה ליום  אתהמהותיות, 
שלה תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים 

כללי חשבונאות מקובלים ל בהתאם לשנה שהסתיימה באותו תאריך
 . (Israeli GAAPבישראל )

                                                           
חשבונאות  הדוגמה שלהלן מתייחסת לדוחות כספיים שהוכנו בהתאם לכללי  1

(. שמות הדוחות הכספיים הנכללים בדוח רואה Israeli GAAPמקובלים בישראל )
בהתאם החשבון המבקר עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בדוגמה זו 

ר' את הנוסח האחיד  -המתאימה. להתאמות הנדרשות הכספי מסגרת הדיווח ל
-ו 90בתקני ביקורת )בלתי מסוייג( של דוח רואה החשבון המבקר כפי שמופיע 

 , על תיקוניהם.99
 
מילה "מפרק" לבמידה ומונה לחברה מפרק, ניתן לשנות את המילה "הנהלה"   2

 בהתאם לנסיבות.
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 )המשך( 'יאספח נ
 

אמור , אנו מפנים את תשומת הלב להנ"ל מבלי לסייג את חוות דעתנו
 X220 באוקטובר 25ביאור ___ לדוחות הכספיים, שבו מוסבר כי ביום ב

תכנית לחיסול החברה. כתוצאה אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה 
 31מכך, החברה שינתה את בסיס הדיווח שלה לתקופות שלאחר יום 

 מבסיס של עסק חי לבסיס של עסק בחיסול. X120בדצמבר 
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[                         ]תאריך[
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 1 20.9.16 -התייחסות לחוקים ורגולציה לישיבת הוועדה -הצעה לתקן ביקורת

 
 לשכת רואי חשבון בישראל

 
 הצעה לתקן ביקורת 

 
 ר ב ד ב

 
 התייחסות לחוקים ורגולציה במסגרת ביקורת 

 של דוחות כספיים 
 
 

 תוכן עניינים
 

 סעיפים 

  מבוא

 1 תחולת תקן ביקורת זה 

 2  ההשפעה של חוקים ורגולציה 

 3-9 אחריות לעמידה בחוקים ורגולציה

 10 ביקורת זהכניסה לתוקף של תקן 

 11 מטרות

 12 הגדרות

  הוראות

 התייחסות רואה החשבון המבקר לעמידה בחוקים 
 ורגולציה 

13-18 

 נהלי ביקורת במקרה של זיהוי או חשד לאי עמידה  
 בחוקים ורגולציה 

19-22 

דיווח על זיהוי או חשד לאי עמידה בחוקים ורגולציה 
 והשלכות על דוח רואה החשבון המבקר

23-29 

 30 תיעוד     
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 2  20.9.16 -התייחסות לחוקים ורגולציה לישיבת הוועדה-הצעה לתקן ביקורת

 
 

 המשך - תוכן עניינים
 
 
 

 סעיפים 

  הנחיות יישום ודברי הסבר אחרים

 7א - 1א אחריות לעמידה בחוקים ורגולציה 

 10א - 8א הגדרות 

 16א - 11א התייחסות רואה החשבון המבקר לעמידה בחוקים  

  ורגולציה 

 25א – 17א עמידהנהלי ביקורת במקרה של זיהוי או חשד לאי  

  חוקים ורגולציהב 

 35א - 26א דיווח על זיהוי או חשד לאי עמידה בחוקים ורגולציה     

 37א - 36א תיעוד 
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 3  20.9.16 -התייחסות לחוקים ורגולציה לישיבת הוועדה-הצעה לתקן ביקורת

]מתחת לכל סעיף )אם רלוונטי( מתוארות החלטות שהתקבלו לגביו המהוות סטייה 
בלבד מהתקן הבינלאומי או סוגיה משמעותית שהתעוררה. התיאור הינו תמציתי 

 [ואינו כולל את כל מסכת האישורים שקיבלה כל סוגיה או סטייה כאמור

 
 מבוא

 

 זהתחולת תקן ביקורת 
 
של  250( ISAתקן ביקורת זה מבוסס על תקן ביקורת בינלאומי ) .1

( כפי שבתוקף IFACהפדרציה הבינלאומית של רואי חשבון )
 למועד פרסום תקן ביקורת זה:

 

Consideration of Laws and Regulations in an Audit of 

                                                                Financial Statements 

                                                              
להתייחס חשבון המבקר הרואה  בחובתו שלתקן ביקורת זה דן  

תקן זה  יקורת של דוחות כספיים.במסגרת ב לחוקים ורגולציה
נערכת התקשרות פרטנית  ןאינו חל על התקשרויות אחרות שבה

 בקשר יםחשבון המבקר לצורך בדיקה ודיווח נפרדהרואה  עם
 .( בחוקים ורגולציה ספציפייםcomplianceלעמידה )

  
" laws and regulations" לתרגם כיצד השאלה נדונה בצוות: צוות - 21.1.16

 זה תקנות או רגולציה )שהיא מונח רחב יותר(. regulationsובפרט האם 

 תרגום הוא"רגולציה"  המונח כי סברה הוועדה: ועדה לתקני ביקורת - 17.5.16
 .בתקן ההקשרים נוכח יותר מתאים

 assuranceצוות: במקור נאמר התקשרויות אחרות להבטחת מהימנות ) - 4.7.16
engagements סבר שמובן יותר לומר פשוט "התקשרויות אחרות".(. הצוות 

" considerהוועדה לתקני ביקורת: ביקשו לראות כיצד תורגמה המילה " – 20.9.16
כבר תורגמו  assurance engagements ם, בנוסף צוין שהמילי110בתקן ביקורת 

 בעבר ל"התקשרויות להבטחת מהימנות" הנושאים ייבדקו על ידי הסגל המקצועי.

 110 ביקורת בתקן תורגמה" consider" המילה - 9.16.22 –מקצועי  סגל
מונח קן ביקורת כלשהו שנעשה בו שימוש בנמצא ת. לא כ"שיקול/לשקול"

 .:"התקשרויות להבטחת מהימנות"

 
 
 
  חוקים ורגולציהשל  ההשפעה
 
על דוחות כספיים נבדלת משמעותית  חוקים ורגולציהשל  ההשפעה .2

 פההם כפואליש אותם חוקים ורגולציה, ממקרה אחד למשנהו.
הוראותיהם ל מהווים את המסגרת החוקית והרגולטורית. ישות,

על הדוחות  יש השפעה ישירהמסוימים  רגולציהשל חוקים או 
 המדווחים את הסכומים והגילויים ותקובע ןהש במובןהכספיים 
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 רגולציהחוקים או כמו כן, קיימים  .ישותפיים של בדוחות הכס
שאין להם השפעה ישירה על דוחות כספיים של ישות, על אחרים 

קובעים שהם או  אף שהדירקטוריון וההנהלה נדרשים לעמוד בהם
ישויות  .הלנהל את עסקי הישות יתהוראות שבמסגרתן מורשאת ה

)כגון תאגידים בנקאיים  רגולציה-בענפים עתירי ותפועל מסוימות
רבים  ולרגולציהרק לחוקים  ותכפופ ותאחר (.ביטוחוחברות 

המתייחסים באופן כללי להיבטי הפעילות של העסק )כגון אלו 
ן וויוויושהגנת הסביבה הנוגעים לבטיחות וגהות תעסוקתית, 

לגרור  העלול עמידה בחוקים ורגולציהאי  הזדמנויות בתעסוקה(.
אשר  ישות,ה עלשפטיים או השלכות אחרות קנסות, הליכים מ

  על הדוחות הכספיים. מהותית עשויה להיות להם השפעה
 

 לחברות כימיקלים חברות של הדוגמה את לשנות החליט הצוות: צוות - 21.1.16
 ביתר גם כמו זה בסעיף, כן כמו. הסביבה הגנת לחוקי דוגמה להוסיף וכן ביטוח
 לדירקטוריון התייחסות גם שנוספה כך שונתה להנהלה ההתייחסות - התקן

 .החברות חוק מכוח לאחריותו בהתאם

צוות: הוחלט להפוך את הסדר של המשפט הרביעי בסעיף בהשוואה  - 4.7.16
 לנוסח הבינלאומי, על מנת שהוא יהיה ברור יותר.

 

  (7א - 1א סעיפים ראה:) לעמידה בחוקים ורגולציהאחריות 
 

 וההנהלה הדירקטוריון אחריות
 
להבטיח כי פעילויות מוטלת האחריות  ההנהלההדירקטוריון ו על .3

, לרבות חוקים ורגולציהבהתאם להוראות  מתבצעות ישותה
את הסכומים  ותהקובע חוקים ורגולציההוראות עמידה ב
   .ישותבדוחות כספיים של  המדווחים והגילויים

 
  חשבון המבקרהאחריות רואה 

 
חשבון המבקר הזה מיועדות לסייע לרואה  ביקורת בתקן ההוראות .4

בזיהוי הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים הנובעת מאי 
 רואה החשבון המבקריחד עם זאת,  .עמידה בחוקים ורגולציה

ממנו  ואין לצפות עמידה בחוקים ורגולציהאי  למנועאינו אחראי 
  .עמידה בחוקים ורגולציהאי  שיאתר שיזהה

 
צוות: מעוניין להעלות לדיון את הסיפא של הסעיף "בכל החוקים  - 4.7.16

 והרגולציה".

ראשי הגופים המקצועיים: סברו כי ראוי שהסיפא תסתיים "שיזהה אי  - 20.7.16
 עמידה בחוקים ורגולציה".

" בסיפא "to detectהוועדה לתקני ביקורת: הוחלט לתרגם את המילה  – 20.9.16
" identifyכ"יזהה", על מנת להבדיל אותה מהמילה "של הסעיף כ"יאתר" ולא 

 שתורגמה כ"זיהוי". בתחילת אותו סעיף,
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היא   עמידה בחוקים ורגולציההקביעה האם פעולה מהווה אי  א.4

עניין ידי בית משפט או גוף מוסמך אחרקביעה משפטית על 
  מהמיומנות חלקבסמכותו ו האינ בדרך כלללרוב , אשר משפטי

רואה עם זאת, הכשרתו של  .רואה החשבון המבקרהמקצועית של 
הענף או המגזר את ו ישותניסיונו והבנתו את ה ,החשבון המבקר

עשויים לספק בסיס להכרה כי פעולות מסוימות, הבאות  ,השל
עמידה , עשויות להוות אי רואה החשבון המבקרלידיעתו של 

 .בחוקים ורגולציה
 

צוות: בתקן הבינלאומי סעיף זה מופיע בדברי ההסבר. הצוות סבר שבשל  - 2.2.16
 בגוף התקן. להכלילוחשיבותו יש מקום 

הוועדה לתקני ביקורת: הוחלט להוסיף את תחילת הסעיף מהתקן  – 20.9.16
הבינלאומי, כמו כן הנוסח עודכן ל"בדרך כלל אינה חלק מהמיומנות המקצועית", על 

 את המשמעות. מנת להבהיר

 
 
 
מידה סבירה של ביטחון  להשיג רואה החשבון המבקרמחובתו של  .5

דוחות הכספיים, בכללותם, הצגה מוטעית מהותית, בין אין בכי 
רואה בביצוע ביקורת של דוחות כספיים,  .1תרמית או טעותעקב 

בחשבון את המסגרת החוקית מביא לוקח  החשבון המבקר
בשל המגבלות המובנות בביקורת, קיים  והרגולטורית הרלוונטית.

סיכון בלתי נמנע שחלק מההצגות המוטעות המהותיות בדוחות 
ביקורת תוכננה ובוצעה באופן על אף שה, תזוהינההכספיים לא 

בהקשר של  .2מקובלים בישראלנאות בהתאם לתקני ביקורת 
האפשרית של מגבלות מובנות על יכולתו  ה, ההשפעחוקים ורגולציה

הינה לזהות הצגות מוטעות מהותיות  ה החשבון המבקררואשל 
 :הבאותבשל הסיבות  גדולה יותר

 
המתייחסים בעיקר להיבטים  ורגולציה רביםחוקים  םישנ •

, אשר ככלל אינם משפיעים על הדוחות ישותהתפעוליים של 
 ישותבמערכות המידע של ה מקבלים ביטויהכספיים ואינם 

  הרלוונטיות לדיווח כספי.
 
בהתנהלות  כהלהיות כרו העלול עמידה בחוקים ורגולציהאי  •

, כגון קנוניה, זיוף, אי רישום מכוון להסתיר אותה שנועדה

                                                           
ביקורת  ועריכתשל רואה החשבון המבקר  ראשיותמטרות , "110ביקורת תקן   1

 .5 סעיף", מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת 
 .52א - 51א סעיפים, 110ביקורת תקן   2
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הדירקטוריון של עסקאות, עקיפה של בקרות על ידי 
  .רואה החשבון המבקרל בזדוןמצגי שווא מתן ההנהלה או ו

 
תלויה  עמידה בחוקים ורגולציההגדרתה של פעולה כאי  •

או גוף  סופו של דבר בקביעה משפטית על ידי בית משפטב
  .מוסמך אחר

 
בין ל העמידה בחוקים ורגולציהבין אי  שהקשרבדרך כלל, ככל 

, רופף יותר בדוחות הכספיים שתקפיםאירועים והעסקאות המה
רואה החשבון  אי העמידה תגיע לידיעתו של קטנה הסבירות כיכך 

  .המבקר או שהוא יזהה אותה
 

 (.5בינלאומי )סעיף ה תקןתיקון לה את אימץ הצוות: צוות - 16.8.16
 
 
רואה החשבון זה יוצר הבחנה בתחומי האחריות של ביקורת תקן  .6

 חוקים ורגולציהשתי קטגוריות שונות של ב לעמידהביחס  המבקר
   (13א -12א ,6א סעיפים ראה:) כדלקמן:

 
 ההוראות של אותם חוקים ורגולציה - 'א קטגוריה )א(

כבעלי השפעה ישירה על קביעתם של  בדרך כללהמזוהים 
חוקים מהותיים בדוחות הכספיים כגון  סכומים וגילויים

  סעיפים)ראה  ולהטבות עובד יםמסהמתייחסים ל ורגולציה
  וכן(; 12ו א 14

 
אחרים שאינם בעלי השפעה  חוקים ורגולציה - 'ב קטגוריה )ב(

מהותיים בדוחות  ישירה על קביעתם של סכומים וגילויים
השפעה יסודית להיות  העשוי אולם לעמידה בהםהכספיים, 

(fundamental) על היבטים התפעוליים של העסק, על ה
על יכולתה , או הלהמשיך את עסקי ישותשל  היכולת

אי רישיון תנעמידה ב, הלהימנע מקנסות מהותיים )לדוגמ
עמידה בהוראות רגולטוריות המתייחסות , עסק

עמידה בהוראות רגולטוריות המתייחסות , או לסולבנטיות
כאמור  עמידה בחוקים ורגולציהאי ל(; להגנת הסביבה

על הדוחות הכספיים  להיות השפעה מהותית ,לפיכך ה,עשוי
   (.13וא15   סעיפים)ראה 

 

"הטבות -המונח "פנסיות" בתקן הבינלאומי הוחלף בצוות: בסוף סעיף )א(  - 4.7.16
 עובד".

סעיף: -ראשי הגופים המקצועיים: התווספה כותרת משנה לכל תת - 20.7.16
 קטגוריה א' וקטגוריה ב' לצורך נוחות השימוש בתקן.

 

נפרדות עבור כל אחת מהקטגוריות  הוראותזה קובע ביקורת תקן  .7
 סעיףהנזכרת בא' ביחס לקטגוריה  .חוקים ורגולציההאמורות של 
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רואה החשבון המבקר הינה להשיג ראיות ביקורת של  חובתו)א(, 6
לסכומים וגילויים מהותיים בדוחות הכספיים אשר בנוגע  נאותות

נקבעים מכוח ההוראות הכלולות באותם חוקים ורגולציה )ר' 
 רואה חובתו של)ב(, 6 סעיףהנזכרת בב' ביחס לקטגוריה  .(14סעיף 

)ר' סעיף  ספציפייםהלי ביקורת ומוגבלת לביצוע נ החשבון המבקר
חוקים אותם עמידה באי  ( שעשויים לסייע בזיהוי פעולות של15

על הדוחות  להיות להן השפעה מהותית האשר עשוי ורגולציה
  הכספיים.

 

שבו הדגש הוא על  AICPA-ה בתקן הנוסח את אימץ הצוות: צוות - 21.1.16
השגת ראיות ביקורת נאותות בנוגע לסכומים וגילויים מהותיים בדוחות הכספיים 

)א( 6 בסעיף המוזכרים ורגולציה חוקים באותםאשר נקבעים על ידי ההוראות 
 לגבי, כן כמו. חוקים באותם הישות עמידת לגבי ביקורת ראיות מהשגת להבדיל
כך שמדובר על ביצוע  AICPA-ה של הנוסח אומץ)ב( 6 בסעיף המוזכרים החוקים

נהלי ביקורת ספציפיים שעשויים לזהות אי עמידה, להבדיל מכאלה שנועד לסייע 
 בזיהוי אי עמידה.

הם כאלה  15 ראשי הגופים המקצועיים: סבורים כי הנהלים בסעיף - 20.7.16
ב' כפי  שעשויים "לסייע בזיהוי" פעולות של אי עמידה בחוקים ורגולציה בקטגוריה

 .AICPA-שקיים בתקן הבינלאומי המקורי, ולא כפי שנוסח ב

 ב'.-ראשי הגופים המקצועיים: נוספה הפניה לקטגוריה א' ו - 4.8.16

 
 
להיות ער לאפשרות  בתקן ביקורת זהנדרש  רואה החשבון המבקר .8

על  חוות דעתהמיושמים לצורך גיבוש  ,שנהלי ביקורת אחרים
 רואה החשבון המבקרלהביא לידיעתו של עשויים  ,דוחות כספיים

על  שמירה. עמידה בחוקים ורגולציהאי זיהוי או חשד למקרים של 
ספקנות מקצועית לכל אורך הביקורת, כנדרש בהתאם לתקן 

היקפם של לאור בהתחשב ב, חשובה בהקשר זה, 1103ביקורת 
  .הישותהמשפיעים על  חוקים ורגולציה

 
יתכן שלרואה החשבון המבקר תהיה ]סעיף זה אינו בשימוש[ .9

, לגבי אי עמידה של לפי דרישות אתיות רלוונטיות, אחריות נוספת
 ב/להתייחס/לפעול להגיבהישות בחוקים ורגולציה, כגון דרישות 

מקרים של זיהוי או חשד לאי עמידה בחוקים ורגולציה, שיכולות ל
עמידה  להיות שונות או רחבות יותר מהדרישות בתקן ביקורת זה.

בדרישות נוספות אלה עשויה לספק מידע נוסף שרלוונטי לעבודתו 
של רואה החשבון המבקר על פי תקן ביקורת זה ועל פי תקני 

)לדוגמה, לעניין היושרה של ההנהלה ביקורת אחרים 
ת רואה החשבון המבקר במקרה לעניין אחריו והדירקטוריון, או

 .(כספיים מאוחדיםבדוחות  הסתמכות על רואי חשבון אחריםשל 

                                                           
 .15 סעיף, 110ביקורת תקן   3
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 (35א)ר' סעיף 
 

 את הסעיף.הוועדה לתקני ביקורת: הוחלט להוסיף  – 20.9.16
 

  כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה
 

שהדוח על המצב תקן זה חל לגבי ביקורות של דוחות כספיים  .10
או לאחר  181920בדצמבר  31הכספי האחרון הכלול בהם הוא 

  .מכן
 

 
 מטרות

 

   :ןה רואה החשבון המבקרשל  המטרות .11
 

לסכומים וגילויים בנוגע  נאותותראיות ביקורת  להשיג )א(
מהותיים בדוחות הכספיים אשר נקבעו מכוח ההוראות 

 בדרך כללמזוהים ש הכלולות באותם חוקים ורגולציה
  ;ם )קטגוריה א'(כבעלי השפעה ישירה על קביעת

 
לסייע בזיהוי פעולות שעשויים  ספציפייםנהלי ביקורת  לבצע )ב(

להיות  האשר עשוי ,אחרים בחוקים ורגולציהעמידה אי  של
וכן; )קטגוריה ב'( על הדוחות הכספיים להן השפעה מהותית

   
 

 עמידהאי חשד לאו  עמידהאי פעולות של ל נאות מענה לתת )ג(
 במהלך הביקורת. שזוהו בחוקים ורגולציה,

 

ברוח ההתאמות  AICPA-לפי ה )ב(-לסעיפים )א( ו התאמה בוצעה: צוות - 2.2.16
 .7לסעיף 

ראשי הגופיים המקצועיים: ההתאמה לסעיף )ב( בוטלה בהתאם  - 20.7.16
 לעיל. 7להחלטה שהתקבלה לגבי סעיף 

 ב'.-ראשי הגופים המקצועיים: נוספה הפניה לקטגוריה א' ו - 4.8.16

"להגיב באופן ב – "נאות מענה לתת" את להחליף מציע: מקצועי סגל - 22.9.16
 (respondבמקור היא  המילה) "הולמת תגובההולם/ לספק 

 
 

 ותהגדר
 

ת יוהמשמעו יםהבא יםלמונחתהיינה זה, ביקורת תקן  לצורך .12
   :המצוינות לצידם 

 
 מעשה או מחדל של פעולות -( ורגולציה בחוקים) עמידה אי (א)

 על או ההנהלה ידי על, הדירקטוריון ידי על ,על ידי הישות
 במכוון אם בין, הפועלים מטעמהאו ם של הישות עובדי ידי

 חוקים של קיימות להוראות בסתירה העומדות, לאו אם ובין
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  (10א-8)ראה סעיפים א.רגולציה או
חוקים ורגולציה שאינם בעלי  -חוקים ורגולציה אחרים  (ב)

השפעה ישירה על קביעתם של סכומים וגילויים מהותיים 
 השפעה להיות עשויה בהם לעמידה אולם הכספיים,בדוחות 
, העסק של התפעוליים ההיבטים על( fundamental) יסודית

 יכולתה על או, עסקיה את להמשיך ישות של יכולתה על
 ורגולציה בחוקים עמידה לאי; מהותיים מקנסות להימנע
 הדוחות על מהותית השפעה להיות, לפיכך, עשויה כאמור

 .הכספיים

לתקן ביקורת  66א-64כמשמעותה בסעיפים א - קטנהישות  (ג)
110. 

ראשי הגופים המקצועיים: הוחלט להוסיף את ההגדרות ל"חוקים ורגולציה  - 4.8.16
"ישות קטנה" אשר אינם קיימים בתקן הבינלאומי, וזאת על מנת להפוך -אחרים" ו

 את התקן לבהיר יותר.

)א( ולא לכלול את 12הוחלט לאמץ את התיקון הבינלאומי לסעיף  :צוות - 16.8.16
 ההחרגה לאי עמידה בחוקים ותקנות, עקב הדעה שההחרגה מיותרת. בנוסף, 

)ב( משום 6)ב( ולא להפנות לסעיף  12הוחלט להוסיף את ההגדרה המלאה בסעיף 
 .שלדעת הצוות צריך להימנע ככל הניתן מלהפנות בסעיפי ההגדרות

 
 

 הוראות
 

   ורגולציה חוקיםב לעמידה רואה החשבון המבקר התייחסות
 

כחלק מהשגת הבנה של הישות וסביבתה בהתאם לתקן ביקורת  .13
 רואה החשבון המבקרובהקשר לאמור בתקן ביקורת זה, על , 934
   רכוש הבנה כללית לגבי:ל

 
ענף או לו ישותהמסגרת החוקית והרגולטורית הרלוונטית ל )א(

  וכן; תפועלהיא מגזר שבו ל
 

 סעיף: ראה) מסגרת.הישות עומדת באותה ההאופן שבו  )ב(
  (11א

 
ראשי הגופיים המקצועיים: ברישא הוחלט להוסיף את המילים "ובשים  - 20.7.16

לב לאמור בתקן ביקורת זה" על מנת להבהיר כי הליך ההכרה מתבצע בשים לב 
  התייחסויות לישויות קטנות. לעניינים אחרים המוזכרים בתקן, לרבות

 
בנוגע  נאותותשיג ראיות ביקורת לה רואה החשבון המבקרעל  .14

לסכומים וגילויים מהותיים בדוחות הכספיים אשר נקבעו מכוח 
 בדרך כללהמזוהים  ההוראות הכלולות באותם חוקים ורגולציה

)קטגוריה א' כמשמעותה בסעיף  כבעלי השפעה ישירה על קביעתם

                                                           
הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים , "93תקן ביקורת   4

 .22". סעיף המתייחסים להצגה מוטעית מהותית
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 (12אסעיף : ראה) .לעיל()א( 6
 

  .7ברוח ההתאמות לסעיף  AICPA-: בוצעה לפי הצוות - 2.2.16

  ראשי הגופיים המקצועיים: נוספה הפנייה לקטגוריה א'. - 20.7.16
 
 5בצע את נהלי הביקורת הבאיםל רואה החשבון המבקרעל  .15 

 אחרים בחוקים ורגולציהעמידה מקרים של אי  שעשויים לסייע בזיהוי
)קטגוריה ב'  על הדוחות הכספיים להיות לה השפעה מהותית האשר עשוי

  (א14א - 13א סעיפים: ראה) :)ב( לעיל(6כמשמעותה בסעיף 
 

, וכאשר קיימת ועדה ההנהלהו הדירקטוריוןבירורים עם  קיום )א(
לעמידה של באשר  גם עימה, - 6לבחינת הדוחות הכספיים

   וכןכאמור;  ורגולציהחוקים הישות ב
 

ת, ותכתוב )א( לגבי-קיום בירור עם הגורמים האמורים ב )ב(
הרלוונטית בנושא רישוי או רשויות ה, עם קיימותאם 

רגולציה, תוך שרואה החשבון המבקר שוקל לנקוט 
 .א14באמצעים המפורטים בסעיף א

 
ברוח ההתאמות לסעיף  AICPA-ה לפי הותאמה הסעיף של הרישאצוות:  - 9.2.16

)ב( מחייב בדיקה שהיקפה לא ברור ועשויה להיות  סעיףסבר כי  הצוות. כמו כן, 7
לא מעשית והיא אינה מגדרת באופן ברור את אחריותו של רואה החשבון המבקר. 

הוחלט שיש לקיים בירור עם הדירקטוריון וההנהלה גם לגבי קיומן של תכתובות 
. בישיבות מאוחרות )כפי שדורש התקן הבינלאומי( שלהן מבחינהכאמור להבדיל 

גם מול הוועדה לבחינת הדוחות  ויתבצע )ב(-ים בסעיפים )א( ויותר הוחלט שהבירור
 הכספיים אם קיימת אחת כזאת.

 מיישום קטנות פרטיות חברות לפטור הוצעראשי הגופים המקצועיים:  - 13.4.16
 .מסוימים חוקים לרשימת הבדיקה את להגביל או זה סעיף

 ולכן מעשית אינה מסוימים חוקים רשימת שיצירת סבר הצוות: צוות - 17.4.16
 מיישום, ציבוריות של כלולות או בנות שאינן, קטנות פרטיות חברות לפטור מוטב
 .זה סעיף

ועדה לתקני ביקורת: הוועדה סברה כי לא קיימת על פניו הצדקה לפטור  - 17.5.16
 .בהמשך נוסף לדיון זה אנוש להביא והחליטהכאמור 

 קטנות ישויות לפטור החליטה הוועדה: היגוי ועדת - 15.6.16+  26.5.16
 בנות שהן כאלה למעט, נסחרות שאינן( 110 ביקורת בתקן 64א בסעיף)כהגדרתן 

 .15 סעיף מיישום, נסחרות של כלולות או

                                                           
נהלי ביקורת אלה לא יחולו בביקורת של ישויות שאינן נסחרות, אך למעט   5

ישויות שמתאחדות בדוחות כספיים של ישויות נסחרות או שהן נכללות בהם 
על ידי יישום שיטת השווי המאזני, תאגידים בנקאיים )כמשמעותם בחוק 

 ( ומבטחים )כהגדרתם בחוק הפיקוח על1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א
 (.1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

כאשר קיימת בישות ועדת ביקורת המשמשת כוועדה לבחינת הדוחות   6
הכספיים, המלים "ועדה לבחינת הדוחות הכספיים" יוחלפו במלים "ועדת 

 ביקורת".
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בנוסף לוועדה האם ראוי להתייחס גם לוועדת הביקורת  -צוות: לדיון  - 4.7.16
  לבחינת הדוחות הכספיים.

  ראשי הגופיים המקצועיים: נוספה הפנייה לקטגוריה ב'. - 20.7.16

)ב(: "תוך שרואה 15ראשי הגופים המקצועיים: נוספה הסיפא לסעיף  - 4.8.16
 א".10החשבון המבקר שוקל לנקוט באמצעים המפורטים בסעיף א

יחול על כל  15הוחלט שהפטור מיישום סעיף ראשי הגופים המקצועיים:  - 9.8.16
החברות הפרטיות )כפי שהייתה הכוונה מלכתחילה(, למעט חברות פרטיות שהן 

 בנות או כלולות של ציבוריות, שהן תאגיד בנקאי או שהן מבטח.
 
 

ער לאפשרות  להיות רואה החשבון המבקרעל במהלך הביקורת,  .16
יים להביא לידיעתו מיושמים עשואשר שנהלי ביקורת אחרים 

  .בחוקים ורגולציה עמידהאי חשד לאו  עמידהמקרים של אי 
  (15א סעיף: ראה)

 
לספק  לדרוש מהדירקטוריון וההנהלה רואה החשבון המבקרעל  .17

כל ניתן לרואה החשבון המבקר גילוי לגבי בכתב כי  הצהרות
בחוקים  עמידהאי חשד לאו  עמידההמקרים הידועים של אי 

דוחות  הכנתאשר את השפעותיהם יש לשקול בעת  ורגולציה
  (16א סעיף: ראה) כספיים.

 
רואה החשבון , בחוקים ורגולציהזיהוי או חשד לאי עמידה בהיעדר  .18

 לעמידה של הישותאינו נדרש לבצע נהלי ביקורת בנוגע  המבקר
 .13-17 סעיפיםשנקבעו ב הנהלים, למעט בחוקים ורגולציה

 
 ורגולציה חוקיםב עמידהאי זיהוי או חשד לנהלי ביקורת במקרה של 

 
מידע לגבי מקרה של  רואה החשבון המבקרהיה והגיע לידיעתו של  .19

רואה החשבון  על, ורגולציהחוקים ב עמידהאי חשד לאו  עמידהאי 
  (18א – 17א סעיפים: ראה)  :להשיג המבקר

 
   כןהתרחשה; ו ןהבנה של אופי הפעולה והנסיבות שבה )א(

 
ההשפעה האפשרית על מנת שיוכל להעריך את מידע נוסף  )ב(

  (19א סעיף: ראה) .על הדוחות הכספיים
 

בחוקים עמידה אי  שקיימתאם רואה החשבון המבקר חושד  .20
)בדרג  ההנהלההדירקטוריון ודון בעניין עם עליו ל, ורגולציה

, 7שנמצא מעל אלו שמעורבים באי העמידה הנחשדת, אם אפשרי(
אם  אלא אם תקשורת כזו אסורה על פי חוקים או רגולציה.

                                                           
בישויות קטנות לעתים אותם גורמים )ולעתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן  7

מנהל(. לפיכך, -יון והן בתפקיד בהנהלה )כגון בעליםבתפקיד בדירקטור
בישויות כאלה לא צפוי להיות גורם בדרג גבוה יותר לדון איתו באי העמידה 
הנחשדת, ככל שרואה החשבון המבקר חושד שאותם גורמים מעורבים באי 

 העמידה בחוקים ורגולציה.
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כך ק התומך ביההנהלה אינם מספקים מידע מספהדירקטוריון ו
, ובהתאם לשיקול דעתו בחוקים ורגולציה שהישות עומדת

העמידה של רואה החשבון המבקר, ההשפעה של אי המקצועי 
עשויה להיות מהותית לדוחות  בחוקים ורגולציההנחשדת 
את הצורך בקבלת ייעוץ לבחון רואה החשבון המבקר  עלהכספיים, 

 ( 22א - 20א סעיפים: ראהמשפטי. )
 

 אלו מעל שנמצאצוות: הצוות ביקש להוסיף את הסוגריים "בדרג  - 21.2.16
 של בתקן שנעשה למה בהתאם -" אפשרי אם, הנחשדת העמידה באי שמעורבים

הממונים על  -. כמו כן, הביטוי בתקן הבינלאומי "הנהלה, וכאשר מתאים AICPA-ה
בנוסף, נוספה המילה  ".והנהלהממשל תאגידי" הוחלף בביטוי "דירקטוריון 

 "המקצועי" לאחר "לשיקול דעתו".

נוספה הערת השוליים המתייחסת לישויות  ראשי הגופיים המקצועיים: - 20.7.16
  קטנות.

 הוחלט לאמץ את התיקון בתקן הבינלאומי לסעיף.  :צוות - 16.8.16
 
 

בחוקים  עמידהאי חשד לק לגבי יאם לא ניתן להשיג מידע מספ .21
את ההשפעה של להעריך רואה החשבון המבקר  על, ורגולציה

 על חוות דעתו. נאותותהיעדר ראיות ביקורת 

 
 זיהוי או חשד עריך את ההשלכות שללהרואה החשבון המבקר על  .22

ביחס להיבטים אחרים של הביקורת,  בחוקים ורגולציהעמידה אי ל
והמהימנות של  8רואה החשבון המבקר שללרבות הערכת הסיכונים 

, בין היתר לבחון נקוט בפעולות המתאימותל, והצהרות בכתב
 (25א - 23א סעיפים: ראה.  )פרישה מההתקשרות

 
ראשי הגופיים המקצועיים: סברו כי יש להוסיף בסיפא "לרבות פרישה  - 20.7.16

  .25א-23מההתקשרות" על מנת לחבר זאת לדברים האמורים בסעיפים א
 
 

, וההשלכות ורגולציה בחוקים עמידהאי זיהוי או חשד לדיווח על 
 האפשריות על דוח רואה החשבון המבקר

 
 לדירקטוריון ורגולציה בחוקיםעמידה אי זיהוי או חשד ל דיווח על

 
 

לדווח לדירקטוריון, וכאשר קיימת ועדה רואה החשבון המבקר  על .23
פעולות של עניינים הנוגעים לגם לה, על  -לבחינת הדוחות הכספיים 

אשר הגיעו לידיעתו של רואה החשבון  בחוקים ורגולציהעמידה אי 

                                                           
 .100-119, סעיפים 93ר' תקן ביקורת   8

64



 13  20.9.16 -התייחסות לחוקים ורגולציה לישיבת הוועדה-הצעה לתקן ביקורת

הדיווח אסור על פי  , למעט כאשרזאת. המבקר במהלך הביקורת
 בעליל, אוהעניינים הינם זניחים חוקים או רגולציה, או כאשר 

כאשר העניינים כבר דווחו לכל חברי הדירקטוריון )לדוגמה, 
 (22א-20)ראה: סעיפים א.9לעיל( 20במסגרת הנוהל המתואר בסעיף 

 הכספיים הדוחות חינתלב לוועדה גם להיות צריך שהדיווח סבוריםצוות:  - 21.2.16
 .זו התייחסות נוספה ולפיכך

צוות: הוחלט להפוך את הסדר של המשפט כך שההתניה תהיה בסוף.  - 12.7.16
 כמו כן, הצוות מעוניין להעלות לדיון את הגורמים שאליהם יש לדווח כאמור.

ראשי הגופיים המקצועיים: נוספה התייחסות בסוגריים "כפי שקיים  - 20.7.16
  קרובות בישויות קטנות". לעתים

ראשי הגופים המקצועיים: על מנת להבהיר את המשפט הוחלט לציין  - 4.8.16
בפשטות שלא נדרש לדווח כאשר העניינים הם זניחים בעליל )כפי שכתוב בתקן 

הבינלאומי( או כאשר העניינים כבר דווח לכל חברי הדירקטוריון, תוך הוספת דוגמה 
וספת הערת שוליים לגבי ישויות קטנות )בתקן הבינלאומי וה 20לדיווח לפי סעיף 

מצויין כי לא נדרש לדווח אם כל חברי הדירקטוריון מעורבים בניהול הישות ולפיכך 
מודעים לעניינים הנוגעים לזיהוי או חשד לאי עמידה בחוקים ורגולציה אשר דווחו 

 כבר על ידי רואה החשבון המבקר(.

 ץ את התיקון בתקן הבינלאומי לסעיף. הוחלט לאמ :צוות - 16.8.16
 
 

, אי רואה החשבון המבקרשל המקצועי שיקול דעתו  אם, לפי .24
 תנחשבלעיל  23 סעיףב תהנזכר בחוקים ורגולציההעמידה 

לדווח על כך מוקדם ככל  רואה החשבון המבקרעל , תמהותיכ
שניתן לדירקטוריון, וכאשר קיימת ועדה לבחינת הדוחות הכספיים 

 .גם לה -
  
אם אי העמידה בחוקים ורגולציה נחשבת כמכוונת, הגם שהיא  

אינה מהותית, על רואה החשבון המבקר לשקול האם נוכח האופי 
והנסיבות יהיה זה ראוי לדווח על כך לגורמים המצוינים לעיל 

 מוקדם ככל שניתן.
 

הבינלאומי בתקן לעיל. כמו כן,  23צוות: בוצעו תיקונים בדומה לסעיף  - 21.2.16
קיימת רק הפסקה הראשונה והיא מתייחסת לאי עמידה הנחשבת כמכוונת 

ומהותית. הצוות סבר כי כל אי עמידה מהותית )גם אם אינה מכוונת( צריכה להיות 
מדווחת מוקדם ככל שניתן, ובאותה מידה יתכן כי כל אי עמידה מכוונת )גם אם 

 .הנסיבות אינה מהותית( עשויה לדרוש דיווח מוקדם מתוקף
 
 

                                                           
בישויות קטנות לעתים אותם גורמים )ולעתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן   9

מנהל(. במצב דברים -בתפקיד בדירקטוריון והן בתפקיד בהנהלה )כגון בעלים
כזה, רואה החשבון המבקר אינו נדרש לקיים את אותה תקשורת מספר פעמים 

 עם אותם גורמים בתפקידם השונה. 
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 הדירקטוריון או ההנהלהאם רואה החשבון המבקר חושד כי  .25
על רואה החשבון המבקר , בחוקים ורגולציהעמידה מעורבים באי 

, אם קיים. אם לא ישותדרג הסמכות הבכיר הבא בל לדווח על כך
, או אם לדעת רואה החשבון המבקר יותר קיים דרג סמכות בכיר

או אם אינו בטוח לגבי זהות האדם  הדיווחאת  לקייםלא ניתן 
את הצורך לשקול רואה החשבון המבקר על , לו שעליו לדווח

  10בקבלת ייעוץ משפטי.
 

צוות: בתקן הבינלאומי הסיפא של המשפט הראשון הינה "כגון ועדת  - 21.2.16
הביקורת או גוף מפקח". הצוות החליט להסיר סיפא זו היות שהיא בחלקה קיבלה 

 בסעיפים קודמים ובחלקה אינה רלוונטית בישראל.מענה 

ועדת היגוי: הוחלט להוסיף את הערת השוליים לפיה בישויות קטנות  - 16.5.16
שבהן אותם גורמים מכהנים בדירקטוריון ובהנהלה, ניתן לשקול התפטרות בנסיבות 

 .25המתוארות בסעיף א
 

                                                           
כיר יותר לדווח אליו, כפי שקיים לעתים בישויות כאשר לא קיים דרג סמכות ב 10

קטנות שבהן אותם גורמים )ולעתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן בתפקיד 
מנהל(, רואה החשבון המבקר -בדירקטוריון והן בתפקיד בהנהלה )כגון בעלים

יכול לשקול לפרוש מההתקשרות כאשר מתקיימות הנסיבות המתוארות בסעיף 
 זה. לתקן ביקורת 25א
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 החשבון המבקר רואהדוח על  ורגולציה בחוקיםעמידה אי  ההשלכות של 
  (27א-26)ראה סעיפים א

 
עמידה אי ההזיהוי או החשד לאם רואה החשבון המבקר מסיק כי  .26

 בעל השפעה מהותית על הדוחות הכספיים,  והינ בחוקים ורגולציה
רואה החשבון על בדוחות הכספיים,  והוא לא קיבל ביטוי מספק

הדוחות  חוות דעת מסויגת או חוות דעת שלילית על לתת המבקר
 .7211, בהתאם לתקן ביקורת הכספיים

 
 הוחלט לאמץ את התיקון בתקן הבינלאומי לסעיף. :צוות - 16.8.16

 
מונעים מרואה החשבון המבקר  הדירקטוריון או ההנהלהאם  .27

, או על מנת להעריך האם התרחשה נאותותלהשיג ראיות ביקורת 
להיות  העשויאשר  בחוקים ורגולציהאי עמידה , סביר שהתרחשה

חוות לתת רואה החשבון המבקר  עלדוחות הכספיים, למהותית 
ממתן חוות דעת על הדוחות הכספיים על  להימנעדעת מסויגת או 

   .7212, בהתאם לתקן ביקורת היקף הביקורתב הבסיס הגבל

 
 האם אין ביכולתו של רואה החשבון המבקר לקבוע האם התרחש .28

של מגבלות הנובעות מהנסיבות ב בחוקים ורגולציהעמידה אי 
רואה החשבון  על, הדירקטוריון או ההנהלהלא נגרמו על ידי שו

את ההשפעה על חוות הדעת של רואה החשבון להעריך המבקר 
   .72לתקן ביקורת המבקר בהתאם 

 
 מתאימים גורמיםל ורגולציה בחוקיםעמידה אי ל זיהוי או חשד דיווח על

  מחוץ לישות
 

 בחוקים עמידה באי שדמזהה או חו המבקר החשבון רואהאם  .29
 דרישות או רגולציהו חוקים להוראות בהתאם, עליו ,ורגולציה

 מחוץמתאימים  לגורמים דיווח האם לקבוע, רלוונטיות אתיות
 (34א – 28)א .לנסיבות בהתאם נאות או נדרש לישות

 

 "לבחון".-כ determineצוות: הוחלט לתרגם את המילה  - 12.7.16

ראשי הגופיים המקצועיים: סברו כי אין צורך בסעיף דיווח לגורמי חוץ  - 20.7.16
שכן הדבר אינו מוסיף או גורע מאחריותו של רואה החשבון המבקר הקיימת בכל 

 מקרה מכוח הוראות חוק ורגולציה.

 לאורצוות: ביקשו לעלות שוב את הסוגיה הנ"ל בישיבת ראשי הגופים  16.8.16
 .הבינלאומי בתקן הסעיף תיקון

 
 

                                                           
", האחיד מהנוסח שינוי הכולל מבקר חשבון רואה דוח, "72תקן  ביקורת   11

 .19-ו 18.1 סעיפים
 .20-ו 18.2, סעיפים 72תקן ביקורת   12
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 תיעוד
 

תיאור של זיהוי כלול בתיעוד הביקורת לרואה החשבון המבקר על  .30
את הדיון וכן לתעד  בחוקים ורגולציה, עמידהאי או חשד ל

 הדירקטוריון וההנהלה, לרבות: עם  בנושאים המהותיים
 

 האופן שבו ההנהלה והדירקטוריון הגיבו לעניין זה; וכן 

  שיושמו, לרבות אלה שנדרש ליישמם על מנת נוהלי הביקורת
או דרישות אתיות  חוק ורגולציההוראות לעמוד ב
ושיקול הדעת  ,שהתקבלו המסקנותו התוצאות, רלוונטיות
. 13שהתקבלו מסקנותל המהותי שהופעל כדי להגיע המקצועי

 ( 36א ףסעי: ראה)
 

דיון עם גורמים ראשי הגופיים המקצועיים: הוסרה ההתייחסות לתיעוד  - 20.7.16
 לעיל. 28אחרים מחוץ לישות עקב הסרת ההתייחסות בסעיף 

ראשי הגופים המקצועיים: הוחלט להוסיף דרישה לתעד גם את המסקנות  - 4.8.16
 דרישה אשר לא קיימת בתקן הבינלאומי. -אליהן הגיע רואה החשבון המבקר 

עיף, למעט בבולט הוחלט לאמץ את התיקון בתקן הבינלאומי לס :צוות - 16.8.16
 "or relevant ethical requirements "השני את המשפט 

 
  

                                                           
 .6א -ו 8-11 סעיפים, "תיעוד ביקורת", 101ביקורת תקן   13

68



 17  20.9.16 -התייחסות לחוקים ורגולציה לישיבת הוועדה-הצעה לתקן ביקורת

 הנחיות יישום ודברי הסבר אחרים
 

  (3-8 סעיפים: ראה) ורגולציה בחוקים לעמידהאחריות 
 
 ישותלהבטיח כי פעילויות ה םההנהלה אחראיהדירקטוריון ו .1א

 .לחוקים ורגולציה בהתאם בצעותמת
 

עשויים להשפיע על דוחות כספיים של תאגיד  חוקים ורגולציה 
, באופן הישיר ביותר, הם עשויים להשפיע על הבדרכים שונות: לדוגמ

בדוחות הכספיים או הם עשויים  הישותהנדרשים מ מסוימיםגילויים 
הם עשויים גם לקבוע  להכתיב את מסגרת הדיווח הכספי הרלוונטית.

, שחלקן יוכר ישותה ומחויבויות חוקיות מסוימות עבורזכויות 
עשויים  חוקים ורגולציהכמו כן,  .ישותבדוחות הכספיים של ה

  .עמידה בהםלהטיל קנסות במקרה של אי 
 
ליישם על  העשוי ישותלהלן דוגמאות של מדיניות ונהלים אשר  .2א

  :עמידה בחוקים ורגולציהמניעה וזיהוי של אי במנת לסייע 
 

והבטחת קיומם של נהלים  החוקמעקב אחר דרישות  •
  .המיועדים לעמוד באותן דרישותתפעוליים 

 
  והפעלה של מערכות בקרה פנימית מתאימות. הקמה •
 
 code of) ותגשל קוד התנה ויישום תקשורפיתוח,  •

conduct).  
 
וידוא כי העובדים קיבלו הדרכה נאותה ומבינים את קוד  •

  ות.גההתנה
 
צעדי משמעת  תונקיט ההתנהגותהעמידה בקוד מעקב אחר  •

  .עומדים בומתאימים לגבי עובדים שאינם 
 
יועצים משפטיים לסיוע במעקב אחר דרישות  התקשרות עם •

  החוק.
 
שהישות  ,משמעותיים חוקים ורגולציהשל  רישום שוטף •

  תלונות. תיעוד שלו ה,של הספציפיבענף  נדרשת לעמוד בהם
 

יותר, המדיניות והנהלים כאמור עשויים להיות  בישויות גדולות 
  באים:גורמים המלווים בהקצאת תחומי אחריות מתאימים ל

 
 פונקציית ביקורת פנימית. •
 
  .ועדה לבחינת הדוחות הכספיים •
 
 ציות. קצין •

 
 .יועץ משפטי •
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בישויות קטנות לא צפויים להימצא כל )או אף חלק( מהמדיניות והנהלים 
 לעיל.המתוארים 

 
 להימצא צפויים לא קטנות שבישויות המשפט את להוסיף הוחלט: צוות - 16.3.16

 .זה בסעיף המתוארים העניינים כל

תורגם "רישום שוטף".  Maintaining a register -צוות: סוגיית תרגום  - 12.7.16
כמו כן, הדוגמה של ועדת ביקורת בתקן הבינלאומי הוחלפה בוועדה לבחינת 

. AICPA-הדוחות הכספיים. בנוסף, נוספה דוגמה ליועץ משפטי בדומה לתקן של ה
 תורגם "קצין ציות". compliance functionהביטוי 

 
 

  רואה החשבון המבקר חובתו של
 
לגרום להצגה  העלול בחוקים ורגולציה ישותשל ה עמידהאי  .3א

עמידה בחוקים של אי  זיהוי מוטעית מהותית בדוחות הכספיים.
, ללא קשר למהותיות, עשוי להשפיע על היבטים אחרים ורגולציה

האופן שבו רואה החשבון המבקר של הביקורת, לרבות, למשל, 
של ההנהלה או הדירקטוריון והיושרה של  מביא בחשבון את

אי עמידה בחוקים ורגולציה יכולה לנבוע גם ממעשה העובדים. 
מתייחס לאחריות רואה החשבון המבקר  92הונאה. תקן ביקורת 

 אם מזוהה תרמית או חשד לתרמית.
 גם קיימים שהם כפי האחרונים המשפטים שני את להוסיף הוחלט: צוות - 2.2.16

 לא ולכן מהונאה גם לנבוע יכולה עמידה שאיעל מנת להדגיש  AICPA-ה של בתקן
 .זוהתה

ראשי הגופים המקצועיים: מעוניינים להעלות לדיון את המשפט השני  - 4.8.16
 המתייחס לאי עמידה בחוקים ורגולציה ללא קשר למהותיות.

 
 
  .א[4ראה סעיף  -]לא בשימוש  .4א
 
 רואה החשבון המבקר, מסוימותבהתאם לדרישות סטטוטוריות  .5א

, במסגרת ביקורת הדוחות ספציפיבאופן  לדווח עשוי להידרש
הוראות מסוימות של חוקים או העמידה של הישות בהכספיים, על 

קובע את  90בתקן ביקורת  8.5בנסיבות כאמור, סעיף   .14רגולציה
האופן שבו דרישות כאמור מטופלות בדוח רואה החשבון המבקר. 

, יתכן כי מסוימותריות טובנוסף, במקרה של דרישות דיווח סטטו
העמידה תכנית הביקורת תידרש לכלול בדיקות מתאימות לגבי 

  .באותן הוראות של החוקים והרגולציה
 

                                                           
-דוגמאות לכך הן עמידה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  14

הוראות המפקח על הבנקים, הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח  ,2010
, ככל 1988-וחסכון, תקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות(, תשמ"ח

 שרלוונטי לישות.
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צוות: הוחלט להוסיף הערת שוליים עם דוגמאות לחוקים ורגולציה שיש  - 2.2.16
 בינלאומיים לתקנים ההתייחסות, כן כמולדווח על עמידה בהם במסגרת הביקורת. 

 .90 ביקורת בתקן 8.5 לסעיף בהתייחסות הוחלפה 800-ו 700
 
 

 (6נה בין שתי הקטגוריות של חוקים ורגולציה )ראה סעיף ההבח
 
האופי והנסיבות של הישות יכולים להשפיע על המסקנה האם  .6א

הוראות חוק ורגולציה מסוימות ייכללו בקטגוריה א' או בקטגוריה 
להיכלל בקטגוריות ב'. דוגמאות לחוקים ורגולציה היכולים 

 הם חוקים ורגולציה העוסקים בנושאים הבאים: 6שבסעיף 

 ושוחד שחיתות, מרמה; 

  הלבנת הון, מימון טרור והכנסות שמקורן במעשים בלתי
 חוקיים;

 ;שוקי הון ומסחר בניירות ערך 

 .שירותים בנקאיים ומוצרים ושירותים פיננסיים אחרים 

 .הגנה על פרטיות המידע 

 יבויות מסים ופנסיה.תשלומים והתחי 

 .הגנה על הסביבה 

 .בריאות ובטיחות הציבור 

 
 לדיון הרשימה המופיעה בתקן הבינלאומי. :צוות - 16.8.16

 
 

15במגזר הציבורי לישויותשיקולים ייחודיים 
  

 
במגזר הציבורי, עשויות להתקיים מחויבויות ביקורת נוספות לגבי  .7א

אשר עשויים להתייחס לביקורת של  ורגולציההבחינה של חוקים 
 .ישותדוחות כספיים או להיבטים אחרים של פעילות ה

 

 מנחים בקווים רלוונטי לסעיף דוגמה להוסיף הוחלט: צוות - 18.7.16+  2.2.16
. ההחלטה התהפכה לאחר מכן על מנת שלא להנציח את איגוד של חשבון לרואה

 ציבורי מגזר של ההגדרה את הוסיף הסגל. הקווים המנחים שצפויים לעבור שינויים
 115-ו 114 ביקורת בתקני שנכללה כפי

 
 (12הגדרות )ראה: סעיף 

של מחדל או מעשה של אי עמידה בחוקים ורגולציה  פעולות  .8א
כוללות התקשרות בעסקאות על ידי, או בשם, הישות, המבוצעת 

הפועלים על ידי הדירקטוריון, ההנהלה או עובדים של הישות או 

                                                           
, מקומי שלטון, סמך יחידות, לממשלה מתייחס( Public sector) הציבורי המגזר   15

 .קשורים שלטוניים וגופים שלטוניות רשויות
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 מטעמה.
 הוחלט לאמץ את התיקון בתקן הבינלאומי לסעיף. :צוות - 16.8.16

 
אי עמידה בחוקים ורגולציה כוללת גם התנהגות אישית פסולה  .9א

הנוגעת לפעילות העסקית של הישות. לדוגמה, בנסיבות בהן גורם 
המשמש בתפקיד מפתח בישות מקבל באופן אישי שוחד מספק של 

מבטיח את המשך ההתקשרות של הספק למתן  הישות ובתמורה
 שירותים ו/או סחורות לישות.

 
 הוחלט לאמץ את התיקון בתקן הבינלאומי לסעיף. :צוות - 16.8.16

 
 אי עמידה בחוקים ורגולציה על פי תקן ביקורת זה אינה כוללת: .10א
 

התנהגות אישית פסולה שאיננה נוגעת לפעילותה העסקית  (א)
 של הישות; או

דה בחוקים ורגולציה על ידי גורם שאיננו אי עמי (ב)
הפועלים הדירקטוריון, ההנהלה או עובדים של הישות או 

 מטעמה )לדוגמה צד שלישי(.

 
 הוחלט לאמץ את התיקון בתקן הבינלאומי לסעיף. :צוות - 16.8.16

 
   ורגולציה חוקיםבלעמידה  רואה החשבון המבקר התייחסות

 (13 סעיף: ראה) והרגולטוריתהמסגרת החוקית של  ההבנהשגת 

 
 שלשל המסגרת החוקית והרגולטורית ו כדי להשיג הבנה כללית .11א

עשוי,  רואה החשבון המבקר, עומדת בה ישותהאופן שבו ה
   :ה, לנקוט בפעולות הבאותלדוגמ

 
לגבי  רואה החשבון המבקרל בהיכרות שישלעשות שימוש  •

גורמים ענפיים, רגולטוריים וגורמים חיצוניים אחרים ביחס 
  ;ישותל

 
אשר קובעים  אותם חוקים ורגולציהאת ההבנה של  לעדכן •

בדוחות המדווחים את הסכומים והגילויים  באופן ישיר
  הכספיים;

 
ההנהלה לגבי חוקים או הדירקטוריון ולערוך בירורים עם  •

תהיה להן השפעה צפות כי אחרים אשר ניתן ל רגולציה
  ;הישותעל פעילות  (fundamental effectיסודית )

 
ההנהלה לגבי המדיניות הדירקטוריון ולערוך בירורים עם  •

לעמידה בחוקים ורגולציה הנוגעים  הישותוהנהלים של 
 ; )לרבות מניעתה(, אם מתאים בנסיבות
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המדיניות ההנהלה לגבי הדירקטוריון ולערוך בירורים עם  •
והנהלים שאומצו לצורך זיהוי, הערכה וטיפול חשבונאי 

  בתביעות משפטיות.
לשקול את נסיון העבר שנצבר בידי רואה החשבון המבקר  •

בדבר התרחשויות שאירעו ביחס לאי עמידת הישות 
 בהוראות חוקים ורגולציה.

 
בישויות קטנות חלק מהפעולות האמורות לעיל צפויות להיות לא  
 ת.ישימו 
 ולכן שניתן ככל הדוגמאות רשימת את להרחיב שכדאי סבר הצוות: צוות - 2.2.16
בישיבת  .AICPA-ה של בתקן שקיימות כפי האחרונות הנקודות שתי את הוסיף

  הוחלט להוסיף רק את הנקודה האחרונה )נסיון עבר(. 12.7.16

 כל קיימים לא קטנות שבישויות להדגיש שחשוב סבר הצוות: צוות - 16.3.16
 .האחרון המשפט נוסף ולכן המוזכרים הנהלים

 update the-בולט שני מתחיל ב -צוות: סוגיית תרגום  - 12.7.16
understanding."תורגם "לעדכן את ההבנה . 

ראשי הגופים המקצועיים: במשפט שפותח את הסעיף נוספו המלים  - 4.8.16
 "לנקוט בפעולות הבאות".

 
 

לרוב כבעלי השפעה ישירה על קביעת סכומים  המזוהים ורגולציה חוקים
 (14-ו 6סעיפים : ראה) )קטגוריה א'( מהותיים בדוחות הכספייםוגילויים 

 
בענף או ו ישותהיטב, ידועים ל המוכריםמסוימים  ורגולציהחוקים  .12א

 ישות, ורלוונטיים לדוחות הכספיים של הישותמגזר של הב
. אותם חוקים ורגולציה בדרך א(()6 סעיףכמתואר בקטגוריה א' )

כלל רלוונטיים במישרין לקביעה של סכומים וגילויים מהותיים 
בדוחות הכספיים והם מזוהים בקלות על ידי רואה החשבון 

, לעניינים ביניהם עשויים להיות כאלו המתייחסים, למשל .המבקר
  :הבאים

 
)לדוגמה, תקנות ניירות  מבנה והתוכן של הדוחות הכספייםה •

  ;ערך(

  ;ענףסוגיות דיווח כספי שהינן ייחודיות ל •

)לדוגמה,  טיפול החשבונאי בעסקאות במסגרת חוזים ממשלתייםה •
חוקים ורגולציה שעשויים להשפיע על סכום ההכנסה שיש להכיר 

  ; אובה, כגון בישויות הכפופות למחיר מפוקח(

, ובכלל זאת אלה הנובעות מסיםצבירה או הכרה בהוצאות בגין  •
מפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק הביטוח הלאומי 

 .ותקנותיהם, לרבות הוראות ניהול ספרים

האמורים עשויות להיות  וברגולציהבחוקים הכלולות הוראות מסוימות 
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, שלמות לדוגמהבדוחות הכספיים ) רלוונטיות במישרין למצגים מסוימים
להיות רלוונטיות ה(, בעוד אחרות עשויות ההפרשות למסים על ההכנס

תקופות ההשוואה שיש , לדוגמהדוחות הכספיים בכללותם )ל במישרין
  (.להתייחס אליהן בדוחות הכספיים

רואה החשבון המבקר מתייחס לחוקים ורגולציה כאלה בפרספקטיבה 
של הקשר הידוע שיש להם ביחס למצגים בדוחות הכספיים הנתונים 

  16 עצם החוקיות.לביקורת ולא ל
 

חוקים הכאמור ושל  ורגולציההוראות אחרות של חוקים עמידה באי 
לגרור קנסות,  העלול )ב( )קטגוריה ב'(6המתוארים בסעיף  והרגולציה

, אשר בגין עלויותיהם ישותהליכים משפטיים או השלכות אחרות עבור ה
כבעלי הם אינם נחשבים ש ףבדוחות הכספיים, א ויידרש ביטויייתכן 

  )א(.6 סעיףהשפעה ישירה על הדוחות הכספיים כמתואר ב
 

צוות: הצוות סבר שחשוב להוסיף את המשפט  - 12.7.16+  16.3.16+  2.2.16
. כמו כן, הצוות רצה להוסיף AICPA-שנקלח מהתקן של ה בפסקה הראשונה השני

 לטבבווכן את הדוגמה שבסוגריים  בבולט הראשוןדוגמה לתקנות ניירות ערך 
בנוסף, הצוות סבר שנכון להוסיף את הערת השוליים כפי שקיים בתקן  השלישי.

האנגלי תוך הסרת המשפט האחרון בתקן האנגלי וכן הבהרת המשפט כך שיתייחס 
להוראות חוק ורגולציה בכלל, ולחקיקת המס כדוגמה בלבד. הצוות גם החליף את 

"תקופות -ספיים" בהדוגמה של "דוחות המהווים מערכת שלמה של דוחות כ
. הסעיף גם כלל פסקה ]"ההשוואה שיש להתייחס אליהן בדוחות הכספיים

, אולם הצוות סבר כי פסקה זו מיותרת 14המסבירה את מטרת הדרישה בסעיף 
-שכן ההתאמות הנדרשות נכללו כבר בסעיפים אחרים בתקן )בהתאם לגישה של ה

AICPA של ה(. במקום פסקה זו נוספה פסקה מתוך התקן-PCAOB  הדנה
 בפרספקטיבה שבה רואה החשבון מתייחס לחוקים ורגולציה.

ועדת היגוי: הוועדה החליטה, בהמלצת ראשי הגופים המקצועיים,  - 16.5.16
להתייחס במפורש לפקודת מס הכנסה ותקנותיה, הוראות ניהול ספרים, חוק מע"מ 

 .כפי שהדבר קיבל ביטוי בבולט השלישי - וביטוח לאומי

 ב'.-ראשי הגופים המקצועיים: נוספה הפניה לקטגוריה א' ו - 4.8.16
 
 
 

)קטגוריה  אחרים ורגולציהחוקים עמידה ב–נהלים לזיהוי מקרים של אי 
 (15ו 6סעיפים : ראה) ב'(
 
עשויים לדרוש תשומת לב  מסוימים אחרים ורגולציהחוקים  .13א

                                                           
חובתו של רואה החשבון המבקר להביע דיעה על הדוחות הכספיים של ישות   16

אין פירושה שמחובתו לקבוע האם הישות עמדה מכל הבחינות בהוראות חוקים 
ורגולציה רלוונטיות. לדוגמה, בכל הנוגע לחקיקה בתחום המס, רואה החשבון 

ן המבקר צריך להשיג ראיות נאותות אשר ישיגו מידה סבירה של בטחו
שהסכומים הכלולים בדוחות הכספיים ביחס למסים אינם מוטעים באופן 
מהותי. עניין זה יכלול בדרך כלל קיום בירורים עם אלה המייעצים לישות 

 בענייני מס )בין אם בתוך משרד רואה החשבון המבקר או במקום אחר(.
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על  היסודיתבשל השפעתם  רואה החשבון המבקרפרטנית מצד 
עמידה אי  )ב((.6 סעיףכמתואר בקטגוריה ב' ) הישותפעילות 

 העלול הישותעל פעילות  יסודיתבעלי השפעה  ורגולציהחוקים ב
, או להעלות ספק באשר הישותלגרום להפסקת הפעילות של 

, אי הלדוגמ להמשיך להתקיים כעסק חי. הישותשל  הליכולת
או זכאות אחרת לביצוע  ישותה של רישיוןהדרישות עמידה ב

השפעה כאמור )למשל, עבור תאגיד  תלהיות בעל העלול הפעילות
  דרישות הון או השקעה(.עמידה בבנקאי, אי 

 
המתייחסים בעיקר  ורגולציהכמו כן, ישנו מספר רב של חוקים  

אשר לרוב אינם משפיעים  ישותלהיבטים התפעוליים של ה
על הדוחות הכספיים היא  )השפעתםעל הדוחות הכספיים במישרין 
 ישותבמערכות המידע של ה מקבלים ביטויואינם עקיפה( 

. השפעתם העקיפה עשויה לנבוע מהצורך הרלוונטיות לדיווח כספי
לתת גילוי להתחייבות תלויה עקב טענה לאי עמידה בחוקים 
ורגולציה שזוהתה או לחשד לאי עמידה כזאת, או עקב קביעה של 

עמידה כזאת. אותם חוקים ורגולציה  אי עמידה או חשד לאי
אחרים עשויים לכלול את אלה המתייחסים למסחר בניירות ערך, 
בטיחות וגהות תעסוקתית, נטילת תרופות ומזון, הגנת הסביבה, 
שוויון הזדמנויות בתעסוקה ותיאום מחירים או הפרות אחרות 

 הקשורות להגבלים עסקיים. 
 

ה בסיס מספיק כדי להכיר יתכן שלרואה החשבון המבקר לא יהי 
באי עמידה אפשרית בחוקים ורגולציה כאלה. בכל הנוגע לקטגוריה 

)ב(, חובתו של רואה החשבון המבקר מוגבלת 6ב' המצוינת בסעיף 
( שעשויים לסייע בזיהוי אי עמידה 15לביצוע נהלי ביקורת )ר' סעיף 

באותם חוקים ורגולציה שעשויה להיות לה השפעה מהותית על 
חות הכספיים. גם כאשר נהלים אלה מבוצעים, רואה החשבון הדו

המבקר עשוי שלא להיות מודע לקיומה של אי עמידה בחוקים 
ורגולציה אלא אם ישנה ראיה לאי עמידה כזאת ברשומות, 
מסמכים, או מידע אחר שבדרך כלל נבדקים בביקורת של דוחות 

  .כספיים
 העקיפה"השפעתם  במילים שמתחיל הקטע כל את הוסיף הצוות: צוות - 9.2.16
 AICPA-ה של מהתקן לקוח זה קטע. הפסקה בסוף ומסתיים.." לנבוע עשויה

, כן כמוולדעת הצוות מבהיר את המשמעות של חוקים ורגולציה בקטגוריה ב'. 
 הדוחות על")השפעתם  וכן"במישרין"  המילים נוספו זה לקטע שקדם במשפט

 (".עקיפה היא הכספיים

 14ראשי הגופיים המקצועיים: ההתייחסות לנהלי הביקורת של סעיף  - 20.7.16
 לעיל. 7הותאמה בהתאם להחלטה בסעיף 

 ב'.-ראשי הגופים המקצועיים: נוספה הפניה לקטגוריה א' ו - 4.8.16
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 לידיעת רואה נועדו להביא 15הלי הביקורת הנדרשים בסעיף ונ .14א
אשר  ורגולציהחוקים עמידה בהחשבון המבקר מקרים של אי 

 , וזאתהשפעה מהותית על הדוחות הכספיים עשויה להיות להם
אחרים  ורגולציהמאחר שההשלכות על הדיווח הכספי של חוקים 

 .ישותעשויות להשתנות בהתאם לפעילות ה
 
א.במקרים מסוימים, כמות התכתובות שיש לישות עם רשויות 14א

יתכן כי חלק  בנושא רישוי ורגולציה היא רבה מאוד. יתרה מכך,
מהתכתובות, או כולן, מתייחסות לעניינים שאינם בתחום 
מומחיותו של רואה החשבון המבקר. לפיכך, תוך הפעלת שיקול 
דעת מקצועי בנסיבות כאלה, רואה החשבון המבקר עשוי לשקול 
את העניינים הבאים בבואו לקבוע את היקף הבירורים שעשויים 

 בחוקים ורגולציה: לסייע בזיהוי מקרים של אי עמידה

 האופי של הישות 

 האופי והסוג של התכתובת 

 נסיון העבר של רואה החשבון המבקר עם הישות 

 נסיון העבר של הישות עם חוקים ורגולציה 
רואה החשבון המבקר עשוי למצוא זאת מועיל לקבל מהישות  

 סיכום של אותן תכתובות מהישות ו/או מיועציה המשפטיים.
 

 לסעיף זה. AICPA-ה של בתקן הסעיף שקיים את להוסיף הוחלט: צוות - 9.2.16
 האחרון והמשפט"ח( רוהנוספו המשפט השני )דברים שלא בתחום התמחות 

כמו כן, הסעיף הותאמה לשינוי . AICPA-ה של בתקן הופיעו שלא( סיכום)קבלת 
  לפיו יש לקיים בירורים לגבי תכתובות ולא לבחון אותן. 15שבוצע בסעיף 

 15ראשי הגופיים המקצועיים: ההתייחסות לנהלי הביקורת של סעיף  - 20.7.16
  לעיל. 7הותאמה בהתאם להחלטה בסעיף 

ראשי הגופים המקצועיים: נוספו הבולטים "נסיון העבר של רואה החשבון  - 4.8.16
 .AICPA-"הוותק של הישות". דוגמאות אלה לא קיימות בתקן של ה-המבקר" ו

 .הוחלט להבהיר את המשפט "הוותק של הישות" :תצוו - 16.8.16
 
 

 רואה החשבון המבקרלידיעת  ההמגיע עמידה בחוקים ורגולציהאי 
  (16 סעיף: ראה) באמצעות נהלי ביקורת אחרים

 
נהלי ביקורת המיושמים לצורך גיבוש חוות דעת על הדוחות  .15א

הכספיים עשויים להביא לידיעת רואה החשבון המבקר מקרים של 
, נהלי ה. לדוגמורגולציהחוקים עמידה באי חשד לאו  עמידהאי 

 ביקורת כאמור עשויים לכלול: 
 
  לים;וקוטופר קריאת •
 
או  יועץ משפטי פנימיעם ההנהלה והדירקטוריון ועריכת בירורים עם  •
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  כןלגבי הליכים משפטיים, תביעות והערכות; ו ישותשל ה חיצוני
 
פרטים של סוגי עסקאות, יתרות  לגביביצוע בדיקות מבססות  •

  או גילויים. חשבון
 

  (17 סעיף: ראה) בכתב הצהרות
 
עשויה להיות  על הדוחות הכספיים ורגולציהשל חוקים  ההשפעה  .16א

 ותבכתב מספק לפיכך, הצהרות שונה בין מקרה אחד למשנהו.
ההנהלה על הדירקטוריון ושל  םראיות ביקורת נחוצות לגבי ידיעת

, אשר השלכותיהם ורגולציהחוקים ב זיהוי או חשד לאי עמידה
עם זאת,  עשויות להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים.

, ןכשלעצמ נאותותיות ביקורת רא ותמספק ןבכתב אינ הצהרות
ראיות ביקורת של היקף האופי והעל  יםמשפיע ןולפיכך, אינ

 כפוףלדיון ב]. 17להשיגנדרש אחרות שרואה החשבון המבקר 
 [580 בתקן להחלטות

 
  עמידה בחוקים ורגולציהנהלי ביקורת במקרה של זיהוי או חשד לאי 

 
  (19 סעיף: ראה) ורגולציהחוקים ב עמידהסימנים לאי 

 
מקרה של אי עמידה על רואה החשבון המבקר יוודע ליתכן ש . 17א

-13בחוקים ורגולציה לא רק כתוצאה מביצוע הנוהלים בסעיפים 
)לדוגמה: כאשר רואה החשבון מקבל מידע בדבר חשד לאי . 17

 whistle)עמידה בחוקים ורגולציה על ידי חושף שחיתויות 

blower) 
 הוחלט לאמץ את התיקון בתקן הבינלאומי לסעיף. :צוות - 16.8.16

 
  :ורגולציהחוקים עמידה בלהצביע על אי  יםעשוי העניינים הבאים  .18א
 

ורשויות ממשלתיות או  גופים רגולטורייםחקירות מצד   •
  עונשים.תשלום של קנסות או 

מתן או  לא מוגדרים,תשלומים עבור שירותים ביצוע   •
 /פקידיליועצים, צדדים קשורים, עובדים או עובדי ,הלוואות
 ממשלה. 

עמלות מכירה או עמלות לסוכנים הנראות כמוגזמות ביחס   •
או  האו בענף של ישותלאלו המשולמות בדרך כלל על ידי ה

 לשירותים שהתקבלו בפועל. ביחס 

רכישות בסכומים גבוהים או נמוכים משמעותית ביצוע   •
  ממחיר השוק.

                                                           
 .4סעיף , "הצהרת מנהלים",Xביקורת  תקן 17 
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תשלומים יוצאי דופן במזומן, רכישות באמצעות ביצוע   •
המחאות בנקאיות למוכ"ז או העברות לחשבונות בנק 

  ממוספרים.

  עסקאות יוצאות דופן עם חברות הרשומות במקלטי מס.  •

תשלומים עבור סחורות או שירותים המתבצעים למדינה   •
  שאינה המדינה ממנה הגיעו הסחורות או השירותים.

או בשוגג,  בזדוןקיומה של מערכת מידע אשר, בין אם   •
  קות.יאינה מספקת נתיב ביקורת הולם או ראיות מספ

שלא נרשמו בצורה עסקאות  או עסקאות בלתי מורשות  •
  .נאותה

   אי עמידה בחוקים ורגולציה שאוזכרה בדוחות בדיקה של
רשויות רגולטוריות, אשר הועמדו לרשות רואה החשבון 

 המבקר.

 

(: בבולט השני 17.5.16)לאחר עדכון בעקבות החלטות הוועדה מיום  צוות - 9.2.16
 payments without properנוספה המילה "פקידי", הוסר בולט שבו היה כתוב "

exchange control documentation ,"או  הסיפא נוספה מהסוף השלישי בבולט"
הבולט , PCAOB-ה של בתקן..." כפי שקיים מלא באופן נרשמו שלא עסקאות

תורגם "סיקור תקשורתי שלילי  "Adverse media comment" -כ הופיע במקורש
 מהתקן התווסף האחרון והבולט, בקשר לישות המתייחס לעמידה בחוקים ורגולציה"

 .AICPA-ה של

צוות: הוחלט להסיר את הדוגמה של סיקור תקשורתי שלילי וליישר קו  - 12.7.16
 "עסקאות בלתי מורשות".-י בבולט שמתחיל בעם התקן הבינלאומ

-ו 5, 4, 3ראשי הגופים המקצועיים: מעוניינים להעלות לדיון את בולטים  - 4.8.16
7. 
 
 

 סעיף: ראה) רואה החשבון המבקר שמבצעעניינים הנוגעים להערכה 
 )ב((19
 
 ביחסרואה החשבון המבקר  שמבצעעניינים הנוגעים להערכה  .19א

 השפעה האפשרית על הדוחות הכספיים כוללים: ל 
 

ההשפעה הכמותית של אי עמידה בחוקים ורגולציה.  •
הטלה של קנסות, עונשים, פיצויים, איום להפקעת לדוגמה, 

  נכסים, הפסקת פעילות כפויה, והליכים משפטיים.
 
 .ההשפעה האיכותנית של אי עמידה בחוקים ורגולציה •

לדוגמה, תשלום לא חוקי של סכום לא מהותי עשוי להיות 
מהותי אם קיימת הסתברות סבירה שהוא יוביל 

  להתחייבות תלויה מהותית או לאובדן הכנסות מהותי.
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  גילוי בגין ההשלכות הפיננסיות האפשריות.ב הצורך •
 
האם ההשלכות הפיננסיות האפשריות הן חמורות במידה  •

בהצגה הנאותה של הדוחות המחייבת הטלת ספק 
  את הדוחות הכספיים למטעים. שהן הופכותהכספיים, או 

 

 - לשניים פוצל הראשון הבולט, AICPA-ה של לתקן בהתאם: צוות - 9.2.16
"ההשפעה  הכותרת לו התווספה אבל בבינלאומי שהוא כפי שנשאר הראשון

 .בבינלאומי קיים ולא במלואו שהתווסף והשני..", הכמותית

צוות: הוחלט להסיר מהבולט הראשון את המילים "ההשלכות הפיננסיות  - 12.7.16
האפשריות של אי עמידה בחוקים ורגולציה על הדוחות הכספיים עשויות לכלול..." 

 שכן זה מסרבל את המשפט. במקום זאת נכתב "לדוגמה...".
 

 
בחוקים , לרבות דיון או דיווח של זיהוי או חשד לאי עמידה הלי ביקורתונ

  (23-ו  20 סעיף: ראה) ורגולציה עם הדירקטוריון וההנהלה
 
נדרש לדון בזיהוי או בחשד לאי עמידה רואה החשבון המבקר   .20א

בחוקים ורגולציה לדירקטוריון וההנהלה )בדרג שנמצא מעל אלו 
, אם אפשרי( משום שיתכן 18שמעורבים באי העמידה הנחשדת
וספות. לדוגמה, רואה החשבון שיוכלו לספק לו ראיות ביקורת נ

מבינים בצורה דומה המבקר יכול לוודא שההנהלה והדירקטוריון 
את העובדות והנסיבות הרלוונטיות לעסקאות או לאירועים  לשלו

 אי עמידה בחוקים ורגולציה.  ל חשדל או זיהוישהביאו ל
 

 הוחלט לאמץ את התיקון בתקן הבינלאומי לסעיף. :צוות - 16.8.16
 
 
 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ .21א
 

צוות: הוחלט להסיר את הסעיף שכן בתקן הבינלאומי הסעיף דן בנסיבות  - 12.7.16
עשוי לדון בממצאים עם הדירקטוריון )ממונים על ממשל תאגידי(.  שבהן רוה"ח

, הרי שממילא יש חובה לדווח לדירקטוריון 20הצוות סבר שנוכח ההתאמות לסעיף 
 ומכאן שאין משמעות לסעיף שמדבר על הנסיבות שבהן כדאי לדווח לו.

 
 
רואה ק ליאינם מספקים מידע מספ הדירקטוריון וההנהלהאם  .22א

                                                           
בישויות קטנות לעתים אותם גורמים )ולעתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן   18

מנהל(. לפיכך, -בתפקיד בדירקטוריון והן בתפקיד בהנהלה )כגון בעלים
בישויות כאלה לא צפוי להיות גורם בדרג גבוה יותר לדון איתו באי העמידה 

אי הנחשדת, ככל שרואה החשבון המבקר חושד שאותם גורמים מעורבים ב
 העמידה בחוקים ורגולציה.
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, ורגולציהחוקים למעשה הישות עומדת בלכך ש המבקר החשבון
ו/או לקבל חוות למצוא לנכון להתייעץ  יכול רואה החשבון המבקר

 היישום שללגבי  של הישות חיצוני אויועץ משפטי פנימי מ דעת
, האפשרות של תרמיתלגבי נסיבות, לרבות ב והרגולציההחוקים 

התייעצות ו/או אם . וההשפעות האפשריות על הדוחות הכספיים
קבלת חוות דעת מהיועץ המשפטי של הישות לא הניחה את דעתו 
של רואה החשבון המבקר, יכול רואה החשבון המבקר לקבל ייעוץ 
משפטי ו/או מקצועי נוסף ולנקוט בפעולות נוספות נחוצות, אם 

 בכלל.
 

בבינלאומי  הסעיף של הסיפא הוסרה: המקצועיים הגופים ראשי - 16.5.16
 או נאותה אינה הישות של המשפטי היועץ עם התייעצות שבו למצב המתייחסת

 .מעמדתו רצון שבע אינו המבקר החשבון שרואה

צוות: הוחלט להחזיר את הסיפא בניגוד להחלטת ראשי הגופים  - 18.7.16
 המקצועיים, שכן אחרת הסעיף נראה חסר.

סח את הסעיף בצורה אחרת, ראשי הגופיים המקצועיים: סברו כי ראוי לנ - 20.7.16
כך שהוא ייקבע שאם התייעצות ו/או קבלת חוות דעת מהיועץ המשפטי של הישות 
לא הניחה את דעתו של רואה החשבון המבקר, הוא יוכל לקבל ייעוץ משפטי נוסף 

  ולנקוט בפעולות נוספות נחוצות, אם בכלל.
 
 
 

 (22 סעיף: ראה) עמידה בחוקים ורגולציההערכת ההשלכות של אי 
 
, רואה החשבון המבקר מעריך את 22 סעיףכנדרש בהתאם ל .23א

ביחס להיבטים אחרים  עמידה בחוקים ורגולציהההשלכות של אי 
של הביקורת, לרבות הערכת הסיכונים על ידי רואה החשבון 

ההשלכות של מקרים בכתב.  של הצהרותמהימנות ההמבקר ו
רואה שזוהו על ידי  עמידה בחוקים ורגולציהשל אי  מסוימים

בעניינים כגון מידת ההסתרה של תלויות  תהיינה החשבון המבקר
דרג ההנהלה אי העמידה, הקשר שלה לפעולות בקרה ספציפיות, ול

 כאשר מעורבים גורמים עם ובמיוחדאו העובדים המעורבים, 
  .ישותהסמכות הגבוהה ביותר ב

 

את הסיפא באופן שיהיה קריא ראשי הגופיים המקצועיים: הוחלט לנסח  - 20.7.16
יותר מהנוסח הבינלאומי. עם זאת, המשמעות של הנוסח העברי לא אמורה להיות 

  שונה מהכוונה בתקן הבינלאומי.
 
 
להלן דוגמאות לנסיבות בהן רואה החשבון המבקר יידרש להעריך  .24א

את ההשפעה של זיהוי או חשד לאי עמידה בחוקים ורגולציה על 
 ות בכתב שהתקבלו מההנהלה והדירקטוריון:מהימנות ההצהר

רואה החשבון המבקר חושד, או יש בידו ראיות, בדבר  •
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מעורבות בפועל או מתוכננת של ההנהלה או הדירקטוריון 
 .בזיהוי או חשד לאי עמידה בחוקים ורגולציה

  
רואה החשבון המבקר מודע לכך שההנהלה או הדירקטוריון  •

ידעו על אי העמידה בחוקים ורגולציה, ולא דיווחו או לא 
אישרו לדווח לרשויות המתאימות תוך זמן סביר, כנדרש 

 בחוקים או רגולציה. 
 

 הוחלט לאמץ את התיקון בתקן הבינלאומי לסעיף. :צוות - 16.8.16

 
 
רשאי לבחון האם  רואה החשבון המבקרבנסיבות מסוימות,  .25א

אינם  הדירקטוריון וההנהלהפרישה מההתקשרות נחוצה כאשר 
נדרשות  רואה החשבון המבקרנוקטים בפעולות מתקנות שלדעת 

ולרואה החשבון המבקר קיים חשש משמעותי  תחת הנסיבות
אי גם אם וזאת , באשר ליושרה של הדירקטוריון וההנהלה

 .19,20לדוחות הכספיים תמהותי האינ ציההעמידה בחוקים ורגול
, עשוי רואה בבואו להחליט האם פרישה מההתקשרות היא נחוצה

 לא כי קובע 72 ביקורת תקןהחשבון המבקר לבקש ייעוץ משפטי. 
, מתפקידו יתפטר אם מבקר חשבון רואה של הולמת גישה זו תהיה

 כאשר, להימנע או שלילית דעת חוות לתת, להסתייג במקום
 .21זאת מחייבות הנסיבות

 
: הצוות סבר כי אין לאפשר התפטרות של רואה צוות - 17.4.16

 חשבון במקרים של אי עמידה בחוקים ורגולציה. 

ראשי הגופים המקצועיים: יש לאפשר התפטרות  - 16.5.16

 נוקטת לא והיא בהנהלהמקום בו רואה החשבון איבד אמון 

 לגבי 92 ביקורת בתקן מתאפשר שהדבר כפי, מתקנים בצעדים

 .תרמיות

 לאפשר שיש סברה הוועדה: ביקורת לתקני הוועדה - 17.5.16

. לאור זאת, נוסף 92 ביקורת בתקן שמתאפשר כפי התפטרות

תנאי שקיים חשש משמעותי באשר לכישורי הדירקטוריון 

 וההנהלה או היושרה שלהם.

                                                           
 הן מכהנים( בלבד אחד אדם אף ולעתים) גורמים אותם כי יתכן קטנות בישויות  19

, לפיכך(. מנהל-בעלים כגון) בדירקטוריון בתפקיד והן בהנהלה בתפקיד
 בסעיף כמתואר חששות ישנם המבקר החשבון לרואה כאשר, כאלה במצבים

 ולכן, מתקנים בצעדים לנקוט מנת על לדירקטוריון לפנייה משמעות אין, 18א
נקיטת צעדים  ללא גם מההתקשרות לבחון פרישה יוכל המבקר החשבון רואה

   מתקנים על ידי הדירקטוריון.
 תקשורת לגבי הנחיות מספק הלשכה של המקצועית ההתנהגות מכללי 16 כלל  20 

 .וחלףהמ המבקר החשבון ורואה המחליף המבקר החשבון רואה בין
 .25, סעיף 72ר' תקן ביקורת    21
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בה של חוסר אמון ועדת היגוי: יש לאפשר התפטרות מסי - 19.6.16+  26.5.16
 לתיקון יותר בכיר לגוף לפניה צורך ללאמנהל יחיד -בהבחנה בין מצב של בעלים

 כמו. המצב לתיקון יותר בכיר לגוף לפנות קודם יש שבהם אחרים מצבים לבין המצב
 בתקן שקיים כפי הלשכה של ההתנהגות מכללי 16 לכלל להתייחס הוחלט, כן

בנוסף, הוחלט להבהיר שהדבר חי בכפיפה אחת עם האמור בתקן  .92 ביקורת
לגבי הנסיבות שבהן לא ראוי להתפטר. בעקבות החלטה זו אין צורך  72ביקורת 

בסיפא של הסעיף שהייתה קיימת בתקן הבינלאומי והתייחסה למצב שנסיבות 
 שבהן לא ניתן להתפטר.

במקרים חריגים" שקיימים ראשי הגופים המקצועיים: הוסרו המילים " - 4.8.16
 בתחילת הסעיף בתקן הבינלאומי.

הוחלט שלא יהיה ראוי שרו"ח ישקול לפרוש כאשר קיים חשש  :צוות - 16.8.16
 שכישורי ההנהלה אינם מספקים.

 
  בחוקים ורגולציה עמידהאי זיהוי או חשד לדיווח על 

 מתאימים גורמיםל ורגולציה בחוקיםעמידה אי ל זיהוי או חשד דיווח על

  (29 סעיף: ראה) מחוץ לישות

 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ .26א
 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ . 27א
 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[  .28א
 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ . 29א
 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ . 30א
 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ . 31א
 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ . 32א
 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ . 33א
 

הראשון הצוות ביקש להדגיש  במשפטצוות:  - 18.7.16+  17.4.16+  21.2.16
"ח לדווח )במקום שהיא עשויה למנוע לרוהשככלל חובת הסודיות לא מאפשרת 

דיווח(. במשפט השני הובאו המקרים שבהם חובת הסודיות נסוגה בהתאם לכללי 
וזאת במקום  ולתקנות רו"ח )התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע( הלשכה

האמירה בתקן הבינלאומי שבמדינות שונות חובת הסודיות עלולה להתבטל על ידי 
, חוקים או בתי משפט. המשפט השלישי שהיה קיים בתקן הבינלאומי הוסר תקנים

. (וסד פיננסי לדווח)התייחס לכך שבמדינות מסוימות יש חובה חוקית על רו"ח של מ
"ח רשאי לבחון את שרוה)במקור היה כתוב  AICPA-ה לפי הותאם האחרון המשפט

 נאותות קבלת ייעוץ משפטי במטרה לקבוע דרך פעולה הולמת(.

ראה  - 29בוטל נוכח ביטול סעיף  26ראשי הגופיים המקצועיים: סעיף א - 20.7.16
  שם.

 לאוריה הנ"ל בישיבת ראשי הגופים צוות: ביקשו לעלות שוב את הסוג 16.8.16
 .הבינלאומי בתקן הסעיף תיקון

 
 

  במגזר הציבורי ישויותשיקולים ייחודיים ל
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 ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ .34א
 ראה - 29 סעיף ביטול נוכח בוטל  34א סעיף: המקצועיים הגופיים ראשי  20.7.16

 .שם
 
 מבקר"הסתמכות  בדבר 9 ביקורת בתקן( 4) .א 13 סעיףפי  על.  35א

על " מאוחדים כספיים בדוחות אחרים מבקרים על החשבונות
 כל לנקוט בנוהלים שיבטיחו שהוא קיבל אתהחשבון המבקר  רואה

על הדוחות מתן חוות דעת לו כדי לאפשר לו הדרוש  המידע
זיהוי או חשד לאי עמידה  יכלול. מידע זה המאוחדים ספייםהכ

לגרום טעות מהותית בדוחות הכספיים  היכוליםבחוקים ורגולציה 
 .המאוחדים של הישות

 
מעוניינים לשקול להוסיף סעיף ראשי בגוף התקן לגבי דיווח של : צוות - 16.8.16

 המעודכן( 250בתקן   35A)סעיף   חברות בנות לחברה האם

  (30 סעיף: ראה) תיעוד
 
זיהוי הממצאים הנוגעים ל בדבררואה החשבון המבקר  שלהתיעוד  .36א

 עשוי לכלול, למשל:  ורגולציהחוקים ב עמידהאי או חשד ל
 

 עותקים של רשומות או מסמכים. •
 
ההנהלה הדירקטוריון ולים של דיונים שנערכו עם וקוטופר •

 .ישותאו גורמים מחוץ ל
ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית שקיבל רואה החשבון  •

 .המבקר, אם בכלל
רואה החשבון המבקר נוכח המסקנות שאליהן הגיע  •

הממצאים הנוגעים לזיהוי או חשד לאי עמידה בחוקים 
 .ורגולציה

 
ראשי הגופים המקצועיים: הוחלט להוסיף את שתי הדוגמאות האחרונות  - 4.8.16

 המתייחסות לייעוץ משפטי והמסקנות אליהן הגיע רואה החשבון.

 
 
  ]לא נעשה שימוש בסעיף זה[ .37א
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 19.2.17עד  –הצעה להערות ותגובות הציבור 
 

 1 

 

 לשכת רואי חשבון בישראל
 

 (*)הצעת תקן ביקורת 
 

 ב ד ב ר
 

  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 

 

 

 

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

ידי המועצה המקצועית בהתאם -ועל 13.12.16בהתאם להחלטתה מיום 
 . 6.12.16להחלטתה מיום 

 
העקרונות, ההוראות וההנחיות שבהצעה זאת יחייבו את רואי החשבון  

 סתו לתוקף.המבקרים לאחר הוצאת התקן הסופי ובכפוף למועד כני
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 המשך - תוכן עניינים
 

 סעיפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 המבנה של הצהרות בכתב 

 ספק באשר למהימנות של הצהרות בכתב והצהרות 
 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. הצהרות בכתב נוספות   

 14א. סכום סף לצורך הצהרות בכתב 

  תאריך ההצהרות בכתב והתקופות אליהן הן  
 מתייחסות          

 15א. - 18א.

 19א. - 21א. המבנה של הצהרות בכתב  

 22.א המופקדים על בקרת העל תקשורת עם הגורמים

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

 23א. - 27א.

 
 נספחים:

  
 

 

 רשימת תקני ביקורת המכילים דרישות להצהרות בכתב  - 1נספח 

  הצהרה ישל מכתב אותדוגמ - 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 

    

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

הספציפיות לגבי הצהרות בכתב של תקני ביקורת אחרים אינן 
 תקן ביקורת זה.קבועות בהגורעות מההוראות 

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

"הצהרת מנהלים" בטל עם כניסתו לתוקף של  21תקן ביקורת  ב.2
 תקן 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 
 . לפיכך, בדומה לתשובות על בירוריםהישותהדוחות הכספיים של 

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

 
 
 

 

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

 )טו(.13ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל" סעיף 
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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 אופייהצהרות מהימנות בכתב 

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

 א(1סעיף א.
 

 כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה

שתאריך  תקן ביקורת זה יחול על ביקורות של דוחות כספיים .5
 .או לאחר מכן 2017בדצמבר  31המאזן האחרון הכלול בהם הוא 

 יישום מוקדם אפשרי.

 

 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 

שלמות המידע שהועמד לרשות גבי הדוחות הכספיים ול
 רואה החשבון המבקר;

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

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

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

על  שהתבקשואת ההצהרות בכתב  נותניםלא וההנהלה 
 ידי רואה החשבון המבקר.

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

לאותו חוק, סמכות )ב(  92". על פי סעיף לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם
 זו אינה ניתנת לאצילה למנהל הכללי.

  

87



 

 5 

 

 הגדרות

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

 

 הגורמים - הכספיים הדוחות על לחתום שהוסמכו הגורמים (א
 לחתום, 3הדירקטוריון ידי על בישות הסמכות את שקיבלו

זהות  4ציבוריות בחברות. הכספיים הדוחות על בשמה
גורמים אלה החותמים נקבעת על פי תקנות ניירות ערך. 

יהיו דירקטור )בעדיפות ליו"ר הדירקטוריון(, מנהל כללי 
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של הישות, או 

  .5אלה בתארים משתמשות שאינן בישויות ליהםימקב

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 

ראיות ביקורת אחרות. הצהרות בכתב בהקשר זה ב לתמוך
 ם או ספריאינן כוללות דוחות כספיים, המצגים הכלולים בה

  ורשומות תומכים. עזר

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

בתקני ביקורת קודמים נעשה לעתים שימוש במונח "הצהרת  
                                                      

כאשר הישות אינה חברה או שאינה חברה רגילה )הפועלת על פי שיקולים   3
עסקיים להשאת רווחיה(, יש לייחס את המונח "דירקטוריון" לגופים ו/או 
לאנשים שתפקידיהם בממשל התאגידי ובדרך הפעולה של אותה ישות 

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

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

עדרו, ונושא המשרה הבכיר ביותר לרבות ממלא מקומו של המנהל הכללי בהי
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

לה והן בתפקיד )ולעיתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן בתפקיד בהנה
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 

 תפקידיו השונים.
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מנהלים" או מונחים אחרים שמשמעותם הצהרה בכתב כמוגדר 
 לעיל, ולכן ייחשבו כהצהרה בכתב.

 זה אינו בשימוש[ סעיף מספר] .8
 

 התקןהוראות 

 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  בכתב 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 מהלרואה החשבון המבקר על  .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

  

                                                      
לתקן ביקורת זה( ייתכן כי אותם גורמים  7 קטנה )כהגדרתה בסעיף ישותב  6

, כך שאין הבדל בין הרכב ההנהלה כדירקטוריון והן כהנהלה הןמכהנים 
שהוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים.  הגורמים הרכבוהדירקטוריון לבין 

לחתום על הצהרה בכתב  וההנהלה מהדירקטוריוןנדרש  לאבנסיבות אלה, 
, שתכלול לכל הפחות את האמור אחת בכתב הצהרה על לחתום וניתןנפרדת, 

    ב.11-א ו11, 11, 10בסעיפים 
7
ההצהרה בכתב של הגורמים שהוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים תכלול   

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

)ב(  6"מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים", סעיף  91ביקורת 
 (.2)ד() 13, סעיף 110ותקן ביקורת 
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  ואירועים ושלמות עסקאות שניתןמידע 

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

כל המידע הרלוונטי  אתלרואה החשבון המבקר  וסיפק הם (א
בתנאי ההתקשרות לעריכת  סוכםכפי ש ,למידע וגישה

 ; 8וכן ביקורת

 ;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

  משמעותי את יכולתה להמשיך בפעילותה כעסק חי.
  

 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  הם סיפקו לרואה החשבון המבקר את (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 

                                                      
 )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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   ;חות הכספייםביטוי בדו

, 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 לידיעתואו בנכסים אחרים, פרט לאלה שהובאו 
, 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 

השפעותיהם יש לשקול בעת ההכנה של  ורגולציה אשר את
 הדוחות הכספיים.

 

 בכתב בהצהרות ההנהלהו הדירקטוריוןחובות  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,  .ביקורת אחרים

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, 
, 13א.-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
הדוחות הכספיים. הצהרות בכתב תתייחסנה לכל  המבקר על

הדוחות הכספיים ולכל התקופות שאליהן מתייחס דוח רואה 
  (.18א.-15סעיפים א. 'רהחשבון המבקר. )
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 של הצהרות בכתב המבנה

רואה החשבון אל מופנה המכתב תפורטנה בהצהרות בכתב  .15
 (21א.ף סעי ר'המבקר. )

 

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 )הערכים האתיים או 

 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  בפרט, .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 הדירקטוריון

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
בפעולות מתאימות, לרבות קביעת ההשפעה  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
 החשבון המבקר:רואה  על ,מבין אלה שהתבקשו

                                                      
 "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד". 72ר' תקן ביקורת   10
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 ;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

נקוט בפעולות מתאימות, לרבות קביעת ההשפעה ל (ג
הדעת בדוח רואה החשבון המבקר האפשרית על חוות 

, 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  םרואה החשבון המבקר הגיע למסקנה שקיי (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 דירקטוריון וה (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 

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

, חומר הראיות שניתן להשיג על ידי יישום של סוימיםבמקרים מא 1א.
נוהלי ביקורת אחרים הוא מוגבל; לכן, רואה החשבון המבקר 

כדי לספק את הראיות הנוספות הנחוצות.  מקבל הצהרות בכתב
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ות ולה וטוקול של החלטת דירקטוריון עשויפרבנסיבות 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 
לכוונות נוספת כדי לספק ראייה בקשר להחלטת הדירקטוריון, 

  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

  בכתב.

                                                      
11

לתקן ביקורת זה( ייתכן כי אותם גורמים  7קטנה )כהגדרתה בסעיף  בישות  
, כך שאין הבדל בין הרכב ההנהלה כדירקטוריון והן כהנהלה הןמכהנים 

שהוסמכו לחתום על הדוחות הכספיים.  הגורמים הרכבוהדירקטוריון לבין 
לחתום על הצהרה בכתב  וההנהלה מהדירקטוריוןנדרש  לאבנסיבות אלה, 

, שתכלול לכל הפחות את האמור אחת בכתב הצהרה על לחתום וניתןנפרדת, 
  ב.11-א ו11, 11, 10בסעיפים 

 
 אותם גורמים יתכן כי לתקן ביקורת זה(, 7)כהגדרתה בסעיף  בישות קטנה  12

)ולעתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן בתפקיד בהנהלה והן בתפקיד 
מנהל( ויתכן גם כי לא מכהן בישות -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 

 לבת ופעם אחת בציון תפקידיו השונים.משו
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 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
 ות.אקטוארי

  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 מידע חיוני למספק 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
 בנושאיםאת 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

על בסיס ראיות ביקורת אחרות אם אמנם רק מסוגל לשפוט 
את הדוחות הכספיים  ווהציג וההנהלה הכינו הדירקטוריון

ההכרה  לרשות רואה החשבון המבקר מידע על בסיס ווהעמיד
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. לדוגמה, רואה החשבון וההבנה, כפי שסוכמו, ביחס לחובותיהם
לרשות  וההנהלה העמידו הדירקטוריוןהמבקר אינו יכול להסיק ש

 הוסכםשבון המבקר את כל המידע הרלוונטי שעליו רואה הח
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
אשר מחדש את למהדירקטוריון וההנהלה המבקר עשוי גם לבקש 

 םההנהלה את חובותיההדירקטוריון ו וההבנה של ההכרה
 כאשר: בהצהרות בכתב. דבר זה עשוי להיות מתאים במיוחד

  הישותמי שחתמו על תנאי ההתקשרות לעריכת ביקורת בשם 
 אינם נושאים עוד באחריות הרלוונטית;

 םאינ דירקטוריון וההנהלההשלכך  קיימת אינדיקציה כלשהי 
 ; אוםכראוי את חובותיה יםמבינ

  גורמים לכך שיהיה זה מתאים לעשות כןשינויים בנסיבות. 

את  הדירקטוריון וההנהלהוההבנה 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 ,פי הוראות חוק ורגולציה עלהציבורי 

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

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

סמכות לאו  רגולציהלשעסקאות ואירועים נערכו בהתאם לחוק, 
 אחרת.

 
  

                                                      
( מתייחס לממשלה, יחידות סמך, שלטון מקומי, Public sectorהמגזר הציבורי )  13

 רשויות שלטוניות וגופים שלטוניים קשורים.
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 (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 הדוחות הכספיים.  לגביאחרות 
דוגמאות ן להל. 10השלמה להצהרה בכתב הנדרשת בסעיף 

 :כאמורהצהרות לנושאים של 

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

 ניתן להם גילוי בהתאם לאותה מסגרת: 

o  והסכמים חוזיים  רגולציה, חוק הוראותהיבטים 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 
 .הישות

 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  ןשל הישות בהוצאת סיון העברינ
 המוצהרות.

 לבחירת דרך פעולה מסוימתשל הישות סיבות ה.  

  הוציא לפועל דרך פעולה מסוימתלשל הישות היכולת. 
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 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

 לבקשבנוסף, רואה החשבון המבקר עשוי לסבור שיש צורך  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 
 הדירקטוריוןשלמותו של מצג כאמור. לדוגמה, אם כוונת ל
של השקעות, יתכן שלא תהיה  המדידהלבסיס  הההנהלה חשובו

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

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

 (  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
מוטעות לא תוכלנה להיחשב כזניחות בעליל. באותו האופן, רואה 

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

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

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

לשאת ההצהרות בכתב, ודוח רואה החשבון המבקר אינו יכול 
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  ישאויהכספיים או מתן גילוי בהם, הצהרות בכתב 
  .לתאריך דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים

  

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

 .5הביקורת", סעיף 
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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  מבנהעשויים להסכים על 
בכתב המתייחסות לתקופות קודמות על ידי התייחסות לקיומם 

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

הצהרות  מבוקשותשמהם  הגורמיםבהם  ,מיוחדיםיתכנו מצבים   18א.
בכתב בהווה לא היו נוכחים במהלך כל התקופות המצוינות בדוח 

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 
תם. לפיכך, אלה לדוחות הכספיים בכללוגורמים מאחריותם של 

המבקר לבקש מהם הצהרות בכתב על 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

"תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים  76תקן ביקורת  22.א
 דורש מרואה החשבון המבקר על בקרת העל בגוף המבוקר"
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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 למהימנות 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 
הדבר, לתקן את הערכת הסיכונים ולקבוע את האופי, העיתוי 
וההיקף של נוהלי ביקורת נוספים כדי לתת מענה לסיכונים 

 שהוערכו.

 

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

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

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

 בתפקיד 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
 תיחשב כתקשורת.הצהרה בכתב הכאלה, 

לתקן ביקורת זה( יתכן כי אותם גורמים  7בישות קטנה )כהגדרתה בסעיף   16
)ולעיתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן בתפקיד בהנהלה והן בתפקיד 
בדירקטוריון )כגון בעלים מנהל(. לפיכך, במצבים כאלה, כאשר לרואה 

אין משמעות לתקן זה,  24החשבון המבקר ישנם חששות כמתואר בסעיף א.
לפנייה לדירקטוריון על מנת לנקוט בצעדים מתקנים, ולכן רואה החשבון 
המבקר יוכל לשקול לפרוש מההתקשרות גם ללא ציפייה שהדירקטוריון ינקוט 

 בצעדים מתקנים.  
מכללי ההתנהגות המקצועית של הלשכה מספק הנחיות לגבי תקשורת  16כלל   17

 ואה החשבון המבקר המוחלף.בין רואה החשבון המבקר המחליף ור
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קובע כי לא תהיה זו גישה הולמת של  72משפטי. תקן ביקורת 
רואה חשבון מבקר אם יתפטר מתפקידו, במקום להסתייג, לתת 

  18חוות דעת שלילית או להימנע, כאשר הנסיבות מחייבות זאת.

 

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

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

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 

 

 הדירקטוריון חובות לגבי בכתב הצהרות בשל דעת חוות 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 מגיע 20לכן, אם, כפי שמתואר בסעיף 

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

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

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

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  72ייעוץ משפטי. תקן ביקורת  לבקש

הולמת של רואה חשבון מבקר אם יתפטר מתפקידו, במקום 
להסתייג, לתת חוות דעת שלילית או להימנע, כאשר הנסיבות 

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

 .25סעיף 
 .10-)ג( ו8, "תיעוד ביקורת", סעיפים 101ר' תקן ביקורת   19
 .20, סעיף 72ר' תקן ביקורת   20
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  21מחייבות זאת.

 

ואה החשבון על ידי ר שנדרשההצהרה בכתב ששונתה לעומת זו   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 חובתם להכנת הדוחות הכספיים 

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

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

 .72בהתאם לתקן ביקורת 

  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, יכי, פרט למידע שהושמד בשר
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
הדעת בדוח רואה החשבון המבקר בהתאם לתקן ביקורת 

72.  

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

 .25סעיף 
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רשימת תקני ביקורת המכילים דרישות להצהרות  - 1ח נספ

   (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.הולהנחיות יישום ודברי הסבר אחרים בתקני 

 

"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 פים"ביקורת אומדנים בחשבונאות", סעי 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 התקשרות"מכתב  91 ביקורת תקן 
 לתקן ביקורת זה( 3)ר' נספח  )יד(.6 -)ז( ו6)ב(, 6 סעיפים", כספיים

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

 זה(

"אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של  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 

"אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך  100תקן ביקורת  
סעיף  (", SUBSEQUENT EVENTSדוח רואה החשבון המבקר ) 
 9.  
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 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  
  . 14במהלך הביקורת", סעיף  
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 (  21סעיף א. ר') דוגמאות של מכתבי הצהרה – 2נספח 

 של הדירקטוריון  של מכתב הצהרה דוגמה

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

או לאחר מכן.  2017בדצמבר  31כספיים לתקופות המסתיימות ביום 
זו מניחה כי מסגרת הדיווח הכספי המתאימה היא כללי  דוגמה

או כללי דיווח כספי  (Israeli GAAPבישראל ) חשבונאות מקובלים

לא קיים ספק משמעותי בדבר יכולתה של , כי 22(IFRSבינלאומיים )
"העסק  58הישות להמשיך כעסק חי )כמשמעותו בתקן ביקורת 

אם , וכי לא קיימים חריגים להצהרות בכתב שהתבקשו. החי"(
קף את קיימים חריגים, יש צורך לערוך שינויים בהצהרות כדי לש

 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 

, הכוללים את הדוח על המצב הכספי החברה( -_____ )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 IFRS( או כללי דיווח כספי בינלאומיים )Israeli GAAPבישראל )
 ההתאמות המתחייבות.
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תזרימי הדוחות על ו 24השינויים בהון העצמי, הדוחות על 23הרווח הכולל
, לשם מתן כיםתארי 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:

 
ל הדוחות הכספיים של עמכתב הצהרה זה ניתן בקשר לביקורת שערכתם 

הכוללים את הדוח על המצב הכספי , החברה( -_____ )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 חוות כיםתארי 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  61תימחקנה )ר' סעיף המלים "דוחות רווח והפסד" 
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 

זי במקום "דוחות רווח והפסד, הדוחות על הרווח (, א34חשבונאות מספר 
הכולל, הדוחות על השינויים בהון העצמי" יבוא "דוחות רווח והפסד 

 ועודפים".
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים  נכללובמידה ודוחות תזרימי מזומנים   25

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

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

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

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

 IASבתקן חשבונאות בינלאומי  10Aרווח או הפסד ורווח כולל אחר" )ר' סעיף 

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

 
 דוחות כספיים

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

, ותחשבונאבהנחות משמעותיות ששימשו אותנו בעריכת אומדנים  •
 . 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 התאמה או ניתן גילוי  נערכה •
שלגביהם  ועד תאריך החתימה עליהם, תאריך הדוחות הכספיים

/כללי דיווח (Israeli GAAP) בישראלכללי חשבונאות מקובלים 

 .34מחייבים התאמה או מתן גילוי (IFRSכספי בינלאומיים )

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

ההשוואה וכן את ההתייחסות למסגרת הדיווח הכספי לעדכן את תקופות 
המתאימה כך שהיא תתייחס, לדוגמה, לתקנות ניירות ערך. כמו כן, יש להוסיף 
במידת הצורך פסקאות רלוונטיות לעניין הצהרות בדבר אפקטיביות הבקרה 
הפנימית על הדיווח הכספי. כך גם לגבי דרישות רגולטוריות אחרות, כגון 

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

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

 לתקן ביקורת זה 10ר' סעיף   31
 א24 סעיף 81ר' תקן ביקורת   32
 16 סעיף 52ר' תקן ביקורת   33
 9 סעיף 100ר' תקן ביקורת   34
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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
 . 36להמשיך בפעילותה כעסק חיאת יכולתה 

  
 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 בתוך 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 שאנו מודעים לקיומו לגבי כל הבאנו לידיעתכם כל מידע  •
  :41משפיעים על החברה ושבה מעורביםהאו חשד לתרמית 

 ; ההנהלה או/ו הדירקטוריון חברי ○

 בקרהבתחום ה משמעותיים בתפקידים המכהנים עובדים ○

                                                      
 14 סעיף 115ר' תקן ביקורת   35
 א לתקן ביקורת זה. 11ר' סעיף   36
 )א( לתקן ביקורת זה11ר' סעיף   37
 91לתקן ביקורת ( iii)( יד) 6סעיף ר'   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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 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 

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
 

  

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

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

 

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

או לאחר מכן.  2017בדצמבר  31כספיים לתקופות המסתיימות ביום 
זו מניחה כי מסגרת הדיווח הכספי המתאימה היא כללי  דוגמה

או כללי דיווח כספי  (Israeli GAAPבישראל ) חשבונאות מקובלים

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

אם חריגים להצהרות בכתב שהתבקשו.  , וכי לא קיימיםהחי"(
קיימים חריגים, יש צורך לערוך 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 

, הכוללים את הדוח על המצב הכספי החברה( -_____ )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 IFRS( או כללי דיווח כספי בינלאומיים )Israeli GAAPבישראל )
 ההתאמות המתחייבות.
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תזרימי הדוחות על ו 48השינויים בהון העצמי, הדוחות על 47הרווח הכולל
מתן , לשם כיםתארי םבאות לכל אחת מהשנים שהסתיימו 49מזומנים

, מכל הבחינות 50באופן נאות 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 
, הכוללים את הדוח על המצב הכספי החברה( -_____ )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  61סד" תימחקנה )ר' סעיף המלים "דוחות רווח והפ
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 )
של הצגה נאותה ולא נוסח זה מתייחס למסגרת דיווח כספי שהיא מסגרת   50

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

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

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

 IASבתקן חשבונאות בינלאומי  10Aרווח או הפסד ורווח כולל אחר" )ר' סעיף 

1.) 

111



 

 29 

 

 [.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

בתנאי ההתקשרות לעריכת  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,  •

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

ידוע לנו  ,כןנאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. כמו 
שבשל האופי המדגמי של הביקורת ומגבלות מובנות אחרות שלה, 
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 
 . 56בישראלבהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

ידוע לנו, שביקורת דוחות כספיים איננה מהווה חקירה שמטרתה  •
לחשוף תרמית אפשרית )לרבות הונאה, מעילה, זיוף, הסתרה 
וכיוצ''ב( ואיננה כוללת אמצעים, שיטות ונהלים ספציפיים 

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

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

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

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

 לתקן ביקורת זה 10ר' סעיף    55
 .91)ו( לתקן ביקורת -)ה( ו6סעיף  ר'  56
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המשמשים בחקירה שכזו וכן העובדה כי הסיכון שלא תתגלה 
עקב תרמית גדול אף הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים 

 . 57יותר מהסיכון שלא תתגלה הצגה מוטעית מהותית עקב טעות

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  •
 . 59וזיהוין של תרמיות חלה עלינו

המדיניות החשבונאית שאומצה ויושמה בדוחות הכספיים הינה  •
 .60נאותה

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

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

/ 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, הדוחות הכספיים תאריך

/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
 .ביקורת זהב )א( לתקן 11 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

ההשפעות של כל ההליכים המשפטיים והתביעות הקיימות או  •
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 אפשריים בהמשך פעילותה של ה
 . 66את יכולתה להמשיך בפעילותה כעסק חי

  

 ]דוגמאות להצהרות נוספות הנדרשות בהתאם לנסיבות[:

מאשרים ביחס להצגה מחדש ]תיאור ההצגה מחדש[ שבוצעה אנו  •
כדי לתקן הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים לתקופה 
הקודמת ]תיאור ההשפעה של ההצגה מחדש על המידע 

 . 67ההשוואתי[, כי ההצגה מחדש הינה נאותה

הדרושים  הבירוריםלאחר שערכנו את , למיטב ידיעתנו ואמונתנו •
, ההפרשות ו כל הידע המתאיםעל מנת שיהיה בידינ

 .69הנכללות בדוחות הכספיים הינן נאותות 68האקטואריות

חוזים במידת הצורך נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות ל •
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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לשימוש בשווי הוגן שנקבעה הבסיס לסתירת החזקה המתייחסת  •

/ כללי דיווח  (Israeli GAAPבכללי חשבונאות מקובלים בישראל )

, לגבי אותם אומדנים בחשבונאות שלא (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 )

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

 . 72הכספיים

ובגילויים ההנחות שנעשה בהן שימוש באומדנים בחשבונאות  •
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 גישה בלתי מוגבלת העמדנו 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 עיףסר'   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,  •
של ישיבות דירקטוריון וועדות הדירקטוריון ותרשומת של 

ת ודיונים מישיבות שהתקיימו לא מכבר ושעבורן טרם החלטו
 .76הוכנו פרוטוקולים

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

נרשמו  והאירועים העסקאותהיתרות, כל הבאנו לידיעתכם ש •
  78בדוחות הכספיים.נאות 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 המכהנים 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 

מפקחים או על ידי עובדים, עובדים לשעבר, אנליסטים, גופים 
 . 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.11סעיף ר'   76
 ב)ג( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   77
 ב )ד( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   78
 92)ב( לתקן ביקורת 90ר' 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  •
 מודעיםדדים קשורים שאנו יתרות 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 

 .85קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים

הוטלו שעבודים על נכסי החברה, פרט לאלה שהובאו  לא •
 .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 

 .88אות בדוחות הכספייםגילוי נ

  

                                                      
 52ביקורת לתקן  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.11ר' סעיף   87
 ב )ט( לתקן ביקורת זה.11ר' סעיף   88
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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 /הדוחות הכספיים
ליכים ולא קיבלנו כל ייעוץ משפטי בנוגע לה/, בתביעה כאמור

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

 :90]דוגמאות לעניינים נוספים שיכולים להיכלל בחלק זה 

הבאנו לידיעתכם את כל ההודעות שהתקבלו מרשויות  •
 . 90בנוגע לדיווח הכספירגולטוריות 

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]חבר דירקטוריון )בעדיפות ליו"ר([
 

__________________________ 
 92]שם המנהל הכללי ותארו[

 
_______________________________________ 

 92ותארו[ נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים]שם 
 

  

                                                      
 .83לתקן ביקורת  א25סעיף ר'   89
 .לתקן ביקורת זה 11ר' סעיף א.  90
 לתקן ביקורת זה. 13ף סעיר'   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  XXבתיקונים לתקני ביקורת אחרים המפורטים בסעיפים 
 חדש מוצג עם קו תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה.

 

"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 הדוח 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

 :כי 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

כי עסקאות ספציפיות עם צד קשור אינן כוללת  (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 

 המופקדים גורמיםה עם יתקשרהחשבון המבקר  רואה א.י"
 את ,אישור הדוחות הכספיים טרם, 93העל בקרת על

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

 והן בהנהלה בתפקיד הן מכהנים( בלבד אחד אדם אף)ולעיתים  גורמים אותם
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  " 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" 
מחדש כלשהי שבוצעה על מנת לתקן הצגה מוטעית מהותית  
בדוחות כספיים לתקופה קודמת המשפיעה על המידע  
 "ההשוואתי. 

 

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

 הצהרות בכתב"

 :X94לפי תקן ביקורת הצהרות בכתב  לקבלהמבקר  על א.24

הם סבורים שהנחות משמעותיות שנעשה בהן  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 ביישום והעקביות, המתאימה

דן בשימוש של הצהרות בכתב. בכפוף  X49תקן ביקורת  .ב24
לאופי, למהותיות ולהיקף של אי ודאות באמידה, 
הצהרות בכתב לגבי אומדנים בחשבונאות שהוכרו או 

גילוי בדוחות הכספיים עשויות לכלול שניתן להם 
 הצהרות:

 כוונתםמשקפות באופן נאות את  שההנחות (א)
 בדרכי לנקוט וההנהלה הדירקטוריון של ויכולתם

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

                                                                                                                  
 שהגורמים כךמנהל(, -בעלים)כגון לרבות כיו"ר  ,בדירקטוריון בתפקיד

את ההצהרות  מספקים אשר גורמים אותם הינם העל בקרת על המופקדים
 .תקשורתההצהרה בכתב תיחשב כבכתב. במצבים כאלה, 

 "הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר". Xר' תקן ביקורת   94
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 הם בחשבונאות לאומדנים הקשורים שגילויים (ב)
 הכספי הדיווח למסגרת בהתאם ונאותים שלמים

 .המתאימה

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

בחשבונאות ולגילויים שנכללים בדוחות 
 הכספיים.

 
שלא הוכרו או  שלא בחשבונאות אומדנים אותם לגבי ג.24

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

 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
אומדנים בחשבונאות שלא נמדדו בשווי הוגן או 

 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  ההנהלה בדבר עניינים

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

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

 . ""הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר X מנהלים"

שיקולים נוספים לגבי  -"ראיות ביקורת  83בתקן ביקורת  .7
 יתווסף הסעיף הבא: 25לאחר סעיף  -פריטים מסוימים" 

 X94קן ביקורת , על פי תהצהרות בכתב לבקשהמבקר  על א.25"
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 או הקיימות והתביעותליכים המשפטיים הה כללפיהן 
 בהכנת לשקול יש השפעותיהן שאת, הפוטנציאליות

 טופלו והן המבקר לידיעת הובאו ,הכספיים הדוחות
 הכספי הדיווח למסגרת בהתאם ,גילוי להן וניתן

 ".המתאימה

"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)
אחראים להכין את הדוחות הכספיים, וכאשר 

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

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

 (2)וההנהלה הדירקטוריוןאחריות וכן העובדה ש
אחראים לקיים בקרה פנימית אשר של המבוקר 

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

הינה  מהותית, בין עקב טעות ובין עקב תרמית
ת ובקרות פנימיות גם לקיים רשומות חשבונאיו

נאותות, לאמץ וליישם מדיניות חשבונאית 
 .הולמת ולשמור על נכסי המבוקר

... 

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

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

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

תרמית גדול ב שמקורה עקב הכספיים בדוחות
תתגלה הצגה מוטעית  אף יותר מהסיכון שלא

 טעות;ב שמקורה עקב מהותית
... 

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

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

 הגופים המקבילים לאלה.
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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 להשיג 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"
אחראים להכין ולהציג באופן נאות  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 

לקיים רשומות חשבונאיות ובקרות פנימיות  תרמית
 חשבונאית מדיניות וליישם ולבחורנאותות, לאמץ 

 .נכסי החברה הולמת ולשמור על נאותה

... 

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

 הסתרה וכיוצ"ב( ואיננה כוללת אמצעים, שיטות ונהלים
ספציפיים המשמשים בחקירה שכזו. הסיכון שלא 

 עקבהצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים  תתגלה
גדול אף יותר מהסיכון שלא תתגלה  תרמיתב שמקורה

 טעות.ב שמקורה עקב הצגה מוטעית מהותית

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

 תספקו לנו: בקשר לביקורת.

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

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

גישה בלתי מוגבלת וישירה לאנשים בחברה,  (ג)
ליועצים או מומחים חיצוניים של החברה וכן 
לגורמים המבצעים תפקידים בחברה בדרך של 
מיקור חוץ, כאשר אנו סבורים כי נחוץ להשיג מהם 

 "ביקורת.מידע ו/או ראיות 

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

 שנקבל מכם במסגרת תהליך הביקורת."

"אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של  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)
שהדוחות הכספיים עשויים להיות מוצגים באופן 

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)

עובדים בעלי תפקידים משמעותיים בתחום  (2)
 הפנימית; או הבקרה

במקרים שבהם התרמית עשויה  -אחרים  (3)
הכספיים; באופן מהותי על הדוחות  להשפיע

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

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

  מפקחים או אחרים.
... 

הצהרות בכתב הצהרת מנהלים בדבר " Xביקורת התקן  .91
 " מספק הנחיות בדבר השגתהחשבון המבקרלרואה 

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

להתחשב בגודלו של הגוף המבוקר,  חשוב הדבר כי מבלי
הבקרה הפנימית שתוכננה  באחריותה על ההנהלהתכיר 

 "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.   
  ... 

המקרים של אי קיום כל היא דיווחה למבקר את  (ה)
או חשד לאי קיום הוראות חוק ורגולציה אשר את 

ההכנה של הדוחות השפעותיהם יש לשקול בעת 
 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 אם 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

 81לרבות אלה הנמדדים בשווי הוגן, ראה תקן ביקורת 
 .ג24-א24"אומדנים בחשבונאות", סעיפים 

 

 –"ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן"  97בתקן ביקורת  .13
 יבוטל. 64סעיף 
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ניהול

המאה ב של  השני  העשור  אמצע 
ה–21, גופים פיננסיים רבים עדיין 
או  רשת  בתיקיית  משתמשים 
עבודה.  והנחיות  נהלים  לשמור  כדי  במגירה 
ללא  העבודה  והנחיות  הנהלים  נשארים  כך 
משתמש  ידיעת  ללא  אף  ולעיתים  שימוש, 
הקצה הזקוק להן. נהלים והנחיות עבודה הם 
הידע הנצבר על  ומה עם  בולטת.  דוגמה  רק 
כל תהליך אחר, פיננסי, טכנולוגי, או כזה של 

משאבי אנוש?
בתי  בנקים,  )כגון:  הפיננסיים  הגופים 
השקעות, חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות 

המש רגולציה  עתיר  בעולם  חיים  תפנסיה( 
נכון  לניהול  ללא מנגנון  תנה בקצב מסחרר. 
בקרה  שמירה,  שיאפשר  בארגון,  הידע  של 

חשו הם  לצורך,  בהתאם  בקלות  תושליפה 
תפים לאי יכולת לתפקד היטב, לבזבוז משא

בים ובמקרי הקיצון - גם לעיצומים כספיים, 

אובדן מוניטין ועוד.
הפי בגופים  ביותר  השכיחה  תהמחלה 
תננסים היא העדר שיתוף נכון של ידע. במר
תבית המקרים הידע נשמר אצל העובד הרל

וונטי, אך אינו נשמר בזיכרון הקולקטיבי של 
יוצא מכך, מושקעים משא תהארגון. כפועל 

בים כפולים ומכופלים על מנת להמציא את 
הגלגל מחדש, ולעיתים אף מתבצעות הפרות 

רגולציה עקב חוסר ידע.
העדר  היא  ביותר  השכיחה  הדוגמא 
גורמי האסדרה בארגון.  שיתוף הפעולה של 
מתוקף הרגולציה, גופים פיננסיים מפעילים 
מספר גופי אסדרה במקביל, כגון קצין ציות, 
ליישום  אחראי  פנים,  מבקר  סיכונים,  מנהל 
SOX ולעיתים יחידות בקרה נוספות. במרת

בית החברות, כל אחד מגופי האסדרה הללו 
השוטפת,  עבודתו  את  ולעצמו  בנפרד  מנהל 

תושומר את הידע שצבר במערכת שונה ובמ
קבצי  או  אקסל  בקבצי  אף  מסוימים  קרים 

תוורד הנשמרים בתיקיות רשת שאינן משות

פות, ומקשות על שליפת המידע.
תכתוצאה מכך, אותם גורמי אסדרה חוז

ובכך  קודמיהם,  שביצעו  בדיקות  על  רים 
תמבזבזים את משאביהם ואת משאבי הגור

לכל  מענה  לתת  שנדרשים  התפעוליים  מים 
אחד מהם בנפרד. מדובר בבזבוז של עשרות 

תאלפי שעות בשנה. הפתרון הוא פשוט וכל
כלי הרבה יותר: הטמעת מערכת לניהול ידע 

בארגון. 
קיימות בשוק מספר תוכנות מדף לניהול 
ידע, התומכות בין היתר בתהליכים הבאים: 
סיכוני  ניהול  תפעוליים,  סיכונים  ניהול 

תאבטחת מידע, הערכת סיכונים, בקרת השק
נכסי  ניהול  פנים,  ביקורת  וחדר מסחר,  עות 
ניהול מזכירות  ניהול המשכיות עסקית,   ,IT
הון,  הלבנת  איסור   ,SOX–ב תמיכה  חברה, 
וניהול  איכות  ניהול  פנימית,  ואכיפה  ציות 

תאירועים תפעוליים )מעקב אחר כשלים והפ
עבודה,  תוכניות  ניהול  לקחים,  הפקת  רות, 

ניהול פגישות ומעקב אחר החלטות ועוד(. 

כדאי לדעת
בידי גופים פיננסיים מצטבר ידע רב, אלא שהוא מפוזר בין יחידות 

שונות וכך הוא הולך לאיבוד. הפתרון הוא הטמעה נכונה של המערכת 
הנכונה לניהול ידע < רו"ח ברק ציפרוט

רו"ח ברק ציפרוט, פאהן–קנה ניהול בקרה
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הניסיון מלמד, שההתייעלות היא כמעט 
זה.  מסוג  מערכת  הטמעת  לאחר  מיידית 
והנחיות  הנהלים  כל  את  מרכזת  המערכת 
לכל  לשליפה  ופשוט  נגיש  באופן  העבודה 
מנהלים  השונים  האסדרה  גופי  העובדים. 
הייעודיים  במודולים  השוטפת  עבודתם  את 

תלהם, כאשר ישנה להם הרשאת צפייה למוד
לים של גופי האסדרה האחרים. בדרך זו, הם 
יכולים להתבסס על עבודות קודמות שבוצעו 
כפועל  לארגון.  רבים  משאבים  לחסוך  וכך 
בממוצע  חוסכת  המערכת  הטמעת  יוצא, 

לארגון 20% מסך תהליכי הבקרה.
תהליכי  את  מתארת  המצורפת  הטבלה 

לפני הטמעת המע תהעבודה באותן חברות 
רכת ואת הפתרונות שהציעה המערכת.

אין ספק שלמערכת לניהול ידע יתרונות 
רבים. עם זאת, הטמעת המערכת אינה דבר 
של מה בכך והיא טומנת בחובה קשיים רבים. 
הטמעת  בעת  העולים  קשיים  מספר  להלן 

מערכות והפתרונות המוצעים.
בחירת מערכת שאינה  הארגון:  צורכי   >
עונה על צורכי הארגון, שתאלץ אותו לערוך 
התאמות בתהליכי העבודה, ועלולה להכשיל 
את הצלחת הטמעת המערכת. הפיתרון: ישנן 

תבשוק מערכות רבות. לכל אחת מהן היתרו
נות והחסרונות שלה. ישנן מערכות המגיעות 
עם תהליכי עבודה מובנים כסטנדרט שיהיה 

תקשה לשנותם, ולעומתן ישנן מערכות גמי
שות יותר לשינויים ואפיונים שיהיה קל יותר 

תלהטמיע בארגונים בעלי תהליכי עבודה ברו
רים ומובנים. לפני הטמעת המערכת, הארגון 
צריך למפות את צרכיו ולבחור את המערכת 

המתאימה לו ביותר.
במערכת  שימוש  הסתגלות:  תקופת   >
הנוגעים  מכל  הסתגלות  זמן  דורש  זה  מסוג 
מקבל  אינו  האנושי  שהטבע  מאחר  בדבר, 

בברכה שינויים.
יש  המערכת  הטמעת  לפני  הפיתרון: 
זה. יש  לקיים הדרכות בדבר הצורך בתהליך 
הפוטנציאלים  המשתמשים  כל  את  לשתף 
במערכת בתהליך האפיון שלה, על מנת ליצור 

מחויבות ארגונית לשינוי תרבותי בחברה.
הטמעת  פרויקט  משאבים:  הקצאת   >
המערכת דורש משאבים רבים מצד החברה, 

במקביל לעבודה השוטפת.
הפרויקט  לתכנן את שלבי  יש  הפיתרון: 
לוודא  מנת  על  מועד,  ומבעוד  בקפידה 
הקצאת משאבים כנדרש ללא פגיעה בעבודה 

יותר לאחר העלייה לאוויר.
להת צריכים  פיננסיים  גופים  תלסיכום: 
תקדם ולאמץ כלים מתקדמים על מנת להת

מודד עם האתגרים של העולם המודרני. עם 
לניהול  מערכות  הטמיעו  רבים  גופים  זאת, 
ידע שלא השיגה את יעדיהן משום שלא עשו 

שבו חברה  לכל  ממליצים  אנו  נכון.  תזאת 
חרת להטמיע מערכת לניהול ידע לא למהר. 
בכל  רבה  חשיבה  מצריכה  מערכת  הטמעת 

שלב בתהליך. 

השוטפת.
המערכת  למערכת:  הנתונים  הזנת   >
ביתר  הנתונים  את  לשלוף  מאפשרת  אמנם 

קלות, אך הזנתם וטיובם אורכים זמן רב.
הפיתרון: קיימת חשיבות עליונה לאפיין 
המשתמש,  לצורכי  בהתאם  המערכת  את 
 - למערכת  הטמעתם  לפני  הנתונים  ולטיוב 
התקלות  מספר  את  למעט  מנת  על  זאת  כל 
שיופיעו לאחר העלייה לאוויר. השקעה לפני 
העלייה לאוויר חוסכת השקעה גדולה הרבה 

הפתרונות שהציעה המערכתלפני הטמעת המערכת

תהליכי עבודה המושפעים מכוח הרגולציה 
המשתנה בקצב מסחרר אינם מעודכנים 

בהתאם.

אחסון המידע, ניהולו ועיבודו נעשה באופן 
שוטף עם כל שינוי או עדכון בתהליך 

העבודה. שליפת  הנתונים מתאפשרת בכל 
נקודת זמן לבקשת המשתמש, תוך כדי 
ביצוע חתכים וניתוחים המנגישים את 

המידע בצורה נוחה יותר.

קושי בשיתוף ידע בין גורמי האסדרה 
הרבים בחברה.

ניתן לשמור את ראיות הביקורת במערכת 
ולשייך אותן לכל בקרה, עם נתיב ביקורת 

רציף, המאפשר לגורמי האסדרה לחסוך 
בזמן בביצוע הביקורת, להסתמך על עבודה 

שנעשתה בגופי אסדרה אחרים ולמנוע 
הקצאת משאבים כפולה של הגורמים 

התפעוליים.

קושי בניהול מעקב שוטף אחר פרויקטים 
מורכבים של ביקורת ובקרה וקושי בריכוז 

ומעקב אחר הטיפול בליקויים.

הפקת דוחות ניהוליים שהוגדרו על ידי 
המשתמש, כולל אמצעי המחשה גרפיים 

ביתר קלות כאמצעי לניהול הפרויקט בכל 
נקודת זמן. המערכת מאפשרת שליחת 
הודעות ומטלות אוטומטיות לגורמים 

שונים בארגון באמצעות המייל הארגוני 
והגדרת התראות אוטומטיות כגון “טרם 

נסגרה המטלה".

 ישנן מערכות המגיעות עם תהליכי עבודה מובנים כסטנדרט 

שיהיה קשה לשנותם, ולעומתן ישנן מערכות גמישות יותר 
לשינויים ואפיונים שיהיה קל יותר להטמיע בארגונים בעלי 

 תהליכי עבודה ברורים ומובנים. לפני הטמעת המערכת, 
 הארגון צריך למפות את צרכיו ולבחור את המערכת 

המתאימה לו ביותר
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הלבנת הון

חשבון ל רואי  על  הוחלו  אחרונה 
כנותני  הוגדרו  אשר  דין,  ועורכי 
חוק  פי  על  חובות  עסקי,  שירות 
איסור הלבנת הון. החובות הוגדרו בתיקון 13 
לחוק וצו איסור הלבנת הון 1 שנכנס לתוקף 

בספטמבר 2015. 
המש משרד  שהציע  הראשוני  פהנוסח 

עורכי  של  הדיווח  חובות  את  השווה  פטים 

פהדין ורואי החשבון לאלו של הבנקים והמ
גזר הפיננסי, הנדרשים לדווח לרשות לאיסור 
מסוימות  כספיות  פעולות  על  הון  הלבנת 
ועל  רוכך,  הסופי  הנוסח  לקוחותיהם.  של 
פיו נותני שירות עסקי אינם נדרשים לדווח 
זאת  ובמקום  הון  הלבנת  לאיסור  לרשות 
נדרשים לחובות הבאות: זיהוי, הערכת סיכון 

ושמירת מסמכים. 
עם כניסתו לתוקף של חוק איסור הלבנת 

הפי והמגזר  הבנקים  בדיווח  חויבו  פהון, 

כיום  כולל  והוא  המעגל  הורחב  מאז  ננסי. 
מנהלי תיקים, סוחרים באבנים יקרות, נותני 
בורסה,  חברי  גמל,  קופות  מטבע,  שירותי 

פמבטח וסוכן ביטוח וכעת –רואי חשבון ועו
תחומי  פסוק,  סוף  אינה  הרשימה  דין.  רכי 

עיסוק נוספים צפויים להתווסף. 
בישראל  קיים  הון  הלבנת  איסור  משטר 
- למעלה מ–30 שנה.  ובעולם  16 שנה,  כבר 

השפ את  לבדוק  כדי  מספיק  זמן  פרק  פזהו 
והמשפטיות  הכלכליות  החברתיות,  עותיו 

זה לא שחור–לבן
החובות שהוחלו על רואי חשבון מכוח החוק לאיסור הלבנת הון, 
הן הזדמנות טובה לבדוק האם החוק משיג את מטרתו. התשובה 

מפתיעה, ודאי בהתחשב המשאבים שמושקעים בו < אפרים רבין

אפרים רבין, רואה חשבון ועורך דין
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התפישה  והאם  הצלחתו  מידת  את  ובעיקר 
של איסור הלבנת הון אכן פועלת.

חובות הדיווח החלות 
על רואי חשבון

הגדרות
עורך  או  חשבון  רואה  עסקי:  שירות  נותן 
בעבור  לבצע,  מתבקש  או  שמבצע  דין, 
לקוח, שירות עסקי במסגרת שירות מקצועי 

פמטעמו. מדובר במתן שירות במסגרת המק
יועץ  או  חשב  חברה,  של  מנכ"ל  בלבד.  צוע 
עו"ד,  או  רו"ח  רישיון  בעלי  שהם  משפטי 

אינם נכללים.
ואינו  עסקי  שירות  שמבקש  מי  לקוח: 

ראשו התייעצות  כוללת  ההגדרה  פמעסיקו. 
הסיפא  השירות.  למתן  שקדם  בירור  נית, 
לשכת  נציג  לבקשת  נוספה  מעסיקו"  “ואינו 

של  מעבידו  כי  להבהיר,  ונועדה  הדין  עורכי 
נותן השירות העסקי אינו לקוח.

עסקי: אחת מהפעולות המפופ שירות   
רטות להלן:

של  לדורות  חכירה  או  מכירה  קנייה,   >
נדל"ן.

< קנייה או מכירה של עסק.
ניהול  זה  ובכלל  הלקוח  נכסי  ניהול 

כספים, ניירות ערך ונדל"ן.
כספים  של  העברה  או  החזקה  קבלה,   >

לצורך הקמה או ניהול של תאגיד.
פ< הקמה או ניהול תאגיד, עסק או נאמ

נות לאחר.
רואי  משרדי  ידי  על  הניתנים  שירותים 
שירותי  הצו:  בתחולת  אינם  ואשר  חשבון 
ביקורת והנהלת חשבונות; ייעוץ מס ותכנוני 

פמס; פתיחת תיקים בשע"מ ליחידים ולתא
גידים; כתיבת צ׳קים למוסדות עבור הלקוח; 
עיבוד שכר; אישורים מיוחדים שנותן רואה 

החו לפיה  הטענה  לכן,  ללקוחותיו.  פחשבון 

הצהרת  למעט  השמירה,  לפחות.  שנים 
הלקוח )טופס הכרת לקוח(, יכולה להיעשות 

באמצעות סריקה ממוחשבת. 
:בחינת הסיכון להלבנת הון נותן השיפ

רות העסקי נדרש להעריך את מידת הסיכון 
להלבנת הון. תקציר השלבים בהערכה:

1. סקירה והערכת הטופס.
והרפ השנייה  התוספת  מול  הערכה   .2

אדומים"  “דגלים  ריכוז  מול  בחינה  ביעית, 
והרשימה  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  של 
 Financial של  תיבות  )ראשי   FATF של 
הבינפ הסמכות   ,)Action Task Force

לאומית בנושא הלבנת הון.
3. בדיקת פרטי הלקוח מול “הרשימה".

4. הערכה סופית של מידת הסיכון.
פירוט השלבים:

היתר,  בין  תתבסס,  הסיכון  בחינת   .1
העסקי  השירות  סוג  הלקוח,  מאפייני  על 

הפר סבירות  הכספים,  מקור  פהמבוקש, 

טים שנכללו בטופס שהלקוח מילא. כלי עזר 
השנייה  בתוספת  מצויים  הסיכון  לבחינת 

והרביעית בצו.
או  מדינות  כוללת  השנייה  התוספת   .2
טריטוריות, שביצוע שירות עסקי עמן אמור 

אפגניס אלג׳יריה,  איראן,  זהירות:  פלעורר 
פטאן, הרשות הפלסטינית, לוב, איחוד האמי
פרויות, מלזיה, מרוקו, סודאן, סומליה, פקי
פסטאן, תוניסיה, לבנון, מצרים, סוריה, סעו

דיה, ירדן, עירק, רצועת עזה, תימן. המדינות 
.FATF והטריטוריות מעודכנות על ידי

לקו סוגי  מפורטים  הרביעית  פבתוספת 
בסיכון  כלקוחות  לראותם  שאפשר  חות 

פגבוה: איש ציבור זר; לקוח ממדינה או מטרי
או  לצו,  השנייה  בתוספת  המפורטת  טוריה 

פלקוח המבצע עסקאות מול מדינות או טרי
טוריות אלו; לקוח המבצע פעילות במזומנים 
בסכומים גדולים בלא הסבר או היגיון עסקי; 
חשש  יש  העסקי  השירות  שלנותן  לקוח 
פעילי  או  עברייניים  לגורמים  קשור  שהוא 

ביחסי  יסודי  שינוי  מהוות  החדשות  בות 
רו"ח–לקוח, היא בהחלט מוגזמת.

פעולות  משפט:  בית  בפיקוח  פעולות 
המבוצעות על פי הוראות כל דין תחת פיקוח 
כינוס  במסגרת  פעולות  לרבות  משפט,  בית 
הליכים,  הקפאת  צו  חברות,  פירוק  נכסים, 

אפוטרופסות או ניהול עיזבון.

החובות החלות על נותני שירות עסקי
זיהוי והכרת הלקוח: לפני מתן שירות עסקי, 
יש לבצע הליך של זיהוי הלקוח. נותן שירות 

פעסקי יזהה את הלקוח פנים אל פנים באמ
צעות אחד מאמצעי הזיהוי המפורטים בצו. 
אל  פנים  זיהוי  לערוך  אפשרות  אין  כאשר 
טכנולוגיה  באמצעות  הזיהוי  יתבצע  פנים, 

של היוועדות חזותית.
אם הלקוח מסר פרטים או מסמכי זיהוי 
שעל פניהם אינם סבירים, יבוצע בירור נוסף 

פמולו. את ההליך יש לבצע בהתקשרות הרא

שונית בלבד ואין צורך לשוב ולעשותו כאשר 
מדובר בלקוח חוזר, המוגדר כלקוח שמקבל 

שירות פעמיים בארבע שנים.
הצהרת הלקוח: לפני מתן השירות ימלא 

פהלקוח טופס מובנה, המופיע בתוספת הרא
יפרט את מטרת השירות  לצו. הלקוח  שונה 

פהעסקי, מקור הכספים, מיהם הצדדים לעי
סקה וכן ימלא הצהרה לפיה אינו פועל עבור 
אחר, ואם הוא כן פועל עבור אחר - יציין את 
פרטיו. אם הנהנה הוא תאגיד, ימלא הלקוח 
כאשר  למעט  השליטה,  בעלי  פרטי  את 
בורסה,  חבר  בנקאי,  תאגיד  הוא:  הנהנה 
קופת  ביטוח,  וסוכן  מבטח  תיקים,  מנהל 

גוף שהוקם בחי נותן שירותי מטבע,  פגמל, 
ההקד במרשם  הרשום  ציבורי  הקדש  פקוק, 

שות הציבוריים.
עסקי  שירות  נותן  מסמכים:  שמירת 
מסמכי  הלקוח,  הכרת  טופס  את  ישמור 

פהזיהוי ואת המסמכים הנוגעים לסוגי השי
חמש  של  לתקופה  הלקוח  הצהרת  ואת  רות 

בארה"ב הוערכה עלות מערך המאבק בהלבנות ב–7 מיליארד דולר לשנה: 3 מיליארד דולר 
 KPMG לממשלה, אותו סכום למגזר הפרטי ועוד מיליארד דולר עלות ציבורית כללית. פירמת
העריכה את העלות באנגליה במיליארד דולר. עם השנים, אנו עדים להרחבת היריעה )שאינה 

פוסקת( הסובבת חקיקה זו, בשיעור שאין דומה לו בחקיקה או תחום אחרים
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טרור )אין צורך שנותן השירות העסקי יציג 
נושאים אלו(;  יברר עימו  שאלות ללקוח או 
לקוח המבקש לבצע שירות עסקי בלא הסבר 
עיסוקו  תחום  אשר  לקוח  עסקי;  היגיון  או 
נראה כמסוכן בהיבט של איסור הלבנת הון; 
בכספים  עסקי  שירות  לבצע  המבקש  לקוח 
שלנותן השירות העסקי התעורר חשש בנוגע 

פלמקורם; לקוח המסרב למסור פרטים הנדר
שים למילוי מסמכי הצו.

בחינת  לסייע בתהליך  שאלות העשויות 
הסיכון ומהוות כלי עזר: נתונים לא הגיוניים 
מוזרה,  בצורה  שמתנהל  לקוח  בעיסקה; 
“מבושל"  הסכם  עם  שמגיע  לקוח  לרבות 
מבלי שהובהר לך כיצד נעשה; לקוח שמגיע 
אליך עם עיסקה מוגמרת לאחר שקיבל ייעוץ 
מבלי שהוא מסביר דבר; לקוח שנדחה על ידי 
נותני שירות אחרים והוא אינו מסביר מדוע.

מסמכי עזר: בספטמבר אשתקד פרסמה 
שכולל  מסמך  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות 
לעיין  ניתן  בנוסף  אדומים".  “דגלים  ריכוז 
בסיכון  פעולות  של  מפורטת  ברשימה 

.2FATF שפרסם
3. “הרשימה" - רשימה מרוכזת של 372 
בלתי  והתאגדויות  מוכרזים  טרור  ארגוני 
לחוק  47)ב()1()ג(  לסעיף  בהתאם  חוקיות 
מפורסמת  הרשימה  טרור.  מימון  איסור 

הביט ידי משרד  על  לעת  פומתעדכנת מעת 
נגד  הבינלאומית  ההתגייסות  במסגרת  חון. 
מימון טרור, נמצא, כי אותן שיטות ואמצעים 
הסתרת  לצורך  עבריינים  ידי  על  הננקטים 
ידי  על  ננקטים  מפשיעה,  שמקורו  רכוש 
ארגוני טרור. מכאן הדמיון באמצעי המאבק 

נגד שתי התופעות. 
מידת  לגבי  הערכה  הוא  ההליך  סוף   .4
היא  זו  הערכה  העסקי.  השירות  של  הסיכון 
לאחר  להתקבל  יכולה  והיא  סובייקטיבית 
והרביעית  השנייה  התוספות  התייעצות. 
והרשימה של הרשות לאיסור הלבנת הון הן 
אמצעי עזר לביסוס הערכה של נותן השירות 

העסקי, אך הן אינן חזקות לסיכון. 
במזומ פעילות  המבצע  לקוח  פלדוגמא: 

עסקי  שירות  לנותני   .)On Site( ביקורת 
קיימת הזכות לבקש שלביקורת יתלווה נציג 

מטעם לשכתם.

פטור חלקי למוסד כספי
פהליך של הכרת הלקוח ובחינת הסיכון להל

בנת הון לא יתבצע כאשר הלקוח הוא רשות 
מקומית או מוסד לאומי. במקרה זה יסתכם 
תפקידו של נותן השירות העסקי בזיהוי נציג 
מיוחד  טופס  פי  על  פרטיו,  ואימות  המוסד 

שמצוי בתוספת השלישית. 

הבדלים בין הדיווח של המגזר הפיננסי ושל 
שירות עסקי 

< סנקציות: הסנקציות על המגזר הפיננסי בגין 
פאי דיווח על פי החוק הן במישור הפלילי וכו

ללות מאסר ועיצום כספי. לגבי נותני שרות 
עסקי חל דין שונה, והמסגרת תהיה אתית על 
פי כללים אתיים שתוקנו על ידי לשכת עורכי 

פהדין ומועצת רואי חשבון, לצד מנגנון העי
יופעל  לא  אשר   - בחוק  הקיים  הכספי  צום 

בשנה הראשונה ליישומו של התיקון.
)אתיקה  הדין  עורכי  לשכת  כללי  תיקון 
יבצע  לא  דין  עורך  כי  קובע,3  מקצועית( 
פעולה מחייבת שהתבקשה בשביל לקוח, אם 

פהוא מעריך שרמת הסיכון להלבנת הון ומי
מון טרור גבוהה. 

)התנהגות  חשבון  רואי  תקנות  תיקון 
קובע,4  המקצוע(  כבוד  את  הולמת  שאינה 
חשבון  רואה  של  והמחדלים  המעשים  כי 
התנהגות  משום  בהם  יש  להלן  המנויים 
שאינה הולמת את כבוד המקצוע של ראיית 
במקום  ללקוח,  עסקי  שירות  מתן  חשבון: 
הסיכון  שרמת  מעריך  החשבון  רואה  שבו 
להלבנת הון או למימון טרור היא גבוהה, יש 
בה משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד 
הוראות  להפרת  חשש  של  במקרה  המקצוע. 
הצו, יוכל הממונה לכנס ועדה להטלת עיצום 

כספי. 
הפי המגזר  מדווחים:  ולמי  דיווח  פ< 

במזומן  הפקדה  או  משיכה  על  מדווח  ננסי 

אך  עסקי,  היגיון  ללא  גדולים  בסכומים  נים 
מניעיו הם אישיים - גירושין למשל. או לקוח 
בתוספת  המפורטת  מטריטוריה  או  ממדינה 
כשרה.  כלכלית  בעיסקה  מדובר  אך  השנייה, 
כאשר נותן שירות עסקי מעריך שהוא נדרש 
לבצע פעולה שיש בה משום הפרה של החוק, 

עליו לסרב לבצע אותה. 
מידת  את  מפרטים  אינם  והצו  החוק 
העסקי  השירות  נותן  יסרב  פיו  על  החשד 

בהת אולם,  העסקי.  השירות  את  פלבצע 
חוק אינם  עסקי  שירות  שנותני  בכך  פחשב 

רים פליליים, לא סביר שהמחוקק יצפה מהם 
לבדיקה מעין זו. לכן הפירוש ההולם לדעתי 
הוא בהתאם לאופי העבודה הרגיל של נותן 
נקודת המוצא  השירות העסקי, שבמסגרתה 
אלא  כשרים,  הם  והלקוח  הפעילות  כי  היא, 
אם יוכח אחרת. לכן, לא כל עיסקה סבוכה, 
מורכבות  כל  או  מורכב  מימון  עם  עיסקה 

אחרת, אמורים למנוע את השירות העסקי. 
כל פירוש אחר יעצור את גלגלי הכלכלה. 
ברירת המחדל היא שמדובר בלקוח ובשירות 
לבצע שירות עסקי  סירוב  לגיטימיים.  עסקי 
קיימים  כאשר  רק  וייעשה  לכלל  החריג  הוא 

סימני אזהרה ממשיים וברורים. 

פיקוח וסנקציות
החוק  פי  על  בדיווח  החייבים  המגזרים 
בשל  הון.  הלבנת  לאיסור  לרשות  מדווחים 
חשש הלשכות המקצועיות של רואי החשבון 
ועורכי הדין שדיווח כזה יפגע בחיסיון עו"ד–
רואי  שבין  המיוחד  היחסים  ובמרקם  לקוח 
חלופי,  מנגנון  נקבע  ללקוחותיהם,  החשבון 
גוף  המשפטים  במשרד  הוקם  במסגרתו 
מפקח חדש: הממונה על נותני שירות עסקי. 

פהמפקח יהיה רשאי לדרוש מנותן השי
רות העסקי מסמכים, חומרי מחשב והסברים 
הקשורים לצו. ככלל, הפיקוח יתבצע מרחוק 
נותן שירות עסקי  )Off Site(. אולם כאשר 
או  המסמכים,  המצאת  לדרישת  נענה  לא 
כאשר קיים חשש להפרת הוראות הצו, יוכל 
ביצוע  לצורך  למשרד  כניסה  לבצע  המפקח, 

שירותים הניתנים על ידי משרדי רואי חשבון ואשר אינם בתחולת הצו: שירותי ביקורת והנהלת 
חשבונות; ייעוץ מס ותכנוני מס; פתיחת תיקים בשע"מ ליחידים ולתאגידים; כתיבת צ'קים 
למוסדות עבור הלקוח; עיבוד שכר; אישורים מיוחדים שנותן רואה חשבון ללקוחותיו. לכן, 
הטענה לפיה החובות החדשות מהוות שינוי יסודי ביחסי רו"ח–לקוח, היא בהחלט מוגזמת
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שטרות  החלפת  לפחות,  שקל  אלף   50 של 
נוס רכישת המחאות  פומעות באותו סכום, 

של  הפקדה  או  הוצאה  סכום,  באותו  עים 
העברה  לפחות,  שקל  מיליון  של  המחאה 
בנקאית מישראל או לישראל של אותו סכום. 
הלבנת  לאיסור  לרשות  מדווחים  הנתונים 
הון. נותני שירות עסקי אינם מדווחים לגורם 
ומציגים  כלשהו, אלא שומרים את הנתונים 

אותם רק לבקשת הממונה.
מדווח  הפיננסי  המגזר  דעת:  שיקול   >
לרשות.  וממוחשב  אוטומטי  באופן  ככלל 
נדרשים להפעלת שיקול  נותני שירות עסקי 

דעת לאורך ההליך.
< מניעת פעילות: מלבד סירוב לפתיחת 
אינו  הפיננסי  המגזר  הבנק,  ידי  על  חשבון 
לדיווח  אלא  כספית  פעולה  למניעת  נדרש 
לסרב  נדרשים  עסקי  שירות  נותני  בלבד. 

לבצע שירות שלהערכתם מפר את החוק.

התנהלות מומלצת ליישום הוראות הצו
< קיום הדרכות במשרד מעת לעת.

< הגדרת אחראי על הנושא במשרד.
< מעקב אחר “דגלים אדומים", “שאלות 
הממונה  באתר  נוספים  ופרסומים  נפוצות" 

ובאתר הרשות לאיסור הלבנת הון.

בתחום  במיוחד  בעבריינות,  הבינלאומי 
הסמים המסוכנים ובפשעים חמורים אחרים, 
הננקטת  הון,  הלבנת  של  בתופעה  מתמקד 
הפשע  ועברייני  סמים  סוחרי  בידי  בעיקר 
המאורגן". 5 תכלית החוק הוצגה בכנסת על 
ידי שר המשפטים: “להגביר את המאבק כנגד 
ונגד  המסוכנים  הסמים  בתחום  עבריינות 

פשע מאורגן". 
בינ באמנות  מפורטות  אלו  פמטרות 

לאומיות אותן אשררה ישראל, ביניהן: אמנת 
וינה של האו"ם משנת 1988 נגד סחר בסמים, 
האמנה האירופית נגד הלבנת הון, נגד תוצרי 
האו"ם  ואמנת   ,1992 משנת  וחילוט  פשיעה 
המאורגן  בפשע  בינלאומי  פעולה  לשיתוף 
2000 )“אמנת פלרמו"(. המטרה העיפ  משנת

ע"י  שנקבעה  כפי  הון  הלבנת  באיסור  קרית 
FATF היא מאבק בנגע הסמים.

בפועל, הוקם מערך בינלאומי שמטרתו 
בפשיעה,  שמקורו  “מלוכלך"  מכסף  למנוע 
נתון  זה  היבט  כי  )אם  מס  בהעלמות  ולא 

למע לחדור  ובישראל(,  בעולם  פבמחלוקת 
לעתים  אשר  היבט  נדגיש  הבנקאית.  רכת 
שבו  הדיווח  והוראות  שהחוק  והוא  נשכח, 
ולא  עצמה  בפני  מטרה  ולא  אמצעי  הם 
על  סתם,  ככה  קשיים,  להערים  כדי  נועדו 
המערכת הפיננסית. החוק והוראות הדיווח 
ולכן  חמורה.  בפשיעה  להיאבק  כדי  נועדו 
החוק  מסייע  האם  הבדיקה:  גזרת  תהיה  זו 

בהשגרת מטרה זו?

עלות החוק
בישראל  זול.  אינו  הון  בהלבנות  המאבק 
הון  כך הרשות לאיסור הלבנת  הוקמה לשם 
מערך  את  להוסיף  יש  לכך  טרור.  ומימון 

פהדיווחים שהוקם במערכת הבנקאית והפי
ננסית לצורך בדיקת הלקוח, לשם העברת 1.5 
דיווחים  אלף  ו–60  דיווחים שוטפים  מיליון 

לא רגילים מדי שנה לרשות. 6 
המאבק  מערך  עלות  הוערכה  בארה"ב 
 3 לשנה:  דולר  מיליארד  ב–7  בהלבנות 
למגזר  סכום  אותו  לממשלה,  דולר  מיליארד 
ציבורית  עלות  דולר  מיליארד  ועוד  הפרטי 
העלות  את  העריכה   KPMG פירמת  כללית. 
אנו  השנים,  עם  דולר.  במיליארד  באנגליה 
פוסקת(  )שאינה  היריעה  להרחבת  עדים 
לו  דומה  שאין  בשיעור  זו,  חקיקה  הסובבת 

בחקיקה או תחום אחרים.

והכרת  זיהוי  מטפסי  עותקים  שמירת   >
הלקוח בתיקייה נפרדת.

הלקוחות  שמות  של  רשימה  שמירת   >
להם ניתן שירות עסקי בצורה מרוכזת.

מטרת מערכת הדיווחים
איסור  חוק  של  בהקשר  מעניינת  תופעה 
לצד  הרבה  ההתייחסות  היא  הון  הלבנת 
הטכני: מי מדווח, כיצד ידווח, על מה לדווח. 

פזאת, לעומת דלות הדיון לגבי ההיבט האס
מערכת  השפעת  מהי  החוק:  של  טרטגי 
מערכת  האם  הכלכלה?  על  הדיווחים 
הדיווח  מערכת  האם  יעילה?  הדיווחים 
ובעצם:  החוק?  מטרות  את  לקדם  מצליחה 

מהן מטרות החוק? 
במשאל אקראי על השאלה מהי מטרתו 
בוודאי  ישיבו  הון,  הלבנת  איסור  חוק  של 
הנשאלים, כי המטרה היא מאבק נגד העלמת 
הנכונה  התשובה  ובכן,  שחור.  הון  ונגד  מס 
היתה  החוק  של  העיקרית  מטרתו  כי  היא 
נוספים  כלים  האכיפה  לרשויות  לאפשר 
במאבק נגד הסחר בסמים, פשיעה מאורגנת 

ופשיעה קשה. 
כך נאמר בדברי ההסבר לחוק: “המאבק 
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האם זה עובד?
האינ ייבחן  פיה  ועל  המפתח  שאלת  פזוהי 
פטרס החברתי בהפעלת משטר המאבק בהל

והחברתית  הכספית  עלויותיו  אף  על  בנות, 
כמה  עד  להיווכח  מפתיע  אולם,  הגבוהות. 
מעטים המחקרים בנוגע למידת ההשפעה של 
החוק על הפשיעה. אחד ההסברים לכך הוא 

פהעדרם של נתונים מהימנים. אפילו ההער
כות לגבי היקף הפשיעה בישראל, שהוא נתון 
בין 5% ל–10% מהתל"ג על פי  נעות  מרכזי, 
יורדות ל–2%–5% לפי קרן המטבע   ,OECD
על  בלבד  ל–1.7%  עוד  ויורדות  הבינלאומית 
כמה  אנו  נעשה  פנים.  לבטחון  המשרד  פי 

פניסיונות לאמוד את השפעת המאבק בהל
בנות על הפשיעה.

דרך אחת היא לראות את פעולת הלבנת 
מחיר  לו  שיש  כלכלי  כמוצר  העבירה  כספי 

המשקף את הביקוש וההיצע. ככל שהמערכת 
פנגד ההלבנות הדוקה יותר, יהיה מחיר ההל

בנה גבוה יותר. בדיקה מסוג זה נעשתה ע"י 
לוי ורויטר, 7 אשר חילקו את העבירות נשוא 
החוק לחמש: סמים, פשיעה אחרות, צווארון 
כי  מצאו,  הם  וטרור.  ומרמה,  שוחד  לבן, 
פרמיית ההלבנה גדלה בהתאם לסוג העבירה 
וכמות הכסף. במקום הראשון ניצבת הלבנת 
 .15%–4% היא  הפרמיה  בה  סמים,  כספי 
תחום הסמים נחקר רבות וקיימים לגביו יותר 
אולם,  הפשע.  תחומי  שאר  לעומת  נתונים 
הידוק  בין  מיתאם  נמצא  לא  זה  בתחום  גם 
המאבק בהלבנות לבין רווחי עבריינים, מחיר 

הסם ובעיקר להיקף הסחר עצמו. 
עקרון  את  לבדוק  היא  שנייה  אפשרות 
שנתיב  בעוד   .)FTM( הכסף"  אחרי  “עקוב 
החקירה הרגיל מתחיל בחקירת העבירה עד 
הפוך:  הוא   FTM נתיב  לתוצריה,  שמגיעים 
מתחילים בכסף וחוזרים אחורה בכדי להגיע 
לאיסור  לרשות  הדיווחים  עצמה.  לעבירה 
זה:  עיקרון  פי  על  מתנהלים  הון  הלבנת 
כספית חשודה  תנועת  על  בדיווח  מתחילים 

במטרה להגיע לעבירה ולעבריין. 
עד  הניבו  לא  לרשות  הדיווחים  אולם, 

פוליטיות  ולהשפעות  למשק  לנזק  גורמת 
כאשר החוק נאכף כלפי נבחרי ציבור.

על  הדין  מגזרי  שליש  רק  זאת,  לעומת 
איסור הלבנת הון הם בגין פשיעה קשה. גם 
בענישה  החמרה  נמצאה  לא  זו,  בקטגוריה 

כתוצאה מהכללתה של עבירות החוק. 
 עבירת איסור הלבנת מצטרפת לעבירה 
צריכה  הרי  כי  מקור"(,  )“עבירת  העיקרית 
להיות עבירה שהניבה רווחים שאותם מנסה 
שוני  אין  כי  לומר,  ניתן  להלבין.  העבריין 
בענישה כאשר הענישה כוללת או לא כוללת 
של  עבירה  הוספת  כי  מתברר,  הון.  הלבנת 
שנות  עשר  עד  שעונשה  הון,  הלבנת  איסור 
מאסר, אינה מחמירה או משנה את הענישה. 

פדרך אחרונה היא באמצעות בדיקת החי
פלוט, שהוא כלי משמעותי בחוק. על פי האפו

הרכוש  מימוש  על  האחראי  הכללי,  טרופוס 

המחולט, חולטו 5.4 מיליון שקל בשנת 2010, 
שקל,  מיליון   26 חולטו  שלאחריה  בשנה 
בשנת 2012 חולטו 52 מיליון שקל, הנתון ירד 
ל–23 מיליון שקל בשנת 2013, ובשנת 2014 
בפרומילים  מדובר  שקל.  מיליון   58 חולטו 
אחדים מההיקף הכספי של הפשיעה. הסכום 
האמיתי קטן עוד יותר, שכן עיקר הכסף נבע 
הפרות  בגין  הבנקים  על  שהוטלו  מקנסות 
לבסוף  זוכו  )הם  הדיווח  חובות  לכאורה של 

בהליך הפלילי(. 
בארה"ב,  דומים:  הבינלאומיים  הנתונים 

פבה אוכפים את החוק באופן אגרסיבי, מערי
ורק  מאותרים  הפשיעה  מכספי   1% כי  כים, 
אחר,  אומדן  פי  על  מחולטים.  מהם   0.2%
1%–3% מכספי הפשיעה מחולטים, 9 ובאנפ

גליה הנתונים אף נמוכים עוד יותר. 10

מחשבות לסיום
בהלב המאבק  בבסיס  העומדת  פהתיאוריה 

המערכת  את  לחסום  ניתן  כי  היא,  הון  נות 
פשיעה,  תוצרי  של  חדירתם  בפני  הפיננסית 

פעי מפרי  ליהנות  מעבריינים  למנוע  פובכך 
מנסים  הם  אם  ולהענישם  הפלילית  לותם 

כה גילויים משמעותיים של עברייני פשיעה 
קשה. הסיבה היא, שאלה לא יבצעו טעויות 
לדיווח.  אותם  יחשפו  אשר  גסות  בנקאיות 
מה שכן העלו הדיווחים לרשות הוא אנשים 
בנקאיות  פעולות  שביצעו  עבריינים  שאינם 
חריגות, עקב אי הבנת החוק או כדי להסתיר 

רכוש עקב גירושין, ענייני מס וכו׳. 8
אך גם אם עבריין יעלה כחייב דיווח או 
יפקיד ככה סתם מיליון שקל במזומן בחשבון 
יכולה  זו כשלעצמה  הבנק שלו, האם עובדה 
אולי  מלבד  כלשהי,  לעבירה  אותו  לקשור 
עבירות מס? התשובה היא שלילית, ולכן יש 
בעיקרון FTM כשל לוגי וכשל ראייתי מובנה. 

הכו דין  גזרי  ניתוח  היא  שלישית  פדרך 
ללים עבירה של הלבנת הון. לשם כך בדקנו 
135 כתבי אישום שחולקו לשלוש קטגוריות. 
עבירות   - החוק  של  היעד"  “קהל  האחת: 

פשיעה קשה: סחר בסמים, הימורים, סחיטת 
דמי חסות )45 כתבי אישום - 33%(. השנייה: 
אכיפת איסור הלבנת הון על עבירות שאינן 
רכוש,  עבירות  למשל  הראשונה,  בקטגוריה 
59 כתבי אישום - 44%(. השליפ )מרמה וזיוף 

פשית: אכיפה של הוראות הדיווח כלפי המע
רכת הפיננסית, נותני שירותי מטבע ואנשים 

פרטיים )31 כתבי אישום - 23%(.
הם  האישום  מכתבי  ש–23%  העובדה 
של  תמונה  מעלה  הדיווח,  חובות  הפרת  על 
בעבריינות  להתרכז  במקום  יתר.  אכיפת 
נורמה  נוצרה  החוק,  חוקק  שעבורה  הקשה, 

פשל שימוש בחוק כלפי מגזרים במשק היש
כספים,  חלפני  יהלומנים,  בנקאים,  ראלי: 
גם  האחרונות  ובשנים  ציבוריות,  וחברות 

כלפי עובדי ונבחרי ציבור. 
האם מישהו סבור שבעלי מקצועות אלו 
של  עבירות  מבצעים  או  בסמים  סוחרים 
שלהם?  העבודה  שעות  לאחר  קשה  פשיעה 
ובתיאור ציורי: החוק נועד לעברייני צווארון 
כחול אך מיושם, במידה ניכרת, כלפי עברייני 
צווארון לבן. אכיפה כזו מחטיאה את מטרות 
של  הבסיסית  לקונספציה  ומנוגדת  החוק 
היא  מכך:  חמור  בהלבנות.  המאבק  משטר 

גם אם עבריין יעלה כחייב דיווח או יפקיד ככה סתם מיליון שקל במזומן בחשבון הבנק 
שלו, האם עובדה זו כשלעצמה יכולה לקשור אותו לעבירה כלשהי, מלבד אולי עבירות מס? 

התשובה היא שלילית, ולכן יש בעיקרון "עקוב אחרי הכסף" כשל לוגי וכשל ראייתי מובנה
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להערים ולהלבין את כספם. ההשפעה תהיה 
אין  פליליות.  עבירות  לבצע  המניע  הקטנת 
רע בתיאוריה זו, אך היא מעולם לא הוכחה. 
אינדיקציות  ואין  בפשיעה  ירידה  היתה  לא 
עבירות  לבצע  עבריינים  של  שהמוטיבציה 

פחתה. 
מתופ  99% מעל המפספסת   שיטה 
כיעילה.  להיחשב  יכולה  אינה  הפשיעה  צרי 
תמוהה העובדה, ש–FATF לא פרסם נתונים 
מהם ניתן ללמוד על יעילות השיטה, אם כי 
לאורך  להסיק מהתיקונים המתמשכים  ניתן 
כי אף הארגון סבור שהשיטה אינה  השנים, 
יעילה. במצב כזה, האם לא היה מקום לעצור 
ולחשוב במקום להמשיך בעוד מאותו הדבר? 
מה  של  בשיטה  פועל   FATF כי  נראה,  אך 

שלא עובד בכוח יעבוד ביותר כוח. 
מפרספקטיבה זו יש לבחון את תיקון 13 
חובות  הרחבת  עסקי.  שירות  נותן  צו  ואת 
ולרואי  דין  לעורכי  כעת  הגיעה  הדיווח 
חשבון. ואנו שואלים: אם מיליוני הדיווחים 
של המגזר הפיננסי לא השפיעו על הפשיעה, 
טפסים  מילוי  של  ההשפעה  תהיה  מה  אזי 

ושמירתם ע"י רואי חשבון ועורכי דין? 
ובאשר לדרישה של הערכת מידת הסיכון 
ועורכי  חשבון  לרואי  יש  האם  הון:  להלבנת 
דין כישורי חקירה מיוחדים העולים על אלה 

וחו פשל חוקרי משטרה בהקשר של פשיעה 
קרי שב"כ בנוגע לטרור? נראה, כי קיים פער 
בלתי נסבל בין יכולתם הדלה של נותני שירות 

עסקי בתחום החקירתי לבין המצופה מהם.
בדברי ההסבר לתיקון 13 נאמר: “בשנים 

פהאחרונות זיהו ארגונים בינלאומיים מעור
בות הולכת וגוברת של נותני שירותים כאמור 
בפעילות הלבנת הון. עקב התגברות המאבק 
פונים  עבריינים  הון,  בהלבנת  הבינלאומי 
כספים,  להלבנת  יותר  מתוחכמות  לשיטות 
באנשי  נעזרים  הם  השאר,  בין  כך,  ולשם 

מקצוע, הנותנים שירות מקצועי כאמור. 
בעולם,  רבות  במדינות  כמו  “בישראל, 

פהתגלו מקרים רבים בהם נעשה שימוש במג

צפויה  המשפטית  הפרשנות  העבר,  מניסיון 
מומלץ  מקרה  ובכל  מרחיבה  כנראה  להיות 

להיערך בהתאם. 
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הון, אשר מנצלים  ידי מלביני  על  זרים אלה 
בעלי  של  והמומחיות  המאפיינים  את  לרעה 
של  לרעה  ניצול  למצוא  ניתן  אלה.  מקצוע 
הסודיות והחיסיון המקצועי של עורכי הדין, 
או  הדין  עורך  של  הנאמנות  חשבון  ניצול 
ניצול  אסור,  רכוש  להסתרת  החשבון  רואה 
יכולתם של עורכי דין או רואי חשבון להקים 
הסדרי  לרבות  מורכבות  משפטיות  ישויות 

פנאמנות במטרה לטשטש את הבעלים והמ
של  עין  מראית  השגת  וכן  הרכוש,  של  קור 

מכובדות".
ואנו שואלים: מהם הנתונים שעל פיהם 
נאמרו דברים אלו? באלו “מקרים רבים" של 
מעורבות רואי חשבון ועורכי דין מדובר? אנו 
נותני שירות  זיהינו התגברות מגמה של  לא 
עסקי בהלבנת הון או מגמה כלשהי. להיפך: 

מעורבותם בהלבנת הון נדירה ביותר.
של  ובעיקר  הבינלאומי  הלחץ  ואולם, 
 ,FATF של  האירופי  הארגון   ,Moneyval

פעשה את שלו. נחקקה חקיקה ראשית ומש
פנית, וכעת נותני שירות עסקי מחויבים בחו

שאלות  הון.  הלבנת  איסור  חוק  פי  על  בות 
רבות נשארו פתוחות: 

החיסיון  מעמד  על  ההשלכות  מהן   >
של  המיוחד  המרקם  ומעמד  עו"ד–לקוח, 

יחסי רו"ח–לקוח?
למעורבות  הסיכון  בחינת  אופן  מהו   >
מדובר  האם  הלקוחות?  של  הון  בהלבנת 

בבחינה שטחית או נדרשת חקירה ממש? 
< האם ענישה משמעתית או הטלת עיצום 
כספי הם הליכים חלופיים להליך הפלילי, או 
שההליך יהיה בנוסף להם, כפי שנעשה כלפי 

מוסדות כספיים ונותני שרותי מטבע?
< להבדיל מעורכי דין, לרואי חשבון אין 
חסינות על פי דין, ולכן סוגיית חיסיון המידע 
בכלל ובהיבטי מס בפרט הוא נושא שלא זכה 

כלל להתייחסות. 
אלו  לשאלות  תשובות  כי  להניח,  יש 
בתי  ידי  על  הזמן  ברבות  יינתנו  ואחרות 
לפתחם.  יגיעו  אלו  סוגיות  כאשר  המשפט 

במקום להתרכז בעבריינות הקשה, נוצרה נורמה של שימוש בחוק כלפי מגזרים במשק הישראלי: 
בנקאים, יהלומנים, חלפני כספים, וחברות ציבוריות, ובשנים האחרונות גם כלפי עובדי ונבחרי 

ציבור. האם מישהו סבור שבעלי מקצועות אלו סוחרים בסמים או מבצעים עבירות של פשיעה 
קשה לאחר שעות העבודה שלהם? ובתיאור ציורי: החוק נועד לעברייני צווארון כחול אך מיושם, 

במידה ניכרת, כלפי עברייני צווארון לבן

137



פעילות הרשויות המקומיות בישפ
חוקים  שני  ידי  על  מוכתבת  ראל 
העיריות1  פקודת  עיקריים: 
ופקודת הרשויות המקומיות.2 לחוקים אלה, 
קודם  ואף  המנדטורית  מהתקופה  שמקורם 

תוס עשרות  השנים  במהלך  התווספו  פלכן, 
פות ושינויים. 

ניתן לחלק את הפעילות במשק למגזרים 
הבאים:

פעילות  כולל   - < הפעילות הממשלתית 
משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות וחברות 

ממשלתיות.
הרשויות  פעילות   - המקומי  השלטון   >

המקומיות, שהן נושא מאמר זה.
הפוע הארגונים   - השלישי  המגזר  פ< 

ממוסדות  חלק  ואינם  רווח  כוונת  ללא  לים 
כוונת  ללא  מוסדות  כוללים  הללו  המדינה. 
וארגונים  שיתופיות  אגודות  עמותות,  רווח, 

אחרים.
כולל חברות פרטיות   - < המגזר העסקי 

וציבוריות.
פמבין ארבעת המגזרים הללו, רמת הפי
בשל הכספית  הפעילות  על  והבקרה  פקוח 

על  ויעידו  ביותר,  הנמוכה  היא  המקומי  טון 
וההרש האישום  כתבי  החקירות,  ריבוי  פכך 

עות במגזר זה. 
הרשויות  של  צפיפות  קיימת  בארץ 
המקומיות: בגוש דן )תל אביב, רמת גן, בני 
לציון,  ראשון  ים,  בת  חולון,  גבעתיים,  ברק, 
החוף  ובאיזור  ועוד(  הרצליה  השרון,  רמת 
ועוד(,  נהריה  עכו,  הקריות,  )חיפה,  הצפוני 
בפריפריה.  המקומי  השלטון  פועל  ולצידן 

והשירותים  הפעולות  מגוון  לצד  זה,  מצב 
שמספקות הרשויות המקומיות, החל מרישוי 
מגע  המחייבים  פסולת,  בפינוי  וכלה  הבניה 
כר  יוצר  יומיומי עם האוכלוסייה המקומית, 
נרחב לפעולות לא–תקינות בשלטון המקומי 

ובעקבותיהן ביקוש לביקורות חקירתיות.
בפעילות  הטכנולוגיים  השיפורים 
הרשויות המקומיות, כגון מוקדי מידע ובקרה 

משפ ועוד,  דיגיטלית  גבייה  פדיגיטליים, 
הפעי על  והפיקוח  הבקרה  את  מחד  פרים 

את  מעלים  מאידך  אך  שלו,  השונות  לויות 
רמת התחכום בביצוע פעולות חריגות )כולל 
פעולות הונאה( ואת הרמה הנדרשת לאיתור 

פעולות חריגות אלו. 
של  הפעילות  ונושאי  האופי  מבחינת 
בין  שוני  קיים  לא  החקירתית,  הביקורת 
רשות  לבין  עירייה  שהיא  מקומית  רשות 
הביקורת  מקומית.  מועצה  שהיא  מקומית 
החקירתית בגופים מוניציפליים אחרים, כגון 
הפועלים תחת  ויישובים  איזוריות3  מועצות 

לדו וקיבוצים  )מושבים  שיתופית  פאגודה 
גמא(, שונה בפעילותה ולעיתים אף ביעדיה 

ולא תידון במאמר זה.
פאת הביקורת החקירתית ברשות המקו

מית יכולים להפעיל כמה גורמים:
למינוי  כלים  בידיו   - הרשות  ראש   >
מבקר חקירתי, כולל מינוי חוקר מטעמו, עם 
4 בעיקר לגבי פעופ ,סמכויות הטבועות בחוק

לות חריגות של עובדים ברשות המקומית.
פ< הגזבר - בעיקר לבדיקת ספקים וחש
פבונות המוגשים לעירייה, לרוב על ידי קבל

עבודות  בתב"רים,5  גדולים  בהיקפים  נים 
וחייבים  וגזם  אשפה  ופינוי  ניקיון  תחזוקה, 

משמעותיים לרשות המקומית.
מפעולות  בחלק   - הפנימי  המבקר   >
המבקר  נדרש  השוטפת,  הפנימית  הביקורת 
על  המתבצעת  חקירתית  לביקורת  הפנימי 

 רו"ח יהודה ברלב, ברלב ושות׳ 
 רואי חשבון - ביקורת חקירתית. 
 התמונות לקוחות מתוך
אוסף צבי ויהודה ברלב

ביקורת חקירתית
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תפוס מקום
הרשויות המקומיות הן כר פורה לפעולות בלתי תקינות 
ואף למעשי שחיתות, איתם מתמודדת הביקורת 
החקירתית. מגוון הנושאים וכמה דוגמאות מהשטח 
מצביעים על הצד האפל של מגזר זה < רו"ח יהודה ברלב
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ידו,  על  הנבחר  חיצוני  גורם  ידי  על  או  ידו, 
מתוך תקציב העומד לרשותו. 

- בהליכים משפטיים  היועץ המשפטי   >
היועץ  לעיתים  נדרש  טרום–משפטיים,  או 
חוות  להציג  המשפטי של הרשות המקומית 

חקי ביקורת  לאחר  שנערכת  מומחה,  פדעת 
העסק  בית  סיווג  בסוגיית  למשל  כך  רתית. 
או הרמת מסך מעל  לצורך פטור מארנונה,6 
לחברה  פעילותה  שהעבירה  חייבת,  חברה 
החוב  מתשלום  להימנע  מנת  על  אחרת, 

לרשות המקומית. 
< משרד הפנים - כחלק מהחיוב האישי 
המקומית7  ברשות  תפקיד  בעלי  על  המושת 

חקי ביקורת  דוח  להציג  הפנים  משרד  פנהג 
האישי.  החיוב  את  הטיל  בסיסו  על  רתית, 
השלטון  פעילות  על  המפקח  כגוף  כן,  כמו 

ביקו לערוך  הפנים  משרד  נדרש  פהמקומי, 
של  חריגה  כספית  לפעילות  חקירתיות  רות 

הכס דוחותיה  מתוך  שעולה  )כפי  פהרשות 
פיים, או על פי מידע אחר המתקבל במשרד 
אם  הכספיים,  הדוחות  לבדיקת  או  הפנים(, 

מתעורר חשד שאינם תקינים. 
בעמודים הבאים נסקור בקצרה כמה מן 
הנושאים העיקריים שטופלו על ידי הביקורת 

החקירתית בתחום השלטון המקומי.

שכר
הוצאות השכר, כולל הפנסיה התקציבית, הן 
ביותר  כלל הסעיף הכספי המשמעותי  בדרך 
של הרשות המקומית. מעבר לתשלומי שכר 
הרשויות  עובדי  של  אלפים  לעשרות  ונלוות 
בארץ  הגדולות  העיריות  )לשבע  המקומיות 
עירוניות,  וחברות  עמותות  כולל  לא  בלבד, 
תקציבי  נטל  קיים  עובדים(,8  אלף   30 יש 

פמשמעותי נוסף, של גמלאי הרשויות המקו
הביקורות  לפנסיה תקציבית.  הזכאים  מיות, 
החקירתיות בנושאי כוח אדם ושכר ברשויות 

המקומיות התמקדו בנושאים בבאים:
כך   - הבסיסי  השכר  רכיבי  קביעת   >
למשל עלו מקרים של קביעת ותק על עבודה 

פבשירות הציבורי לפני תחילת העבודה בעי
רייה גם על הדרכה בתנועות נוער )בגילאים 
שירות  בקייטנות,  בקיץ  הדרכה   ,)!18–15

סדיר בצה"ל ועוד.
תעודות  בסיס  על   - לשכר  תוספות   >

פהסמכה של גופים שאינם מוכרים, או שנר
כשו בתשלום.

"בעלי תפקידים בכירים ברשות המקומית פעלו להעסקה, 
מעת לעת, של אנשים המקורבים להם, תוך מינויים, על 

דעת עצמם, ללא הליך כדין, ללא חוזה העסקה, ותוך 
קביעת תעריף שעתי גבוה, ביחס לעובדים זמניים, בלתי 

מקצועיים, כפי שהיו אותם מקורבים"
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ביקורת חקירתית

תית שנערכה ברשות מקומית:
הועסקו  שנבדקה,  התקופה  “במהלך 
המקומית,  הרשות  במימון  רבים,  יועצים 

מוג לתקופה  לכאורה  מכרז,  ללא  פשהובאו 
נשארו בה במשך שנים, תוך שהם  בלת, אך 
נהנים משכר גבוה באופן בלתי סביר. בדוח זה 
הבאנו פירוט של יועצים אשר שכרם הכולל 

פהסתכם בסך של מיליוני שקלים בשנים שנב
דקו. שכר היועצים הגבוה, ששילמה הרשות 

פהמקומית, היווה גורם תורם לגירעונות שנו
המקומית  הרשות  של  הרגיל  בתקציב  צרו 

באותן שנים". 

גבייה
תחום הגבייה כולל סוגים רבים של הכנסות 
ועוד.  שימוש  דמי  אגרות,  ארנונה,  העיריה: 

פהנה קטע מתוך סיכום לדוח ביקורת חקיר
תית שנערכה ברשות מקומית:

ידי  על  שנערכו  חריגות  פעולות  “נבדקו 
האחרונות.  השנים  בשלוש  הראשי  הגובה 
על  בוצעו,  הכל  בסך   - פיקטיביות  הנחות 
ידי הגובה הראשי, למעלה מ–2,500 פעולות 
חריגות בשנים הנבדקות. הפעולות הסתכמו 
בערכים  שקל  מיליון  מ–3  למעלה  של  לסך 
נומינליים. לקופת הרשות המקומית הופקדו 
מאות שיקים פיקטיביים; סך כל הנזק שנגרם 
מ–2.5  למעלה   - המקומית  הרשות  לקופת 
מיליון שקל. הנחות שנתנו לבני משפחה של 
מיליון שקל.  למעלה מחצי   - הגובה הראשי 
מ–6  למעלה   - המקומית  לרשות  הנזק  סך 

מיליון שקל בשנים הנבדקות".

שירותי תברואה
השירותים המוניציפליים בתחום זה כוללים 
פינוי אשפה מבתים ועסקים, מיחזור אשפה, 

< הלוואות ומקדמות ש"נשכחו" ולא נגבו 
בחזרה מהעובדים.

< “עובדי רפאים".
< שעות עבודה שלא בוצעו בפועל.

בבדיקות  נעזרה  החקירתית  הביקורת 
לאתר  שנועדו  ייחודיים,  במודלים  אלה 
פנימיים,  במקורות  משתמשת  וכן  חריגים, 
שהופעלו למטרות אלה. להלן לדוגמא מתוך 
ברשות  שנערכה  חקירתית  ביקורת  דוח 

מקומית:
המקו ברשות  בכירים  תפקידים  פ“בעלי 

אנשים  של  לעת,  מעת  להעסקה,  פעלו  מית 
דעת  על  מינויים,  תוך  להם,  המקורבים 
העסקה,  חוזה  ללא  כדין,  הליך  ללא  עצמם, 

פותוך קביעת תעריף שעתי גבוה, ביחס לעוב
דים זמניים, בלתי מקצועיים, כפי שהיו אותם 

מקורבים".

ספקים ויועצים
על  להסתמך  נוהגות  המקומיות  הרשויות 
קבלנים חיצוניים גם בפעולות הליבה שלהן, 

פכגון פינוי פסולת, טיאוט וניקיון, גינון ותח
ותאורה(.  מדרכות  )כבישים,  רחובות  זוקת 
אולם  במכרזים,  נבחרים  לרוב  אלה  קבלנים 

בקבל מדובר  כי  לראות,  ניתן  פבמבט–על 
ביניהם  מתקיימת  כאשר  “מתחלפים",  נים 
טריטוריאלית.  חלוקה  ו/או  עבודה  חלוקת 
ניקיון  החלפת קבלן כוח אדם הנותן שרותי 
את  מחליפה  אינה  רבים,  במקרים  ושמירה, 
עובדי השמירה והניקיון, שרק מחליפים את 

זהות מעסיקיהם. 
אלו  בתחומים  החקירתית  הביקורת 
נדרשת לעיתים להתמודד עם: מינויים שלא 
עבודות שלא  על  דרך מכרז תקין; חשבונות 
מתנאי  ואף  מההסכמים  חריגות  בוצעו; 

פהמכרז. הנה קטע מתוך דוח ביקורת חקיר

פניקוי רחובות ושווקים, הדברת מזיקים ופי
מאפש הטכנולוגיים  השינויים  פגרים.  פנוי 

רים ביצוע מעקבים דיגיטליים אחר פעולות 
עובדי הרשות המקומית, או קבלנים, בעיקר 

ניתנת לכך הסכמה בכתב של העוב פכאשר 
מעוגן  הנושא  כאשר  הקבלנים,  של  או  דים, 

במכרזים ובהסכמים.
בתחום פינוי הפסולת, מתועדים נתונים 
בין  הכוללים  העירונית,  המעבר  תחנת  של 
השאר: תאריך ושעת כניסה ויציאה, שם נהג, 
טרה  )ברוטו,  שקילה  נתוני  משאית,  מספר 
המשאית  של  ויציאה  כניסה  וצילומי  ונטו( 

)משאית מנוף, רמסע, ומשאית דחס(.
היה  אלו  נתונים  אחר  מעקב  בעבר  אם 
שכיום,  הרי  חריגים,  מעשים  לגילוי  מספיק 

העב של  התחכום  ברמת  העלייה  פלאור 
הבי מספק.  זה  אין  שקיימים,  ככל  פריינים, 
פקורת החקירתית מפעילה אמצעים טכנולו

סוכנויות  מביישים  היו  שלא  ייחודיים,  גיים 
ריגול מודרניות.

שיפור פני העיר )שפ"ע(
העיר,  חזות  של  טיפוחה  כולל  זה  תחום 
והתאורה,  המדרכות  הכבישים,  תחזוקת 
טיפוח ותחזוקה של פארקים וגנים ציבוריים. 

הביקורת החקירתית איתרה:
< תשלומים על פעילות גינון שלא בוצעה, 
שנשתלו  שדווחו  צמחיה  של  כמויות  כולל 

ולא אותרו במקום.
תוך  בוצעה,  שלא  ציבור  גני  תחזוקת   >

סיכון המשתמשים, בדרך כלל ילדים.
< מכרזים לא תקינים, החל משלב הכנת 

המכרז, דרך בחירת הזוכה ועד לביצוע לקוי.
תנאי  את  תואמים  שאינם  חיובים   >

המכרז וההסכמים.

תקציב בלתי רגיל )תב"ר(
ברשויות  שנערכו  החקירתיות  הביקורות 
המקומיות בתחום זה התמקדו בעיקרן בשני 

נושאים בעייתיים:
< העברות תקציבים לתב"ר - כפי שבאה 
הבחירות,  שנת  במהלך  בעיקר  ביטוי  לידי 
כאשר נוצרו פרויקטים לרווחת הציבור, כגון: 
מדרכות,  כבישים,  שיפור  ציבוריים,  גנים 

שילוט ותאורה. 
< מימוש בפועל של התב"ר - כאן נמצאו 

"במהלך התקופה שנבדקה, הועסקו יועצים רבים, במימון 
הרשות המקומית, שהובאו ללא מכרז, לכאורה לתקופה 

מוגבלת, אך נשארו בה במשך שנים, תוך שהם נהנים 
משכר גבוה באופן בלתי סביר. בדוח זה הבאנו פירוט 

של יועצים אשר שכרם הכולל הסתכם בסך של מיליוני 
שקלים בשנים שנבדקו"
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רישוי, כולל סיורים ובדיקות, מתן רישיונות 
לשילוט ולאירועים המוניים.

להלן מתוך ממצאי ביקורת חקירתית על 
אגרות פרסום ושילוט: “לאחר גילוי הגניבה 
על ידי הפקח של אגרת השילוט, התברר, כי 
את התקבולים במזומן שקיבל הפקח מבעלי 
וקופת  ליחידת השילוט  השלטים לא העביר 
הרשות המקומית. בנוסף לעיל, גם תקבולים 
בשקים אשר גבה הפקח מבעלי השלטים לא 

העביר ליחידת השילוט לשם הפקדה. 
אף  הפקח  כי  התברר,  הבדיקה  “במהלך 
גנב פנקס ריק והוציא אישורים זמניים לבעלי 

פשלטים אשר שילמו לו. את התקבולים מהפ
נקס הגנוב לא העביר ליחידת השילוט. הפקח 
גבה  וכנגדם  המחאות  קבלת  פנקסי  הדפיס 

אגרות נוספות".

חינוך
יסודי,  חינוך  ילדים,  גני  כולל  החינוך  תחום 
חינוך על–יסודי וחינוך מיוחד. מעבר לעריכת 
ביקורת חקירתית של הוצאות שכר ותחזוקה 

פשל בתי הספר ומוסדות החינוך, נדרשת הבי
קורת החקירתית לא פעם לנושאים הבאים:

לימודים  תוכניות  תקציבי  על  פיקוח   >
נוספות )תל"נ(.

< שיפוץ בתי ספר ומוסדות חינוך לקראת 
פפתיחת שנת הלימודים. הוצאות אלה מתא
פפיינות באלתורים תקציביים של הרגע האח

ממצאים מעניינים של שימוש שלא למטרתו, 
כגון עריכת כנסים לקידום מועמדים בכיסוי 

של פרויקטים מיוחדים.
חקיר ביקורת  דוח  מתוך  קטע  פלהלן 
פתית בתחום התב"ר: “במהלך התקופה שנב

דקה נרשמו בתקציב בלתי רגיל, שנועד לצרכי 
ידי  על  שמומנו  שוטפות,  הוצאות  מיחשוב, 
הקרן לעבודות פיתוח. הוצאות שוטפות אלו 
היו אמורות להירשם כחלק מגירעון המועצה 
ההורים  השתתפות  בנוסף,  הרגיל.  בתקציב 
באופן  נרשמה  ילד׳  לכל  ‘מחשב  בפרויקט 

ולעי הרגיל  בתקציב  לעיתים  עקיב,  פבלתי 
תים במסגרת התב"ר. בשנים שנבדקו הקטינה 

פהמועצה באופן מלאכותי את הגירעון בתק
ציב הרגיל באמצעות רישום הוצאות תחזוקה 
שוטפות בגין תאורה, בתקציב בלתי רגיל, תוך 

מימונן באמצעות הקרן לעבודות פיתוח".

פיקוח ורישוי
פבמאמר זה איננו מתייחסים לתפקוד הווע

יש  להן  ולבנייה,9  לתכנון  המקומיות  דות 
זאת,  עם  יותר.  ואולי  נפרד  למאמר  מקום 
הפיקוח  בתחום  המקומית  הרשות  פעילות 
לביקורת  אכזב  לא  מקור  מהווה  והרישוי 
בנייה;  היתרי  הוצאת  זה:  ובכלל  החקירתית 
פיקוח על הבנייה והתאמתה להיתר הבנייה 
וכן ביצוע )או אי ביצוע( צווי הריסה; רישוי 
הטעונים  לעסקים  רישוי  הוצאת   - עסקים 

רון ויצירת פתחים לפעולות כספיות חריגות, 
כולל הפעלת קבלני שיפוצים ללא מכרז וללא 

תקציב מאושר.
חינוך,  מוסדות  תקציבי  על  פיקוח   >

המנהלים בתי ספר לניהול עצמי. 10

שירותי דת
המקומית  הרשות  במסגרת  הדת,  שירותי 

פובעיקר בתי תפילה )בתי כנסת, מסגדים וכנ
מוס כאשר  חינם,  ניתנים  מקומיים,  פסיות( 

הרשות  המדינה,  ידי  על  נתמכים  הדת  דות 
החקירתית  הביקורת  ותרומות.  המקומית 
מצאה שימוש בבתי התפילה למטרות רווח. 
באולמות  בתשלום  חתונות  קיום  לדוגמה: 
בעלויות  המתחרה  התפילה,  בית  שבשטח 

קיום הטקס באולמות יוקרה.

הנהלת חשבונות 
ודוחות כספיים

הכספית  הפעילות  על  והפיקוח  הניהול 
בתק עמידה  כולל  המקומית,  הרשות  פשל 
פציב, מתבצעים באמצעות לרישומים החש

הנהלת  מחלקת  ידי  על  השוטפים  בונאיים 
פהחשבונות של הרשות. רישומים אלה משמ

שים להכנת הדוחות הכספיים השנתיים של 
הרשות המקומית.

משרד  את  משמשים  השנתיים  הדוחות 
הפנים, הנהלת הרשות המקומית והאזרחים 
המקומית.  הרשות  בפעילות  המתעניינים 

פהרישומים והדוחות הכספיים, בדומה לחב
פרות ציבוריות, עלולים להיות נתונים למני

פולציה רישומית ו/או חשבונאית, של הונאה 
החקירתית.  הביקורת  עוסקת  בה  ניהולית, 
שנערכה  חקירתית  ביקורת  דוח  מתוך  להלן 

בנושא זה ברשות מקומית:
הרשות  העבירה  שנבדקה,  “בתקופה 
הוצאות  לכיסוי  מהקרן,  כספים  המקומית 
מעבר  הרגיל,  בתקציב  ההנדסה  מחלקת 

פלמה שהתיר משרד הפנים בהנחיותיו. ברי
שומי הנהלת החשבונות, קיבלו העברות אלה 
בתקציב  ההכנסות  הגדלת  של  בדרך  ביטוי 
הרגיל, כך שבאמצעות רישומים אלה, הוקטן 
העודף  בסכום  מלאכותי,  באופן  הגירעון, 

שהועבר.
הרגיל  לתקציב  מהקרן  “ההעברות 
נרשמו בדרך כלל אחת לרבעון, כשההעברה 
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ביקורת חקירתית

פעי הפסיקה  העותומאנית  האגודה  פ1939. 
וכיום  לותה כארגון הפועל למטרות הציבור 
היא אינה פועלת כארגון כזה, לא בארץ ולא 

העי הנהנית  היא  פלונית  משפחה  פבחו"ל. 
מיליוני  של  בהיקף  הנכס,  מהכנסות  קרית 
שקלים בשנה. האגודה העותומאנית העבירה 

זכויות החכירה בנכס לחברת האחזקות".

נושאים נוספים
לרשויות המקומיות, בישראל ובעולם, נושאי 

אצט )כולל  ספורט  כגון:  נוספים,  פפעילות 
מוזיאונים,  )כולל  תרבות  מקומיים(,  דיונים 
אחת  לכל  ותיירות.  ותהלוכות(  אירועים 
מפעולות אלה פוטנציאל לביקורת חקירתית 

וככל הנראה גם בוצעה כזו.

סיכום 
ואופי  בישראל  צפיפות הרשויות המקומיות 
לא  פעולות  מאפשרים  בפריפריה  פעילותן 
הפעלת  ומחייבים  המקומי  בשלטון  תקינות 

פעולות ייחודיות של ביקורת חקירתית. 
על  והפיקוח  הבקרה  רמת  עליית  עם 
הפעילויות השונות של השלטון המקומי, עולה 
חריגות.  פעולות  בביצוע  התחכום  רמת  גם 

פכתוצאה מכך, משתכללים גם האמצעים והט
כנולוגיות המופעלים על ידי המבקר החקירתי, 

הפועל לאיתור פעולות חריגות אלו. 

הערות
1.  פקודת העיריות ]נוסח חדש[.

2.  פקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[.

ככל  העוקבת,  בשנה  נרשמה  האחרונה 
של  האמתיות  שתוצאות  לאחר  הנראה, 
היו  כבר  הקודמת  לשנה  המקומית  הרשות 
ראש  לתפקידו  נכנס  שבה  בשנה  ידועות. 
רשות מקומית חדש לא בוצע רישום העברה 

עודפת".

נכסים
נכסי  בארץ  המקומיות  הרשויות  למרבית 
מקרקעין רבים בשווי של מיליארדי שקלים. 

פהביקורות החקירתיות שנערכו, חשפו תופ
עות חריגות רבות של שימוש בנכסי הרשויות 
במיליוני  הכנסות  מהן  שמנעו  המקומיות, 

שקלים רבים לשנה. להלן מספר דוגמאות:
הרשות  ידי  על  הושכר/נמסר  הנכס   >
משמש  ובפועל  ציבור  למטרות  המקומית 

כנכס עסקי למטרות רווח.
< אין חוזי שכירות מעודכנים מול הרשות 
המקומית ושוכרי הנכס משלמים לפי החוזים 

המקוריים, שנקבעו בלירות, ללא הצמדה.
< השתלטות על נכסי הרשות המקומית, 

שהיו ללא פיקוח.
< הנכס אינו רשום ברשות המקומית.

< פיגורים בתשלומים לרשות המקומית, 
ללא מעקב של הרשות שלא נקטה בפעולות 

גבייה.
פלהלן מתוך הסיכום בחוות דעת, המתב

ססת על ביקורת חקירתית שנערכה ברשות 
מקומית, לדיון משפטי על השימוש בנכס של 
אגודה  לשימוש  שנמסר  המקומית  הרשות 

עותומאנית11 לפני הקמת המדינה:
לצי חופשית  בשכירות  מושכר  פ“הנכס 

החכירה  חוזה  למטרת  בניגוד  הרחב,  בור 
בין  ההסכם  פי  על  המקומית,  הרשות  עם 
הרשות המקומית לאגודה העותומאנית לפני 

3.  מועצה איזורית - רשות מקומית המאגדת 
יישובים כפריים או קהילתיים באיזור גיאוגרפי 
מסוים, ופועלת על פי צו המועצות המקומיות 

)מועצות איזוריות(, תשי"ח–1958.

4.  סעיפים 11–13 לחוק הרשויות המקומיות 
)משמעת(, תשל"ח–1978.

5.  תב"ר - תקציב בלתי רגיל: תקציב של רשות 
מקומית המיועדת לפעולה חד–פעמית או 

לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן תקבולים 
ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום, 

וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן 
תקציב רגיל. כספי התב"ר מנוהלים בנאמנות 

בידי ראש הרשות והגזבר, בנפרד מכספי חשבון 
התקציב הרגיל. אסור לעשות בכספי התב"ר 

שימוש שלא למטרות להן נועדו.

6.  למשל: בג"ץ 4725/07, מרכז משען נ׳ שר 
הפנים.

7.  למשל: סעיף 221 לפקודת העיריות וסעיפים 33 
ו–34 לפקודת המועצות המקומיות קובעים את 
הסמכות להטיל חיוב אישי על נושא משרה או 
בעל תפקיד ברשות מקומית, בגין הוצאה שלא 

כדין מקופת הרשות לה היה אחראי.

8.  מתוכם 20 אלף עובדים בעיריות ירושלים, תל 
אביב וחיפה. ראו דוח מרכז המחקר והמידע 

www.knesset.gov.il/mmm/ :של הכנסת
.data/pdf/m02137.pdf

9.  על פי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה–1965.

10.   ניהול עצמי של בתי ספר הוא תפיסה ניהולית–
חינוכית, שבבסיסה מתן אוטונומיה וסמכות 

לבית הספר, המאפשרים לו לפעול כארגון 
עצמאי בהיבט הפדגוגי, בהיבט הארגוני ובהיבט 

הכלכלי.

11.  אגודה עותומאנית - תאגיד שהוקם למטרה 
חברתית–התנדבותית ושלא לשם רווח, בהתאם 

להוראות החוק העותומאני על אגודות )1909(.

"השתתפות ההורים בפרויקט 'מחשב לכל ילד' נרשמה 
באופן בלתי עקיב, לעיתים בתקציב הרגיל ולעיתים 

במסגרת התב"ר. בשנים שנבדקו הקטינה המועצה באופן 
מלאכותי את הגירעון בתקציב הרגיל באמצעות רישום 

הוצאות תחזוקה שוטפות בגין תאורה, בתקציב בלתי רגיל, 
תוך מימונן באמצעות הקרן לעבודות פיתוח"
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 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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 פסקי דין חדשים

אוגוסט חברת מלרג, -EYאושרה בקשה להכרה בתביעה כייצוגית )גם( נגד רואי חשבון  .1
2016 

מיליון שקלים שאמורה היתה  27בדוחות הכספיים הוצגה יתרת מזומנים של  .א
מיליון( היו  16מיליון שקלים התחייבויות. בפועל, מרבית הכספים ) 25לכסות 

, וכן לא נכלל ביאור בדוחות משועבדים ולא ניתן היה להציגם בסעיף מזומנים
 הכספיים. חוות הדעת היתה בנוסח האחיד. 

ם מורשי ה"בעל השליטה שהוא גם דירקטור ומנכ"ל ומנהל כספים הם אב ובן, שני .ב
החתימה היחידים בחברה. זה כשלעצמו היה צריך להביא להחמרת הזהירות של 

 רואי החשבון, שללא ספק נפל פגם בהתנהלותם".   

אמירה כללית של רואה חשבון מבקר בחוות -בית המשפט העליון-נקוביץ'פסק דין פי .2
שדוחות כספיים של חברת האם אינם מאוחדים עם חברת הבת עלולה על כך דעתו 

 .[2016]פסק הדין מאוגוסט  להיחשב כרשלנות של רואה החשבון

ואת בהלו לגילוי בדוחות הכספיים בדבר שעבוד פיקדון מבקר אחריותו של רואה חשבון .3
BACK TO BACK  [2015אוגוסט זנדר, ]פסק דין. 

]פסק הדין  של רואה החשבון?קניינו הבלעדי  ההבעלות על ניירות העבודה )תיעוד( אינ .4
 .[2016מאפריל 

 מידע שקרי שנמסר לו על ידי הנישום במסגרת הליך גילוי מרצון בדבראחריות מייצג  .5
 .[2014]פסק הדין מספטמבר 
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 :יןהד פסקי חמשתפירוט  להלן

 חברת מלרג. .1

 קדוןלגילוי בדוחות הכספיים בדבר שעבוד פי מבקר חשבוןאחריותו של רואה  .2

 2015אוגוסט -פס"ד זנדר

 רואה חשבון נמצא רשלן בגין אי הכללת גילוי לשעבוד של פיקדון בבנק.

בעל  .[BACK TO BACK] בדוחות הכספיים לא נכלל גילוי לשעבוד של פיקדון של החברה בבנק
מחצית יתרת הובחלוף תקופה מסר ללא תמורה את  ון המניותמכר מחצית מה( 100%)השליטה 

. הפיקדון היה משועבד לטובת 100% בשיעורבעל מניות אותו משקיע, שהפך ללו ל השנותר
 ברח לחו"להמוכר לא הוחזרה, הפרטית הלוואה פרטית של מי שהיה בעל השליטה. ההלוואה 

את כספי הפיקדון. המשקיע  , כלומר נטלהבנק מימש את השעבוד .רגל פושטבישראל הוכרז ו
התרשל בתפקידו בכך שלא הסתייג בחוות הדעת ובכך שלא כלל בדוחות החדש טען שרו"ח 

חוות דעתו השקיע  רק לאורובכך הפר את חובת הזהירות והכספיים את ביאור בנוגע לשעבוד 
ע כי אמנם לרו"ח הייתה חובת זהירות והיא בחברה ולכן הקשר הישיר לנזק. בית המשפט קב

אך הוא לא קיבל את הקשר הסיבתי להשקעה ולכן דחה היינו רואה החשבון נמצא רשלן,  ,הופרה
 נגד רו"ח.הכספית את התביעה 

אמירה כללית של רואה חשבון מבקר בחוות דעתו על כך שדוחות כספיים של חברת  .3
 חשב כרשלנות של רואה החשבוןהאם אינם מאוחדים עם חברת הבת עלולה להי

 2016אוגוסט -פסק דין פינקוביץ'

בקר התרשל בתפקידו כי רואה חשבון מ 2016בית המשפט העליון קבע בפסק דין מחודש אוגוסט 
במתן חוות דעת שגויה על דוחות כספיים של ישות שלא איחדה דוחות כספיים של חברה בת, 
וזאת בהתייחס לאי סדרים כספיים מהותיים בחברת הבת, שלא קיבלו ביטוי נאות בחברת האם. 
פסק הדין של בית המשפט העליון הפך למעשה את החלטת בית המשפט המחוזי, אשר דחה את 

 תביעה נגד רואה החשבון. ה

 להוותתפקידו של רואה חשבון מבקר של חברה הוא בפסק הדין של בית המשפט העליון נקבע ש
גורם מפקח, וחובתו לחקור ולבדוק את מצב החברה והאינפורמציה המוצגת בדוחות הכספיים. 

מסימני  גם אם במשך שנים רבות נושאי משרה לא פעלו באופן אסור, אין בכך הצדקה להתעלם
אזהרה כמו שינוי מהותי בהשקעות בחברה בת ואין בכך כדי לשלול את חובת רואי החשבון 
המבקרים מלבדוק היטב את מצב החברה והאינפורמציה המוצגת בדוחות הכספיים. בפסק הדין 

, בעלי המניות להגשת דוחות נפרדים לחברה וחברה בת תמופיעה קביעה דומה גם ביחס להסכמ
. בית המשפט קבע, כי על רואה חשבון מבקר לשים לב חד את הדוחות הכספייםהיינו לא לא

לשינוי בנסיבות כגון שינוי דרמטי בהעברות כספים מהחברה לחברה בת אשר דורש הפעלת שיקול 
-מניות, וכשמתעוררים אידעת האם לאחד את הדוחות, גם כאשר ישנה הסכמה אחרת עם בעלי ה

, והסתפקות בהערה בחוות הדעתרה יש להסתייג מפורשות חות הכספיים של החבסדרים בדו
 .מאחריותאת רואה החשבון כללית כגון "לא נערכו דוחות כספיים מאוחדים" אינה פוטרת 
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 הבעלות על ניירות העבודה )תיעוד( אינה קניינו הבלעדי של רואה החשבון? .4

ר את ניירות העבודה כי רואה חשבון חייב למסו 2016בית המשפט העליון קבע בחודש אפריל 
)תיעוד( של ביקורת הדוחות הכספים של חברה, במסגרת הליך משפטי של תביעת רשלנות של 

 אותה חברה נגד רואה החשבון. 

 מידע שקרי שנמסר לו על ידי הנישום במסגרת הליך גילוי מרצון בדבראחריות מייצג  .5

 2014ספטמבר -פס"ד מדינת ישראל נ' רו"ח אביגדור יצחקי

על  אלא ללא אסמכתאותעם רשות המסים ת הליך של גילוי מרצון, נסגרה שומה בהסכם במסגר
. בחלוף מספר , כפי שנמסרו לרואה החשבון והוצגו על ידו לפקיד השומהפי תיאור הלקוחות

חודשים מסגירת השומה פורסם בתקשורת כי מקור הכספים אינו לגיטימי כפי שהציגו הנישומים 
א כספי שוחד שהתקבלו במדינה זרה. רשות המסים, שלא היה לה קשר אל ,בפני רואה החשבון

פנתה אליהם ישירות ואלה טענו כי דיברו אמת בפני רואה החשבון  ,עם הנישומיםקודם לכן ישיר 
פתחה בהליך פלילי נגד רואה רשות המיסים וכי אינם אחראים לאמירותיו בפני פקיד השומה. 

מכל  . בית המשפט זיכה את רואה החשבוןתביעהעם ההחשבון ובני הזוג שימשו כעדים מט
אודות מילים חריפות הוסיף ובעדותם כי בני הזוג שיקרו ההאשמות באופן מלא. כן נקבע 

 התנהלות רשות המסים בפרשה.

 

184



185



186



187



188



189



190



191



 
 

 
 

 משרד המשפטים
 מועצת רואי חשבון

שמורות למועצת רואי חשבוןכל הזכויות ©   
 

  

 

 
 ביקורת חשבונות

 ובעיות ביקורת מיוחדות 
 

 

 
 שאלון הבחינה ופתרונו

 
 

 1026  קיץמועד 
 1026באוגוסט  4בחינה 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

192



 

 

 
שמורות למועצת רואי חשבוןכל הזכויות ©   

 

1 

 ה ק ד מ ה
 
 

הבחינה ופתרונו היא לסייע לנבחנים בהכנותיהם לבחינה. אין לראות בפתרון הבחינה עמדה מטרת פרסום שאלון 

 מקצועית מחייבת של מועצת רואי חשבון.

 

יישום נהלי ביקורת על פי תקני ביקורת מקובלים מחייב שיקול דעת של מבקרי החשבונות ואין לצפות לאחידות 

שם שאין לצפות לאחידות בשיקול הדעת המופעל על ידי עוסקים בהפעלת שיקול דעת זה על ידי מבקרים שונים, כ

במקצועות חופשיים אחרים. מסיבה זו יתכנו יותר מפתרון אחד לשאלות. הפתרון לדוגמה הנחה את בודקי הבחינה, 

א אולם גם פתרונות חלופיים נכונים, שהוצגו ונומקו באופן נאות, הוכרו כנכונים וכראויים וזיכו את המשיבים במלו

 הניקוד.

 

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 

הבחינה. בבדיקת הבחינה, הביאו הבוחנים בחשבון את  של הבחינה, תשובות מורחבות ומקיפות כפי שהוצגו בפתרון

 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
 

     
 24 3 21 דוחות רואה חשבון מבקרים משובשים על  2

    דוחות כספיים ועל ביקורת רכיבי בקרה פנימית 
    על דיווח כספי 
     

 21 7 20 ביקורת דוח על תזרימי המזומנים 1
     

 12 7 1 כללי התנהגות מקצועית 3
     

חריגה התנהלות השלכות על תהליך הביקורת  של  4
 הגוף המבוקר ובעלי שליטה בושל 

20 8 11 

     
 16 1 20 מגוון שאלות בנושאים שונים 1

     
 18 20 20 עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין 6

     
 32 20 20 ביקורת דיבידנד 7

     
 33 22 21 אירועים ומצבים בחברות בנות מאוחדות 8

     
 36 21 8 ממוחשבותביקורת מערכות מידע  1

     
 31 21 20 מגוון שאלות בנושאים שונים 20

194



6102קיץ  מועד  -" ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדותשאלון הבחינה ופתרונו בנושא  "  
   

 
שמורות למועצת רואי חשבוןכל הזכויות ©   

 

3 

 מועצת רואי חשבון 
 

 שאלון בחינה בנושא "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות"
  6102קיץ  מועד

 
 1026באוגוסט  4           

           
 שעות 1משך הבחינה                                                                                                                                                 

 לנבחן:
 

 בבחינה שני חלקים:
 

 2,1,3,4,1  שאלות  - חלק א'
 

 6,7,8,1,20    שאלות  -חלק ב'
 

 מחברת לבנה. -במחברת א'    2על שאלה  לענות:יש 
 

 מחברת כחולה. - במחברת ב'  1על שאלה   
 

 מחברת צהובה. -במחברת ג'   3על שאלה   
   
 מחברת ירוקה. - במחברת ד'  4על שאלה   

 
 מחברת ורודה. - במחברת ה'  1על שאלה   

 
 מחברת כתומה. -במחברת ו'   6שאלה על   

 
 מחברת אפורה. -במחברת ז'    7שאלה על   

 
 מחברת בז'. -במחברת ח'    8שאלה על   

 
 מחברת אדומה. -במחברת ט'   1שאלה על   

 
 .סגולהמחברת  -במחברת י'    20שאלה על   

 
 קרא בעיון את כל השאלון לפני שתיגש לפתרון לצורך חלוקת הזמן שתקצה לכל תשובה.

 
 לתשומת לבך:

  
  ,מותר השימוש בקובץ הפרסומים המקצועיים של לשכת רואי חשבון בישראל בלבד. נבחן שימצא ברשותו חומר נוסף

 או שקובץ הפרסומים שבשימושו יכלול כתוביות שאינן במקור, בחינתו תיפסל. 
 
 יוןתשובה יובאו בחשבון בקביעת הצצגת הכתיב, ניקיון וסדר ה(. לא בעפרוןובעט ) כתוב בכתב יד ברור. 

 
 תוך שימת דגש על העיקר., מתומצתות ומנוסחות בצורה עניינית, הכן תשובות מנומקות 

 
  בבחינה זו לא תינתן הארכת זמן. התאם את היקף תשובותיך לזמן שנקבע לבחינה. בבדיקת התשובות ילקח בחשבון  

 שהוקצב לכל שאלה. הזמן  
 
  .תשובותיו  -נבחן שלא יענה על השאלות במחברות המתאימותנא הקפד לענות על השאלות במחברות המצוינות לעיל

 .תיבדקנהלא 
 

ב ה צ ל ח ה
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 חלק א'
 

 

 %01  מחברת לבנה( -)מחברת א'  0שאלה מס' 
 

"החברה"(, החל מביקורת הדוחות הכספיים  –משרדך מונה כרואי חשבון מבקרים של חברת אי בי סי מערכות בע"מ )להלן 

. החברה הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה והחברות הבנות 4102לשנת 

 בישראל ובחו"ל.  םובשיווק מערכות להתפלת מי י שלה עוסקות בייצור

 

, ודוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת 4102להלן טיוטות דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 , שהוכנו ע"י עוזרך והוגשו לחתימתך:4102בדצמבר  10של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי ליום 

 

 נחמני, דובדבני ושות', רואי חשבון
 14 2323200פקס'    14 2323210טל'    2004113, תל אביב, 43רח' דיזנגוף 

WWW@NACHMANI.DUVDEVANI.CPA.CO.IL 

 

 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אי בי סי מערכות בע"מ 

 

בדצמבר  10לימים "החברה"(  -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אי בי סי מערכות בע"מ )להלן

, ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש 4102-ו 4102

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 4102בדצמבר  10השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 ות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.אחריותנו היא לחוות דעה על דוח

 

מכלל הנכסים  24%-וכ 24%-הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו, אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

מכלל  12%-, כ14%-, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ4102-ו 4102בדצמבר  10המאוחדים לימים 

 -, בהתאמה, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים4102 -ו 4102בדצמבר  10שהסתיימו בימים ההכנסות המאוחדות לשנים 

 חלקם במשותף עם משרדנו. 

 

ץ במר 10מיום  ,, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים, אשר הדוח שלהם עליהם4101בדצמבר  10הדוחות הכספיים עד ליום 

דולר ארה"ב, שהוגשה נגד החברה, בגין זיהום שנמצא במי  01,211,111הפניית תשומת הלב לתביעה בסך כלל  ,4102

 שתיה שהותפלו  ע"י החברה. 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של 

בצעה במטרה להשיג מידה סבירה תנו לתכנן את הביקורת וליפי תקנים אלה נדרש מא-. על0791-רואה חשבון(, התשל"ג

של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים 

ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על 

וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  ,של החברה ידי הדירקטוריון וההנהלה

 וביקורת רואי החשבון האחרים, מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 בחו"ל, שהפסיקה את פעילותה, ואינה מהותית. של חברת בתלא נתקבלו דוחות כספיים מבוקרים  .0

בקשר לביקורת שנערכה במשותף  ,שנערכו ע"י רואי חשבון משותפיםסויימים, מניירות עבודה לא נתאפשר לנו לעיין ב .4

 בחברת בת.

הוצאות שיווק בחברת בת מהותית בחו"ל, שדוחותיה הכספיים בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים, כולל תשלומים בסך סעיף  .1

 יורו, שלא ניתן היה לאמתם.  021,111

 

הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של הדוחות בכפוף לאמור לעיל, לדעתנו, 

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  4102-ו 4102בדצמבר  10החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

( IFRS)לתקני דיווח כספי בינלאומיים  בהתאם ,4102בדצמבר  10שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 והוראות חוק ניירות ערך.
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 המשך -חלק א 
 

 המשך - 0שאלה מס' 
 

 מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב כדלקמן:
 
הנהלת החברה, להערכת התחייבויות מסתייעת בהם  מהותייםבדבר אומדנים אקטואריים  ,בדוחות הכספיים 04לבאור  .0

 וודאות מהותית הכרוכה באומדנים אלו. -מסויימות, ולאי

 

ספקות משמעותיים בדבר יכולת החברה להמשיך לפעול כעסק חי, אשר עשויים בקשר ל ,בדוחות הכספיים 41לבאור  .4

בעלי להסתייע בלהתעורר בעתיד הנראה לעין, אם החברה לא תוכל להשיג קווי אשראי נוספים מתאגידים בנקאים, ו/או 

 טה בה.השלי

 

 בדצמבר 10מהותית בין המידע הנכלל בדוחות הכספיים הנ"ל, לבין המידע הנכלל בדוח הדירקטוריון שלה ליום  ההתאמ-לאי .1

  .מגזרים שונים של החברהבבדבר פעילות  ,4102

 

במרץ  11 לחולשות מהותיות ברכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, כאמור בדוח רואה החשבון המבקר בעניין זה מיום .2

4100. 

 

של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", על  012ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 

כלל  4100ץ  במר 11, והדוח שלנו מיום 4102בדצמבר  10תיקוניו, את רכיבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 גת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.חוות דעת בלתי מסוי

 
 נחמני, דובדבני ושות', רואי חשבון 

 
 4100 ץבמר 10תל אביב, 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדף הבא -המשך השאלה
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 המשך -חלק א 
 

 המשך – 0שאלה מס' 
 

 נחמני, דובדבני ושות', רואי חשבון
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 איי בי סי מערכות בע"מ לבעלי המניות של המבקרהחשבון  הרוא דוח

 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
 ניירות ערך תקנות ב )ג( ב9סעיף בהתאם ל

 0991-תקופתיים ומידיים(, התש"ל)דוחות 
 

ולשנה  4102בדצמבר  10"החברה"( ליום  -)להלן בע"מ ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אי בי סי מערכות 

שהסתיימה באותו תאריך. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום 

בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי, ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח 

קופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. לא הת

בדקנו את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברות בנות שאוחדו, אשר נכסיהן והכנסותיהן הכלולים 

ולשנה  4102בדצמבר  10ליום ומים המתייחסים בדוחות הכספיים המאוחדים , בהתאמה, מהסכ14%-וכ 24%-באיחוד מהווים כ

שהסתיימה באותו תאריך. האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות בוקרה על ידי רואי חשבון 

 חלקם במשותף עם משרדנו.  -מבקרים אחרים
 

של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר  012ו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינ

( בקרות על 0"(. רכיבים אלה הינם: )012"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו )להלן "תקני ביקורת 

מכירות )כל אלה יחד מכונים  ( בקרות על תהליך4)-תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע ו

 "רכיבי הבקרה המבוקרים"(. -להלן 
 

פי תקן זה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי -. על012ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

הבחינות המהותיות. הבקרה המבוקרים, ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה 

מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על 

לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות.  הסיכון שהוערך. ביקורתנו,

ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח 

ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, 

רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו 

 סבורים שביקורתנו וביקורת רואי החשבון המבקרים האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

 

ת מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. בשל מגבלו

כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי 

 ות או הנהלים תשתנה לרעה.מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיני

 

חולשה מהותית היא ליקוי, או צירוף של ליקויים, בבקרה פנימית על דיווח כספי, עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה 

 מוטעית מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע או תתגלה במועד.

 

 מבוקרים, זוהו ונכללו בהערכת הדירקטוריון וההנהלה:החולשות המהותיות הבאות ברכיבי הבקרה ה

 טרם תוקנו ליקויים שנתגלו בבקרה הפנימית בקשר לדיווח על עסקאות עם צדדים קשורים. .0

 החברה לא קיימה בקרות פנימיות נאותות בדבר העסק החי. .4

 .012ודווחו להנהלה ולדירקטוריון, כנדרש בהתאם לתקן ביקורת  ,חולשות נוספות נתגלו בבקרה הפנימית .1
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 המשך -חלק א 
 

 המשך - 0שאלה מס' 
 

חולשות המהותיות הנ"ל הובאו בחשבון בקביעת המהות, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות ה

באותו תאריך, ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על  ולשנה שהסתיימה 4102בדצמבר  10הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים האמורים.

 

לדעתנו, בשל השפעת החולשות המהותיות, שזוהו לעיל על השגת מטרות הבקרה, החברה לא קיימה באופן אפקטיבי את רכיבי 

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 4102בדצמבר  10הבקרה המבוקרים ליום 

 

ת חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב להערכת הדירקטוריון וההנהלה, לפיה לא קיימות חולשות מהותיות מבלי לסייג א

 ברכיבי הבקרה המבוקרים.

 

-ו 4102בדצמבר  10ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 

, כלל חוות דעת 4100 ץבמר 10, והדוח שלנו מיום 4102בדצמבר  10קופה שהסתיימה ביום ולכל אחת משתי השנים בת 4102

 בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
 

 נחמני, דובדבני ושות', רואי חשבון
 

 4100 ץבמר 11תל אביב, 
 
 

 :נדרש

 

ל אי. בי. סי מערכות פרט והסבר את הליקויים הקיימים בטיוטת דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים ש .0

   7%    בע"מ.

 

פרט והסבר את הליקויים הקיימים בטיוטת דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  .6

 0%  דיווח כספי של אי. בי. סי מערכות בע"מ. 

 
 הנחיות:   

 .באופן נאות, שלדעתך אינם מנוסחים בדוחות דלעילנסח מחדש, במידת הצורך, את הקטעים הרלבנטיים  .0

 להניח הנחות רלבנטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאלה, ככל שנדרש. ניתןלצורך התשובה  .4
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 המשך -חלק א 
 

 %01  (מחברת כחולה -מחברת ב' )       6שאלה מס' 
 

ותכניות הביקורת הנהוגים במשרד, הושמעו הדעות וחילופי בדיון מקצועי שנערך במשרד רואי חשבון לצורך ריענון הנהלים 

 הדברים דלקמן:

 

אריתמטי,  -"חבל להשקיע מאמץ רב בביקורת הדוח על תזרימי המזומנים, שכן דוח זה הינו דוח טכני :אמר רו"ח שחם .0

והפסד נבדקו באופן הנגזר מסעיפי המאזן, בתוספת של מספר התאמות מדוח הרווח והפסד. אם  סעיפי המאזן ודוח רווח 

נאות, הרי שכל מה שנותר לבדוק בדוח על תזרימי המזומנים, הינו את האריתמטיקה של ההפחתות וההוספות, ואין צורך 

 להפעיל שיקול דעת בביקורת דוח זה".

 

: "גם אני סבור שיש להקצות לביקורת הדוח על תזרימי המזומנים תשומות ביקורת קטנות יחסית, שכן אמר רו"ח צור .6

ציבור המשתמשים בדוחות הכספיים ממילא מייחס לדוח זה חשיבות פחותה בהשוואה למאזן ולדוח הרווח והפסד, מה גם 

 לו בבנק, כפי שמשתקפים במאזן".  שניתן ללמוד על מצב הנזילות של הגוף המבוקר מתוך יתרות המזומנים שיש

 

, וראיה לכך ניתן למצוא בעובדה שלא תמיד חייבים לכלול בדוחות עם שחם וצור: "אני מסכים אמר רו"ח גרניט .4

 הכספיים דוח על תזרים המזומנים, ואין צורך להסתייג בשל כך".

 

ומנים, ולפיכך, אין הן כוללות בדוחותיהן הינן חברות המדווחות על בסיס מז ייחלק מלקוחותלמזלי, ": שמיראמר רו"ח  .3

 הכספיים דוח על תזרימי המזומנים, שהינו מיותר". 

 

 :נדרש

  

   0%.   )יש להתייחס לכל סעיף בנפרד(הסבר ונמק את התייחסותך לאמירות ולחילופי הדברים שצוטטו לעיל  .0

 

הביקורת של הדוחות הכספיים השנתיים של הכן תכנית ביקורת לבדיקת הדוח על תזרימי המזומנים במסגרת  .6

 2%   חברות.

 

 
 %1  (מחברת צהובה -מחברת ג' )      3שאלה מס' 

 

, כללי ההתנהגות בין היתרנקבעו, , "בדבר "בקרת איכות במשרדי רואי חשבון ,של לשכת רואי חשבון בישראל 09בתקן ביקורת 

  המקצועית, החלים על משרדי רואי חשבון, דלקמן:

 

"משרד רואי חשבון יקבע נהלים כדי לגרום לכך כי הצוות המקצועי ינהג בהתאם לכללי  ההתנהגות המקצועית      01סעיף 

החלים על רואי חשבון. כללים אלה קובעים, בין היתר, כי יש לשמור בכל המעשים על מידת היושר, ההגינות 

 והרמה המקצועית שכבוד המקצוע מחייב". 

 

תלות של רואה  -ד רואי חשבון יקבע נהלים כדי לגרום לכך שהצוות המקצועי יהיה מודע להנחיות בדבר אי"משר     00סעיף 

 החשבון". 

 : נדרש

לחוק, המשרד יפעל בהתאם שכדי להבטיח  ,ליישםלקבוע וחשבון  ההעיקריים שעל משרד רואהפנימיים פרט את הנהלים 

בנושאי שמירה על כללי האתיקה, אי תלות וניגוד על רואי חשבון, לכללי התנהגות מקצועית החלים לתקנות, להוראות ו

 עניינים.

 
 : יש לפרט עשרה נהלים עיקריים בלבד.  הנחיה
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 המשך -חלק א 
 

 %01  (מחברת ירוקה -מחברת ד')       4שאלה מס' 
 

החל מהדוחות הכספיים לשנה  "(החברה" -בע"מ )להלן חברת אמינותכרואה החשבון המבקר של  משרדך מונה לאחרונה

"הדוחות הכספיים"(. החברה הינה חברה פרטית, המוחזקת במלואה ע"י יעקב  -)להלן 4102בדצמבר  10שהסתיימה ביום 

 אדמוני, המשמש כיו"ר הדירקטוריון וכמנהלה הכללי. 

 

"קרקעות חקלאיות"(,  -ןבמרכז הארץ )להל החברה עוסקת ברכישת שטחים גדולים של קרקעות חקלאיות, בפאתי ישובים

 -"המגרשים"(, ו/או לבניית בתי דירות רבי קומות )להלן-פיצולם למגרשים המיועדים בעתיד לבניית בתים צמודי קרקע )להלן

 "זכויות לדירות"(, לפי אופי המגרשים וזכויות הבניה הצפויות להיות מאושרות בגינם, בהתאם לתחזיות החברה ומצגיה. 

 

"קבוצות הרכישה" או "הקונים"(, ולגייס  -ן קבוצות רכישה של קונים למגרשים, ו/או לזכויות לדירות )להלןהחברה נוהגת לארג

"התמורה"(. לאחר ארגון קבוצות הרכישה וקבלת -מהקונים מראש את התמורה בגין המגרשים, או הזכויות לדירות )להלן

ור הקונים, לשלם עבורן, לאחר ניכוי רווח/עמלה לחברה, התמורה מהקונים, אמורה החברה לרכוש את הקרקעות החקלאיות עב

 ולרשום את הזכויות בגינן על שם הקונים. 

 

"חברת הבת"(, במטרה  -הרחיבה החברה את פעילותה לארה"ב, ולצורך זה יסדה חברת בת בארה"ב )להלן 4102בנובמבר 

 2,211,111הבת, העבירה החברה לחברת הבת, סך של  לארגן קבוצות רכישה של בניינים בניו יורק. לצורך מימון פעילות חברת

 דולר. חברת הבת מבוקרת ע"י רואי חשבון אחרים בארה"ב. 

 

 " הממצאים"( :-במהלך הביקורת של הדוחות הכספיים, נמצאו על ידך, בין היתר, הממצאים דלקמן )להלן

 ת גם כסמנכ"ל.הדירקטוריון של החברה מורכב מיעקב אדמוני ומאשתו חדווה אדמוני, המשמש .0

 

ש"ח(. בשנת  24,211,101 -10/04/4102ש"ח ) 42,111,421 -10/04/4102יתרת סעיף "פיקדונות מלקוחות" ליום  .4

 לא שולמו ע"י החברה כספים עבור רכישת קרקעות חקלאיות.  4102

 

קופה ארוכה, בשנת הדוח התקשרה החברה בהסכם לשכירת משרדים מפוארים בבניין משרדים ידוע בתל אביב, למשך ת .1

ובשטח כפול מזה שנשכר על ידה לפני כן. החברה השקיעה בהתאמת המשרדים החדשים לצרכיה, ובריהוט ובציוד 

 ש"ח.   4,011,111משרדי סך של 

 

ש"ח. עשר מכוניות  0,711,111בשנת הדוח רכשה החברה שלוש מכוניות מפוארות, שעלותן הכוללת הסתכמה בסך של  .2

נוספות רגילות הועמדו לשימוש החברה בהסדרי ליסינג תפעולי. נאמר לך ע"י חשב החברה כדלקמן: "שתי מכוניות 

על לקוחותיה הפוטנציאליים  רושם טוב ואמיןות מפוארות משמשות את המנכ"ל, הנוסע רבות לצרכי החברה, וחייב לעש

של החברה. המכונית המפוארת השלישית, משמשת את אשתו של המנכ"ל, המשמשת כסגניתו, שאף היא פעילה מאד 

 לטובת החברה ותורמת לה רבות".   

 

חלק ניכר  המנכ"ל ואשתו חיים ברמת חיים גבוהה ביותר, ומרבים לנסוע לחו"ל ולשהות במלונות יקרים, כאשר .2

מהעלויות הכרוכות בכך, ומעלויות מחיה אחרות, משולמים ע"י החברה. נאמר לך ע"י חשב החברה כדלקמן: "המנכ"ל 

ואשתו מושכים משכורות נמוכות יחסית, ותשלום העלויות דלעיל ע"י החברה, מהווה פיצוי מזערי עבור תרומתם הרבה 

 לחברה ולרווחיותה הגבוהה".   
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 המשך -חלק א 
 

 המשך – 4שאלה מס' 
 
 -לא נמסרו למשרדך דוחות כספיים של חברת הבת, וההשקעה בה הוצגה בספרי החברה בסך בשקלים חדשים השווה ל .0

דולר. נאמר לך ע"י חשב החברה כדלקמן: "טרם נערכו לחברה דוחות כספיים, ואין טעם להשהות את  2,211,111

היווסדה, למעט קבלת אופציה לאחר  הוצאת הדוחות הכספיים של החברה בשל כך, שכן החברה לא עשתה דבר מאז

 תאריך המאזן לרכישת בניין בניו יורק". 

 :נדרש

 פרט והסבר את ההשלכות של האמור לעיל:

     7%   .החברהעל תהליך הביקורת של הדוחות הכספיים של  .0

 

    4%  .החברהעל דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של  .6

 

 רשאי להניח הנחות רלבנטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאלה, ככל שנדרש. לצורך התשובה הינך: יההנח

 
 

 %01  (מחברת ורודה -מחברת ה')     1שאלה מס' 
 

 (:את תשובותיך ובסס נמק)על מגוון השאלות הבאות  בקצרהענה   

 , כמשמעו בתקנות ניירות ערך. "תאגיד קטן"המושג של ומשמעותו  והסבר מהות .0

 

 ואת זיקתו לביקורת של דוחות כספיים. ITGC( " (IT General Controlsהמושג "הסבר את  .4

 

 ?012מה ההבדל הבסיסי בין סקר בקרה פנימית לבין בדיקת האפקטיביות של רכיבי הבקרה הפנימית ע"פ תקן ביקורת  .1

 

 האם רשאי יו"ר דירקטוריון בחברה ציבורית לשמש גם כיו"ר וועדת ביקורת שלה, או חבר בוועדה זו?  .2

 

 האם רשאי רואה חשבון מבקר להוציא מסמך בו הוא מאשר את נאותות אופן קבלת החלטה ע"י לקוחתו בעניין מסוים?  .2

 

לבצע אינה פוגעת החברה  ההון שבכוונת על כך שהפחתת לחברה המבוקרת על ידואם רשאי רואה חשבון לתת אישור ה .0

  וכי תוכל לעמוד בהתחייבויותיה? ,הפיננסית הבאיתנות

 

מבקר להוציא חוות דעת בלתי מסויגת על דוחות כספיים, שחלקם ערוך על בסיס מצטבר,  רשאי רואה חשבוןהאם  .9

 וחלקם האחר ערוך על בסיס מזומנים?  

 

הדוחות הכספיים השנתיים של חברה לתת חוות דעת שלילית המתייחסת רק לדוח האם ניתן בדוח רואה חשבון מבקר על  .4

 על תזרימי המזומנים?

 

האם רשאי רואה חשבון מבקר להשלים את תיק ראיות הביקורת )ניירות עבודה(, ו/או לעשות בו שינויים, לאחר תאריך  .7

 מתן חוות דעתו על הדוחות הכספיים?

 

 הטרחה המשולם לרואי החשבון המבקרים של חברות ציבוריות?   היכן, אם בכלל, ניתן גילוי לשכר .01

 

 0%כל סעיף 

וף חלק א' של השאלוןס  
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 חלק ב'
 

     %01    (מחברת כתומה -מחברת ו' )          2שאלה מס' 
  

 שונות ציבוריותהמתייחסים לחברות בהקשר לצדדים קשורים ובעלי עניין, שונים, בלתי תלויים זה בזה,  ממצאיםלהלן תיאור של 

, שבהם נתקלת בעבודתך כרואה "חברות ציבוריות"( -שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן

-ולשנה שהסתיימה באותו תאריך )להלן 4102בדצמבר  10דוחותיהן הכספיים ליום של ביקורת תהליך הבמסגרת  ,חשבון מבקר

 : "(הדוחות הכספיים"

 

 1,011,111כי בעל השליטה בחברה הפקיד בחברה  "החברה"(, נמצא -הביקורת בחברת חלמיש בע"מ )להלןבמסגרת  .0

 ש"ח על חשבון יתרת חובו לחברה, ובמקביל קיים בחברה פיקדון בבנק בסכום זהה. 

 

בדצמבר   47כי בעל השליטה בחברה הפקיד בחברה ביום  "החברה"(, נמצא -במסגרת הביקורת בחברת בזלת בע"מ )להלן .4

 . 4100בינואר  1ש"ח, ומשך אותו ביום  4,411,111סך של  4102

 

נמצא כי החברה ערבה לחובותיה של חברת קוסמוס בע"מ לבנק "החברה"(,  -במסגרת הביקורת בחברת שחם בע"מ )להלן .1

 ש"ח. קוסמוס בע"מ הינה בעלת השליטה בחברה.   2,111,111מסחרי בסך 

 

שיקים  41ו בתאריך המאזן בחשבון "שיקים לגביה בבנק", "החברה"(, נמצא -ע"מ )להלןב צורבמסגרת הביקורת בחברת  .2

שיקים שנמסרו  41ש"ח. בחשבון "שיקים לפירעון" בחברה נמצאו  0,411,111של חברת אדיר בע"מ, בסכום כולל של 

ינה בבעלות בני משפחתו ש"ח. אדיר בע"מ הינה לקוחה של החברה, וה 0,411,111לפקודת אדיר בע"מ,  בסכום כולל של 

 של בעל השליטה בחברה. 

 

 :נדרש

 
המצבים שפורטו לעיל, ומה השפעתם על תהליך הביקורת של הדוחות ו הסבר ונמק כיצד יש לנהוג בכל אחד מהאירועים .0

 (0.2%)כל סעיף  0%   .הכספיים ועל דוח רואה חשבון המבקר עליהם

 

פרט והסבר מה הם מנגנוני הבקרה הקיימים בחברות ציבוריות על עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין, ומה הם  .6

 2%השלכותיהם על עבודתו של רואה החשבון המבקר.   

 

      
 %01 מחברת אפורה(  -)מחברת ז'          9שאלה מס' 

 
חלוקת מציבה  מהווה, בדרך כלל, אירוע משמעותי בחברה. בתור שכזו,, בפרט חלוקת דיבידנד בידי חברה בכלל וחברה ציבורית

 שורה של משימות בפני רואה החשבון המבקר, במיוחד לאור ההשלכות של חלוקת הדיבידנד על הדוחות הכספיים. הדיבידנד, 

 

 :נדרש 

 

פרט והסבר את ההוראות העיקריות המוכרות לך בהקשר לנאותות חלוקת הדיבידנד ע"י חברות בכלל, וחברות  .0

 4%  ציבוריות בפרט. 

   

 4%    עבודתו של רואה החשבון המבקר.דנד על יחלוקת דיבשל השלכות והסבר את פרט  .6

 

, במסגרת הביקורת של דנדיחלוקת דיביישם בהקשר להמבקר לרואה החשבון ביקורת שעל הנהלי את פרט  .4

 3%הדוחות הכספיים של חברה ציבורית, שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  
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 המשך -חלק ב' 
 

 %06  מחברת בז'( -)מחברת ח'          8שאלה מס' 
 

"החברה"(. החברה הינה חברת  -משרדך משמש מזה מספר שנים כרואה החשבון המבקר של חברת שיאון אחזקות בע"מ )להלן

אחזקות, שרוב עיסוקה הינו השקעה בחברות העוסקות בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל. החברה הינה חברה ציבורית 

 שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

"הדוחות -)להלן 4102בדצמבר  10בעת תכנון ועריכת הביקורת של הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

, לחברות בנות מאוחדות של החברה, המבוקרות ע"י רואי חשבון אחריםהכספיים", "שנת הדוח"(, נמצא על ידך, בהתייחס 

 דלהלן:

 

חלקן של החברות הבנות המאוחדות, המבוקרות ע"י רואי חשבון אחרים בדוחות הכספיים, עשוי להיות גבוה משמעותית  .0

 באופן שרוב הנכסים ורוב ההכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים יבוקרו ע"י רואי חשבון אחרים. מאשר בעבר,

 

בדוח רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים של חברת אורנים בע"מ לשנת הדוח, נכללה הסתייגויות בדבר היוון  .4

של רואה החשבון המבקר בעניין זה, ולדעתה, עלויות לנכסים. נמסר ע"י הנהלת אורנים בע"מ, כי היא חולקת על עמדתו 

 בהסתמך על חוות דעת מקצועית שקיבלה, התומכת בעמדתה, היוון העלויות לנכסים נעשה באופן נאות בהתאם לנסיבות. 

 

בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של חברת ברושים בע"מ לשנת הדוח, נכללה הימנעות באשר להעדר  .1

עם צד קשור בברושים בע"מ. הנהלת ברושים בע"מ מסרה ישירות לדירקטוריון של החברה, מידע על  מידע על עסקה

העסקה האמורה, ובקשה להתעלם מההימנעות דלעיל, בהקשר לדוחות הכספיים המאוחדים, ולחוות דעתך על הדוחות 

 הכספיים המאוחדים  של החברה.   

 

ת מוחזקות, שמולא ע"י רואי החשבון המבקרים של חברת אלונים בע"מ מעיון בשאלון רואי חשבון מבקרים של חברו .2

בהירויות, באשר לנוהלי הביקורת שננקטו על ידם בביקורת הדוחות  -ונמסר למשרדך, נמצאו ליקויים מהותיים ואי

היה הכספיים של אלונים בע"מ. דוח רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים של אלונים בע"מ, שנחתם על ידם 

 בנוסח האחיד. 

 

, המעידות 21%-אגרות החוב שהנפיקה אשלים בע"מ נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בתשואות לפידיון של כ .2

על ספקות הקיימים אצל ציבור המשקיעים באגרות החוב של חברת אשלים בע"מ, באשר למצבה ולאיתנותה של אשלים 

חברת אשלים בע"מ הינו יציב, וכי חוות דעתם של רואי החשבון המבקרים  בע"מ. נמסר לך ע"י הנהלת החברה כי מצב

 שלה על דוחותיה הכספיים, שאינה כוללת התייחסות לקשיים כלשהם, מעידה על כך. 

 

בבדיקת התאמות החשבון בין החברה לבין צאלונים בע"מ, שנערכה ע"י משרדך, נמצאה טעות מהותית בדוחות הכספיים  .0

ים בע"מ, הפועלת באוקראינה, ומבוקרת ע"י משרד רואי חשבון אוקראיני. נתבקשת ע"י מנכ"ל החברה של חברת צאלונ

לא לחשוף את הטעות בפני רואה החשבון המבקר של צאלונים בע"מ, ו/או ההנהלה של צאלונים בע"מ, ולהסתפק 

 חברה.  בתיקון הטעות במסגרת פעולות האיחוד והעריכה של הדוחות הכספיים המאוחדים של ה

  

 :נדרש

, אם קיימת, על תהליך תםהשפע ומה, מהעניינים שפורטו בסעיפים הנ"לכל אחד כיצד עליך לנהוג בהתייחס לונמק  הסבר

 4%כל סעיף חברת שיאון אחזקות בע"מ.   על הדוחות הכספיים של ך הביקורת ועל חוות דעת

 
 הנחיות:

 .יש להתייחס לכל סעיף בנפרד 

  ההשפעה על חוות הדעת.לא נדרש לנסח את 
 .לצורך התשובה הינך רשאי להניח הנחות רלבנטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאלה, ככל שנדרש 
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 המשך –חלק ב' 
 

 %8  (מחברת אדומה -מחברת ט' )         9שאלה מס' 
 

משרדך מונה לאחרונה כרואה החשבון המבקר של חברת ספרי בע"מ, העוסקת במכירת ספרים, כתבי עת ודיסקים למוסיקה 

 "החברה"(. לחברה עשרות סניפים הפזורים ברחבי הארץ.   -)להלן

 

בה את רוב לפני מספר שנים הקימה החברה אתר של חנות וירטואלית, באמצעותו ניתן לגלוש בחנות הוירטואלית, ולרכוש 

"החנות האינטרנטית"(. בשנה האחרונה היוו המכירות בחנות האינטרנטית כמחצית -הפריטים הנמכרים ע"י החברה )להלן

 ממכירות החברה.

 

 בעת תכנון הביקורת של דוחותיה הכספיים של החברה, נמסר לך ע"י חשב החברה כדלקמן:

 כספים הנובעים מהמכירות בחנות האינטרנטית, שכן תזרים התקבולים שלה אינו תואם את היקף  קיים חשש שנעלמים

 המכירות בה. 

 .החברה בוחנת אפשרות לשימוש בשירותי ענן לתמיכה בתהליכיה העסקיים 

 

 :נדרש

 פרט את החשיפות הפוטנציאליות של החברה בכל הקשור להפעלת החנות האינטרנטית.     .0

 
 לו טכניקות ביקורת באמצעות מחשב תנקוט לצורך בדיקת המכירות המבוצעות באמצעות אתר האינטרנט. פרט והסבר באי .6

 
 פרט והסבר אילו שליפות תבצע על מנת לבדוק את החשדות להיעלמות כספים מהפעילות בחנות האינטרנטית.    .4

 
 על תכנית הביקורת פיעו שירותי הענןישוכיצד, אם בכלל, , פרט את היתרונות ואת החסרונות של השימוש בשירותי ענן .3

 שתיושם על ידך.   

 

 4%כל נדרש 

 
 %01  סגולה(מחברת  -מחברת י' )        01שאלה מס' 

 
 (:את תשובותיך ובסס נמק)על מגוון השאלות הבאות  בקצרהענה  

 
האם רואה חשבון מבקר רשאי לתת חוות דעת שלילית או מסויגת על דוחות כספיים, ללא הודעה מראש לישות  .0

 המבוקרת על כוונתו לעשות זאת? 

 

ם כלשהם, שאינם ההנהלה ו/או הדירקטוריון של הישות הודיע לצדדיחברה ל למבקר שרואה חשבון  /חייבהאם רשאי .4

ושאין  ,נפלה טעות מהותית, וכי חוות דעתו על הדוחות הכספיים מבוטלת ,ל ידושבוקרו ע ,שבדוחות הכספייםהמבוקרת, 

 להסתמך עליה?

 

האם רשאי/חייב רואה חשבון מבקר לבטל את חוות דעתו על דוח ההתאמה לצרכי מסים שהוגש לרשות למסים, ולהודיע  .1

 יו?לרשות למסים על כך, אם גילה טעות מהותית בדוח ההתאמה, לאחר שחיווה דעתו על

 

נהלי של חברת האם, ליישם מבקר הנדרש רואה חשבון , לתקופות בינייםמאוחד סקירה של מידע כספי לצורך האם  .2

בדבר "הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים בדוחות  7בתקן ביקורת כמפורט  ,הסתמכות על רואי חשבון אחרים

 כספיים מאוחדים"?

 בדף הבא -המשך השאלה
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 המשך -חלק ב' 
 

 המשך - 01שאלה מס' 
 

האם הנחיות והוראות אי התלות בדבר רואי חשבון מבקרים שהוצאו ע"י הרשות לניירות ערך, מתייחסות גם לרואי  .2

חשבון מבקרים של חברות פרטיות, שדוחותיהן הכספיים מאוחדים בדוחות הכספיים של חברות ציבוריות הכפופות לחוק 

 ניירות ערך, והמבוקרות ע"י רואי חשבון אחרים? 

 

מידע כספי לתקופות ביניים מתוכננת להשגת בטחון סביר שהמידע הכספי לתקופות ביניים אינו כולל הצגה  האם סקירת .0

 מוטעית מהותית?

 

האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של חברה, ובו זמנית לקיים קשרים עסקיים עם מתחרה עסקי  .9

 מובהק שלה?  

 

המבוקרת על ידו,  על הסדר של קבלת שכר טרחתו, עבור ביקורת של  האם רשאי רואה חשבון מבקר לסכם עם יישות .4

 דוחותיה הכספיים, במוצרים או בשירותים בתחום עיסוקה )הסדר "ברטר"(? 

 

 האם רשאי רואה חשבון מבקר לסכם ולקבל מראש את כל שכר טרחתו עבור בקורת של דוחות כספיים שתערך על ידו?  .7

 

 פרט למי?  -ורמים חיצוניים על החלפת רואי החשבון המבקרים שלה. אם כןהאם חברה פרטית חייבת לדווח לג .01

 

 0%כל סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוף חלק ב' של השאלון

 
  

206



6102קיץ  מועד  -" ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדותשאלון הבחינה ופתרונו בנושא  "  
   

15 

 

 תשובה לשאלה מס' 0

 

 "חוות הדעת"(-)להלן ליקויים בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים.  0נדרש 

 

 פסקת המבוא והתייחסות לרואי חשבון קודמים . 0

 

אמורה  , בוקרו על ידי רואי חשבון קודמים. לפיכך, הביקורת שנערכה ע"י המשרד 4101הדוחות הכספיים לשנת  0.0

 להלן(. 2.1)ראה גם סעיף  כאמור בחוות הדעת ,להתייחס לשנתיים בלבד, ולא לשלוש שנים

 

, שנערכה ע"י רואי חשבון קודמים, ולחוות דעתם על הדוחות הכספיים שבוקרו 4101התייחסות לביקורת לשנת ה 0.4

 לשנה זו, לקויה מהסיבות דלקמן:על ידם 

 צריך להיות אחרי פיסקת המבוא, ולפני פסקת ההסתמכות על רואי חשבון אחרים.  -מיקום הפיסקה שגוי

הדוחות הכספיים ...", יאמר "בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים 1023דצמבר ב 32הדוחות הכספיים עד ליום במקום "

 ...".ולשנה שנסתיימה באותו תאריך, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים 1023בדצמבר  32של החברה ליום 

היא  יש להתייחס לסוג חוות הדעת  )"בלתי מסוייגת" וכד'(, ולציין הפנית תשומת הלב, רק אם -ניסוח הפסקה שגוי

תקפה גם לגבי הדוחות הכספיים של השנה השוטפת )כנראה שלא, בהעדר התייחסות בחוות הדעת המתייחסת לשנה 

 השוטפת(.

ולשנה שהסתיימה באותו  1023בדצמבר  32הדוחות הכספיים של החברה ליום להלן נוסח מתוקן אפשרי של הפסקה: "
, כלל חוות דעת  1024במרץ  32הדו"ח שלהם עליהם מיום  תאריך,  בוקרו על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים, אשר

  ".בלתי מסוייגת

 

 פסקת היקף הביקורת והסתמכות על רואי חשבון אחרים.       6

 

 ולא כאמור בחוות הדעת.   "לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו....",בתחילת הפסקה יאמר  6.0

 

 ,הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים: "החלק האחרון של הפסקה חסר  6.6
שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על 

 ". דוחות רואי החשבון האחרים

 

 001בתקן ביקורת  2ם רואי חשבון אחרים )סעיף המשרד אחראי באופן מלא לביקורת שנערכה במשותף ע  6.4

. לפיכך, אין להתייחס לעניין זה, ויש "(001"תקן  –" )להלן משותפת ביקורת בעבודת יסוד עקרונות"בדבר 

להשמיטו מחוות הדעת, ומחישוב האחוזים של הנכסים וההכנסות שבוקרו ע"י רואי חשבון אחרים. רואי 

 חשבון מבקרים משותפים אינם בבחינת "רואי חשבון אחרים". 

 

  יאמר:רואי החשבון האחרים ...",  וביקורתאנו סבורים שביקורתנו " במקום -בסוף פסקת היקף הביקורת  6.3
 .", פרט לאמור להלןרואי החשבון האחרים... ודוחות"אנו סבורים שביקורתנו 
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 תיופסקאות הסתייגו.      4

 

  דוחות כספיים מבוקרים של חברת בת בחו"ל  4.0

 . הכספיים המאוחדיםבהעדר מהותיות לדוחות יש להשמיט את הפסקה 

 

 ניירות עבודה של רואי חשבון משותפים 4.6

מניעת גישה מלאה לניירות עבודה, המתעדים את עבודת הביקורת שבוצעה ע"י רואה חשבון מבקר משותף בחברה 

בת, ו/או הגבלה ביישום נהלי ביקורת נוספים בחברת הבת על ידי רואה החשבון המבקר, מהווים הגבלה בביקורת 

(, שעלולה לחייב הסתייגות או הימנעות, בהתייחס לדוחות הכספיים המאוחדים, בכפוף 001בתקן  00 -ו 4פים )סעי

  לנסיבות ולמהותיות. 

 

לא נתאפשר לנו לעיין בניירות עבודה מסוימים, שנערכו ע"י רואי חשבון "  :להלן נוסח מתוקן אפשרי של הפסקה
אשר  ,בקשר לביקורת שנערכה במשותף בחברת בתו/או ליישם נהלי ביקורת הדרושים לדעתנו, משותפים, 

, והכנסותיה 1021בדצמבר  32מכלל הנכסים המאוחדים ליום   %.…-נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ

 ."מכלל ההכנסות המאוחדות לשנה שהסתיימה באותו תאריך  %.…-הכלולות באיחוד מהוות כ

 

 שיווק הוצאות 4.4

ולהחליף את להשאיר את הפסקה , ניתן ביחס לנתוני הדוחות המאוחדים יםמהותי הינםיורו  021,111-שבהנחה   

אינו המבקר רואה החשבון , מאחר ו"ןלהשיג ראיות ביקורת מספיקות ונאותות לגביה" -ב לאמתם"" המושג

 נדרש להגיע לרמת וודאות מוחלטת בהשגת ראיות ביקורת.

 

 חוות הדעתפסקת  . 3
 

 ".......בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים...., " יש להוסיף 3.0

 

 .לפסקאות הבינייםלצורך הפנייה " ובכפוף לאמור לעיל" אין להשתמש בביטוי 3.6

 

ולא  ,4102-ו 4102בדומה לנאמר לגבי פסקת המבוא, גם בפסקת חוות הדעת יש להתייחס אך ורק לשנים  3.4

, שבוקרה ע"י רואי חשבון 4101, הכוללות את שנת 4102בדצמבר  10לשלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 (.0.0קודמים )ראה גם סעיף 

 

ולא , "1020 -הוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"על" להתייחס בסוף הפסקהיש  3.3

 ."הוראות חוק ניירות ערך"ל

 

 לעיל(: 1.4מתוקן אפשרי של הפסקה )בהנחה של הסתייגות, כאמור בסעיף להלן נוסח 
לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, פרט להשפעה האפשרית של ההתאמות שהיו עשויות "

מנו את נהלי ו/או ייש בחברת בת,  להידרש, אם בכלל, אילו קיבלנו גישה לניירות העבודה של רואי חשבון משותפים
 ,ואילו קיבלנו ראיות ביקורת מספיקות ונאותות בדבר הוצאות השיווק בחברת בת בחו"להביקורת הדרושים בה לדעתנו, 

כאמור לעיל, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של 
ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי  ,1024 -ו 1021ר בדצמב 32החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

בהתאם לתקני דיווח כספי  1021בדצמבר  32המזומנים שלהן לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 ."1020 -והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע (IFRS)בינלאומיים 
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 לבהפסקת הפניית תשומת  .5
 

 מאחר וחוות הדעת כוללת הסתייגויות. ,"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל" יש להשמיט 5.0
 

  אומדנים אקטואריים  5.6

לרבות אומדנים אקטואריים. על  אומדנים שונים,הנובעת מוודאות  -אין להפנות את תשומת הלב לאיבדרך כלל, 

, תוך הסתייעות באשר לנאותות האומדנים הכלולים בדוחות הכספיים ראיות ביקורתרואה החשבון להשיג 

רואה מהסרת אחריות להתפרש כעלולה לעניין זה, הפנית תשומת לב . מטעמומטעם הגוף המבוקר ו/או במומחים 

כרוכות וודאויות ה-בהקשר לאיבנסיבות מסויימות, ) בנסיבות חריגותראויה, אלא  , ובדרך כלל אינה החשבון

 בתביעות, חקירות וכד'(.

 

  עסק חי  5.4

חלטת אכיפה הוב בדבר "העסק החי",  24כנדרש בתקן ביקורת מנוסחת באופן לקוי, ולא הפנית תשומת הלב 

בקשר  ,מותנית ובלתי משמעית חד ברורה, על חוות הדעת להציג מסקנה. של רשות ניירות ערך 01-0בביקורת 

 תשומתלהפנות  . אין , אם אכן קיימיםחי כעסק התאגיד של קיומו בדבר המשך משמעותיים ספקות של קיומםל

בעתיד, כגון  אירועים מסוימים של התממשותם אי או בהתממשותם התלויים ,משמעותיים אפשריים לב לספקות

אין לציין כי , ויכולת להשיג קווי אשראי נוספים מתאגידים בנקאים, ו/או להסתייע בבעלי השליטה בחברה

 ספקות עשויים להתעורר בעתיד.ה
 

  התאמה מהותית בין המידע הנכלל בדוחות הכספיים לבין המידע הנכלל בדוח הדירקטוריון -אי  5.3
יש  -ה מהנוסח האחיד. אם בדוח הדירקטוריון יתידרש סט -יש לבדוק היכן נדרש התיקון. אם בדוחות הכספיים

מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים "בדבר  92תקן ביקורת ב 01להשמיט את הפסקה. בסעיף 

מאחר שהמידע האחר הינו בלתי מבוקר, אין לכלול התייחסות למידע האחר בדוח " נאמר כדלקמן: "מבוקרים

 ". רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים

 

 על הדיווח הכספיהבקרה הפנימית  יחולשה מהותית ברכיב  5.5

תשומת הלב לחולשות מהותיות ברכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, אלא יש לתת לכך ביטוי אין להפנות 

 .להלן 0.4ראה סעיף  -לעניין תאריך הדו"ח בפסקה המיועדת לכך )פסקת קישור(, כמתואר להלן

 

 הפנית תשומת לב תהיה לביאור הנכלל בדוחות הכספיים. ,בכל מקרה
  

 פנימית על דיווח כספירכיבי בקרה ביקורת מבקר בדבר  פסקת קישור לדוח רואה חשבון .2

 

בעניין זה , קיימות פנימית על דיווח כספיבהתאם לנסיבות המתוארות בדוח רואה חשבון מבקר על רכיבי בקרה  2.0

 כדלקמן:תנוסח ולכן הסיומת של הפסקה , תוחולשות מהותי
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של החברה, כלל חוות דעת שלילית על  1026, במרס  32והדוח שלנו מיום "...

 ".בשל קיומן של חולשות מהותיות

 

 פנימית על דיווח כספי.תאריך דוח רואה חשבון מבקר על רכיבי בקרה לתאריך חוות הדעת צריך להיות זהה  2.6
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 "דוח על הבקרות"(-)להלן החשבון המבקר על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספיח רואה בדוליקויים  .6נדרש 
 

 פסקת המבוא .0

 

 ....."(וחברות בנותשל חברת אי בי סי מערכות  " )"...חברות בנות" להוסיף 0.0

 

 

דוח על הבקרות מתייחס לנאותות רכיבי הבקרה המבוקרים לתאריך  ."שנה שהסתיימה באותו תאריךל"להשמיט  0.6

 . 4102בדצמבר  10 -להמאזן האחרון בלבד, דהיינו 

 פסקת הסתמכות על רואי חשבון אחרים.        6

 

המשרד אחראי באופן מלא לביקורת שנערכה במשותף עם רואי חשבון אחרים. לפיכך, אין להתייחס לעניין זה,  6.0

 ויש להשמיטו מחוות הדעת, ומחישוב האחוזים של הנכסים וההכנסות שבוקרו ע"י רואי חשבון אחרים. 

שהיא מתייחסת  שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל....": החלק האחרון של הפסקה חסר 6.6
של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון לאפקטיביות 

 ."המבקרים האחרים

 

 הפסקה המתייחסת לרכיבי בקרה מבוקרים . 4

 

 ". על ידנולהשמיט " 4.0

 

על תהליך העריכה והסגירה של דיווח , לרבות בקרות בקרות ברמת הארגון"בכל מקרה להיות  חייבהרכיב הראשון  .4.6
  כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע".

 

הבקרות, התהליך שנבחר על  סימני שאלה בדבר התהליכים שנבחרו כמהותיים מאד. עפ"י המצוין בדוח עלקיימים   4.6

הבחירה של ידי החברה כתהליך מהותי מאוד הינו תהליך המכירות. הדבר מעורר סימני שאלה באשר לנאותות 

פלת מי ים, נושאים כגון רכוש קבוע והרכש, אמורים להיות תהתהליכים המהותיים, שכן בחברה העוסקת בה

 תהליכים מהותיים מאוד. 

על תיקוניו, אם הקריטריונים שיושמו על ידי התאגיד לצורך קביעת תהליכים מהותיים  012בהתאם לתקן ביקורת 

תהליכים מהותיים מאוד לא נעשתה על ידי התאגיד באופן נאות עפ"י אותם  מאוד, הינם בלתי סבירים, או שקביעת

או  ,הקריטריונים, יש לראות בכך הגבלה בביקורת, דבר העלול לגרום לרואה החשבון להימנע בחוות דעתו

 עם הלקוח. ולהפסיק את התקשרות

 

 פסקת היקף הביקורת .3

 דוחותאנו סבורים שביקורתנו ו" יאמר:...", רואי חשבון המבקרים האחרים וביקורתאנו סבורים שביקורתנו במקום "
 האחרים...". רואי החשבון
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 בבקרות פסקה המתייחסת לחולשות המהותיות ולליקויים המשמעותיים .5

  

 להלן(. 0סותר את האמור בפסקת הפניית תשומת הלב )ראה סעיף  "בהערכת הדירקטוריון וההנהלהזוהו ונכללו " 5.0

 

קיימים ליקויים בבקרה הפנימית בדבר  הדיווח על עסקאות עם ...", יאמר "טרם תוקנו הליקויים. במקום "0 5.6
 צדדים קשורים".

 

בנפרד בדוח על הבקרות   יש להתייחס  ".חולשות נוספותאין להתייחס באופן כוללני ל" -"חולשות נוספות. "1     5.4

 .התשנתגל מהותיתלכל חולשה 

 

 

 פסקת חוות הדעת . 2

 

 . בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי חשבון המבקרים האחרים"" לאחר לדעתנו להוסיף   2.0

 ...". מכל הבחינות המהותיות... " להוסיף    2.0

 ".לשנה שהסתיימה באותו תאריךיש להשמיט "    2.6

 מתוקן אפשרי של הפסקה:להלן נוסח 
באופן אפקטיבי, ה לדעתנו, בשל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת מטרות הבקרה, החברה לא קיימ"

 ."1021בדצמבר  32מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 
 

 פסקת הפניית תשומת הלב .7

יש להשמיט את הפסקה. אין להפנות תשומת הלב להערכת הדירקטוריון וההנהלה, מה גם שהערכת הדירקטוריון 

 -וההנהלה עומדת בסתירה לאמור בפסקת החולשות המהותיות הקיימות, ואם הערכת הדירקטוריון וההנהלה אינה נאותה

 יש לציין זאת במפורש. 

 

 כספיים פסקת קישור לחוות הדעת על דוחות      .1

 

 בסוף הפסקה יש להוסיף את הביטוי "בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים". 1.0 

 .יש לציין כי חוות הדעת על דוחות כספיים הייתה מסוייגת, תוך ציון הסיבה לכך    1.6 

 להלן נוסח מתוקן אפשרי של הפסקה:
 32בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים "

 32והדוח שלנו, מיום  1021בדצמבר  32ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום  1024,-ו 1021בדצמבר 
, כלל חוות דעת מסויגת על אותם דוחות כספיים, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון 1026במרס 

ו/או יישום נהלי הביקורת  ,קבלת גישה לניירות העבודה של רואי חשבון משותפים-ם, בשל איהמבקרים האחרי
 השגת ראיות ביקורת בקשר להוצאות שיווק של חברת הבת בחו"ל".-ואיהדרושים בה לדעתנו, 

 
חתן חוות על פנימית על דיווח כספי, צריך להיות  זהה לתאריך מתאריך דוח רואה חשבון מבקר על רכיבי בקרה     1.4

  הכספיים. הדוחות
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 6מס' לשאלה תשובה 

 

    התייחסות לאמירות .0נדרש 

 

  ביקורת הדוח על תזרימי המזומנים  . 0

הדוח על תזרימי המזומנים אינו טכני/או אריתמטי גרידא, ויש להפעיל לגביו, בנסיבות מסוימות, רו"ח שחם טועה. 

 פריטים מסוימים בו, כגון: שיקול דעת, באשר לאופן החישוב וההצגה של

  עסקאות שלא במזומן, כגון: הלוואה שנתקבלה ואשר פירעונה מתבצע שלא במזומן, אלא באמצעות מתן שירותים
 תקבולי/תשלומי דיבידנד שלא במזומן וכד'.  ;ו/או נכסים; השקעה ברכוש קבוע שלא במזומן

 וטו, ולהיפך.נסיבות המחייבות הצגת תזרימי מזומנים על בסיס נטו ולא בר 
 .סיווג עסקאות בין הפעילות השוטפת, ההשקעה והמימון 

 

לפיכך, יש להקצות , וטעות מהותית בדוח על תזרימי המזומנים, עלולה לחייב הצגה מחדש של הדוחות הכספיים

 לביקורת נאותות הדוח על תזרמי המזומנים תשומת לב ותשומות ביקורת נאותות. 

 

     י המזומניםחשיבות הדוח על תזרימ  . 6

דוח על תזרימי המזומנים הינו דוח בעל חשיבות רבה. דוח זה מספק מידע על תזרימי המזומנים, החיוני רו"ח צור טועה. 

למשקיעים, לנושים ולאחרים. דוח זה מאפשר הערכה של יכולת הישות להפיק מזומנים ושווי מזומנים, את הצרכים של 

אלה, לרבות: יכולתה לפרוע את התחייבויותיה, לשלם דיבידנד, לממן השקעותיה,  הישות לנצל את תזרימי מזומנים 

 והזדקקותה למימון חיצוני.

 

בנסיבות מסוימות דוח זה עשוי להוות דוח מרכזי, המאפיל על הדוחות האחרים הכלולים בדוחות הכספיים, בעיקר 

 שיך ולפעול כעסק חי וכד'. בנסיבות של קשיי מימון של הגוף המבוקר, ספקות לגבי יכולתו להמ

 

 טעות מהותית בדוח על תזרימי המזומנים, עלולה לחייב הצגה מחדש של הדוחות הכספיים. 

 

בדבר "דוח על תזרימי  9בתקן חשבונאות בינלאומי  2 -ו 2חשיבותו של דוח זה באה לידי ביטוי גם בסעיפים 

 המזומנים". 

 

   חשיבות הדוח על תזרימי המזומנים  . 4

 הכספיים בדוחות לכלול שלא, בנסיבות מסוימות, ניתן, מציבוריות להבדיל, פרטיות בחברות אומנם"ח גרניט טועה. רו

בתקן  9)סעיף  הכספיים דוחותמשמעותית על המידע המצוי ב מידע תוספת וב אין אם, המזומנים תזרימי על הדוח את

של הלשכה בדבר "דין וחשבון  20בגילוי דעת  1.0.0בדבר "הדוח על תזרימי המזומנים", וסעיף  12חשבונאות ישראלי 

 ישהחריגים דלעיל,  במקריםעל תזרימי המזומנים"(, אך אין בכך להמעיט בחשיבותו של דו"ח זה בנסיבות הרגילות, ו

 . הכספיים לדוחות בביאורים  זאת לציין

 

  בדוחות הכספיים המוצגים על בסיס מזומניםדוח על תזרימי המזומנים   . 3

דוח על תזרימי אינו מיותר בדוחות כספיים המוצגים על בסיס מזומנים, וחשיבותו ותרומתו רו"ח שמיר טועה. 

דוחות המוצגים למשקיעים, לנושים ולאחרים, במידע המסופק באמצעותו, אינה בהכרח פחותה בנסיבות אלה, בהשוואה ל

 תזרימי המזומנים לפעילויות שוטפות, השקעה ומימון. לצורך מתן מידע על על בסיס צבירה, בין היתר, 
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 המשך - 6מס' לשאלה תשובה 

 

 

   תכנית ביקורת דוח על תזרימי המזומנים .6נדרש 
 

 "הדוח"(: -המזומנים )להלן  מילהלן עיקרי תכנית הביקורת על הדוח על תזרי

 בו, הפנימית הבקרה סקר תוצאות לאור ,החשיפה סיכון רמת את ואמודקבע את רמת סיכון הביקורת הנדרשת לדעתך,   .0

 , בכל הקשור לעריכת הדוח.המובנה וסיכון הבקרה הסיכון רמת נאמדה

 

 בדוק את המערכת הטכנית המשמשת לעריכת הדוח והנוסחאות המובנות בה )אקסל וכד'(. .4

 

 בהשוואה לתקופות קודמות. בדוק עקביות בהצגה .1

 

בדוק כי מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוח ובדוח על המצב הכספי עומדים בהגדרת "מזומנים ושווי מזומנים" בהתאם  .2

 לכללי החשבונאות הרלוונטיים.

 

 ון.בדוק נאותות סיווגם של הסעיפים בדוח, ונאותות ההבחנה  בין פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימ .2

 

 בדוק נאותותם של קיזוזים שנעשו בדוח והוצגו כתזרימי המזומנים על בסיס נטו )קיזוז בין התקבולים לבין התשלומים(. .0

 

 בדוק נאותות הצגתן של עסקאות שאינן במזומנים, והאם ניתן גילוי נאות לפעילויות השקעה ופעילויות מימון. .9

 

 אלה שאוחדו לראשונה ויציאה מאיחוד. בדוק נאותות הטיפול בחברות בנות שאוחדו, לרבות .4

 

 בדוק עקביות והשוואה בין מצגי דוח החברה לדוח המאוחד. .7

 

 ובדוק האם המידע הכלול בו תואם ומשקף את המידע הידוע לך.  ,של הדוח לרבות נספחיוסקירה אנליטית ערוך  .01
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 4מס' לשאלה תשובה 

  

 נהלים

  את מדיניות המשרד בנושאי אתיקה. כולליםה בכתב או בע"פקיום  נהלים  .0

 
 חוזרים והדרכות

חשיבות  הדגשתפרסום חוזרים וחומר מקצועי רלבנטי בקשר לחידושים בנושאי אתיקה, שמטרתם לעדכן את העובדים והשותפים,  .4

 נושאים אלה, וחובתם לפעול בהתאם להנחיות.  

  , וריענונם תקופתית.ולאחר פרסום כללים חדשים בנושא ,למשרדושותפים  קבלת עובדיםקיום הדרכות בנושאי אתיקה בעת  .1

 

 (Independence List)רשימת לקוחות 

, קיומה של רשימה של לקוחות הביקורת וחברות קשורות, אשר השקעה בניירות הערך שלהם אסורה על ידי עובדי המשרד ושותפיו .2

   ו/או בני משפחותיהם, ו/או קרוביהם.  

 

 וניגוד ענייניםהצהרות אי תלות 

"הצהרת אי תלות"(, הכוללת, בין היתר,  -החתמת כל העובדים והשותפים במשרד על הצהרת אי תלות, והעדר ניגוד עניינים )להלן .2

 את הנושאים דלקמן: 

 .הכרת מדיניות ונהלי המשרד באשר לאי תלות וניגוד עניינים        

 החזקת השקעות אסורות בניירות ערך. -אישור אי 

  .אישור על העדר קיומם של קשרים משפחתיים אסורים עם בעלי תפקידים והעדר עסקאות אסורות 

 

   ריענון תקופתי )לפחות אחת לשנה( של החתמת העובדים והשותפים על הצהרת אי תלות. .0

   

 שירותים נלווים אסורים

וניגוד עניינים  הנוגדים את הוראות אי התלות הןשלקיום נהלים המבטיחים אי מתן שירותים ללקוחות הביקורת ולחברות קשורות  .9

 כתוצאה מעיסוק אחר ואת חוק איסור הלבנת הון. 

 

 גורם מקצועי מוסמך

  קיום גורמים מוסמכים במשרד איתם יכולים העובדים להיוועץ בנושאי אתיקה.  .4

 

    ואבטחת מידע שמירת סודיות

    שרד, לרבות החתמת העובדים על הצהרה לשמירת סודיות.קוחות המלקיום נהלים לשמירת סודיות של מידע המתייחס ל .7

 

 קיום נהלים לשמירת מסמכים במשרד ומחוץ לו.  .01

 

 קיום נהלים לאבטחת מערכות מידע ממוחשבות, כולל מחשבים אישיים.  .00
 

 פיקוח ובקרה 

 קיום תיעוד המאפשר פיקוח ומעקב אחר יישום בקרת האיכות במשרד.  .04

 

 וכד'( שידון בסיכונים הנובעים מהתקשרויות חדשות עם לקוחות או מהמשך התקשרויות קיימות.קיום גורם במשרד )ועדה  .01

 

 יש לפרט עשרה נהלים עיקריים בלבדהנחיה: 
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  3מס' לשאלה תשובה 

 

 השלכות על תהליך הביקורת . 0נדרש 

 

 כללי

 הביקורת דלקמן:מעבר לאמור להלן, על המבקר ליישם, בין היתר, בהתאם לנסיבות, את תקני 

  בדבר "נהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים". 24תקן ביקורת 

  בדבר "אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים" 74תקן ביקורת. 

  ת מהותית". בדבר "הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעי 71תקן ביקורת 

 

     העדר גורם של בקרת על -ההנהלה והדירקטוריון של החברה .0

העובדה שהנהלת החברה והדירקטוריון שלה זהים ומורכבים מהבעל ואשתו, וריכוז הסמכויות הניהוליות בידם, מגדילה 

 את סיכון הביקורת, בהעדר בקרה על פעילותם. 

 

"המבקר"(, והרחבת הביקורת והעמקתה, לצורך -מצב דברים זה, מחייב ערנות יתר מצד רואה החשבון המבקר )להלן

השגת מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית, וזאת תוך יישום גישה של ספקנות מקצועית, 

בדבר "מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר  001רת בתקן ביקו 0-ו 2התכנון והביצוע של הביקורת )סעיפים  במשך

 ועריכת ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל"(. 

 

נוכח הנסיבות ומצב הדברים בחברה, כמפורט להלן, על המבקר לבצע הערכת סיכונים, הן ברמת הדוחות הכספיים והן 

תו, לרבות הבקרה הפנימית שלו. על המבקר לקבוע ברמת המצגים, בהתבסס על הבנה מתאימה של הגוף המבוקר וסביב

מענה כולל ולתכנן ולבצע נהלי ביקורת נוספים אשר אופיים, עיתויים והיקפם מספקים מענה נאות להערכת הסיכונים 

בדבר "הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית  71בתקן ביקורת  4)סעיף 

 מהותית"(. 

 

 קיטון בסעיף "פיקדונות מלקוחות" .6

"הקונים"(,  -חברי קבוצות הרכישה )להלן -סעיף "פיקדונות מלקוחות" אמור להציג את הכספים ששולמו ע"י הקונים

עבור הזכויות בקרקעות שנרכשו ע"י החברה עבורם ובכספם. העובדה שחלה בשנת הדוח ירידה חדה בסכומי הפיקדונות 

מתוכם סכומים בגין רכישת קרקעות, ושבעלי השליטה מנהלים אורח חיים ראוותני, מעוררת מלקוחות, מבלי ששולמו 

 סימני שאלה. 

 

מצב דברים זה, מחייב את רואה החשבון המבקר לקבל הסברים והבהרות מהנהלת החברה בעניין זה, ולהעמיק ולהרחיב 

 את הביקורת של סעיף "פיקדונות מלקוחות", לרבות:

 בון בספרי החברה.בדיקה התנועה בחש 

 .אופן הצגת הקיטון בדוח על תזרימי המזומנים 

 בעלי הפיקדונות, לתאריך המאזן, ועריכת התאמות איתם ככל שיידרש. -קבלת אישורי יתרות של הקונים 

 יתרתו והתנועה בו. -אימות הפקדת סכומי הפיקדונות שנתקבלו בחשבון בנק יעודי 

 וחות" בבנק והשימוש בכספיו )חשבון יעודי, נאמנות, מורשי חתימה וכד'(. בדיקת הסטאטוס של חשבון "פיקדונות לק 
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 המשך - 3מס' לשאלה תשובה 

 

 השכרת משרדים והשקעה בהתאמתם ובציודם .4

שכירת המשרדים וההשקעה הגדולה בהתאמתם לצרכי החברה, באופן שבוצעה, מעוררת סימני שאלה באשר לנחיצותם 

לעיל(, אין בידי המבקר,  4. מאחר ונראה שלא קיימת בקרה על תהליך קבלת ההחלטות בחברה )ראה סעיף ונאותותם

 אלא להעמיק ולהרחיב את הביקורת על ההשקעות שבוצעו בהקשר זה ובדיקת נאותות רישומן ודיווחן, לרבות:

 .סקירת הסכם השכירות ומתן גילוי להסכם מהותי זה בדוחות הכספיים 

 יות ההשקעה נעשו עבור החברה ולצרכיה בלבד, ולא עבור ולצרכי צדדים קשורים ובעלי עניין.בדיקה שעלו 

 .בדיקה שהעלויות נרשמו באופן נאות בספרי החברה, וניתן להם גילוי נאות בדוחותיה הכספיים 

 ים.   בדיקה שלא נעשה שימוש בכספי "פיקדונות מלקוחות" למימון העלויות דלעיל, שאינם מעניינם של הקונ 

 

 כלי רכב .3

רכישת כלי רכב מפוארים וההשקעה הגדולה בהם, מעוררת סימני שאלה באשר לנחיצותם לצרכי החברה. מאחר ונראה 

לעיל(, אין בידי המבקר, אלא להעמיק ולהרחיב את  4שלא קיימת בקרה על תהליך קבלת ההחלטות בחברה )ראה סעיף 

 יקת נאותות רישומן ודיווחן, לרבות:הביקורת על ההשקעות שבוצעו בהקשר זה, ובד

 .קיום  תיעוד נאות לפעולות אלה 

 .בדיקה שקניית המכוניות נעשתה עבור החברה ולצרכיה 

 .בדיקה שהעלויות נרשמו באופן נאות בספרי החברה, וניתן להם גילוי נאות בדוחותיה הכספיים 

 בהן ועלויותיהן מדווחים לצרכי מס )שווי שימוש וכיצד השימוש  ,בדיקה ע"ש מי רשומות המכוניות, את מי הן משמשות

 וכד'(.

    .בדיקה שלא נעשה שימוש בכספי "פיקדונות מלקוחות" למימון העלויות דלעיל, שאינם מעניינם של הקונים 

 

 תשלום הוצאות פרטיות ע"י החברה .5

עלויות מחיה ובילוי של בעלי החברה ע"י החברה, ורישומם כהוצאות בספריה, מעורר סימני שאלה באשר  מימון

 ונאותות הטיפול והדיווח בגינן לצרכי מס. ,לנאותות רישום הוצאות אלה, ויתכן גם של אחרות, בספרי החברה

 

לויות העסקת בני משפחת אדמוני, או בהקשר זה כי עלויות אלה נרשמו ודווחו, לרבות לצרכי מס, כעהמבקר יוודא 

וכי לא נעשה שימוש בכספי "פיקדונות מלקוחות" למימון ההוצאות דלעיל, שאינם נרשמו לחובתם בספרי החברה, 

 מעניינם של הקונים. על המבקר לבדוק בהקשר זה את נאותות יתרת חשבון בעלי השליטה בספרי החברה.  

 

 השקעה בחברת בת .2

השקעת כספים ניכרת בחברת הבת בארה"ב, העדר פעילות ממשית והיעדר דוחות כספיים, מעוררים סימני שאלה באשר 

 להשקעה זו, ולאופן רישומה בספרי החברה. 

 

המבקר יבקש לקבל הסברים והבהרות לגבי מהות השקעה זו, והשימוש בכספי ההשקעה, וכן ידרוש לקבל דוחות כספיים 

הבת, לבחינת הכללת ההשקעה באופן נאות בדוחות הכספיים של החברה, ובדוחות הכספיים מבוקרים של חברה 

המאוחדים שלה. המבקר לא יסתפק בהסברים והבהרות בע"פ, ויוודא,  בהקשר זה, שימוש נאות בכספי ההשקעה, וכי 

 ונים.  לא נעשה שימוש בכספי "פיקדונות מלקוחות" למימון העלויות דלעיל, שאינם מעניינם של הק

   

 נהלי ביקורת נוספים .7

 בנוסף לאמור לעיל, על המבקר ליישם את נהלי הביקורת דלקמן: 

על המבקר לנקוט בנהלים כדי להיות מודע להתדיינויות משפטיות ותביעות בהן מעורבת החברה וצדדים  7.0

 הוי התדיינות משפטית, או קשורים בה, שייתכן ותהיה להן השפעה על הדוחות הכספיים המבוקרים על ידו. עם ז
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 תביעות, או כאשר המבקר סבור שייתכן שהן קיימות, על המבקר לבקש לקיים תקשורת ישירה עם היועצים 

שיקולים נוספים לגבי פרטים  -בדבר ראיות ביקורת 41בתקן ביקורת  07-42המשפטיים של החברה )סעיפים 

מסוימים"(. על המבקר להסתייע ביועצים המשפטיים גם  לצורך בדיקת נאותות התנהלותה של החברה בעניין 

 השימוש בכספי הקונים והבטחת זכויותיהם )הסדרי נאמנות והשלכותיהם(.

 

לצרכי החברה למימון על המבקר לבדוק את ההשלכות של האמור לעיל, לרבות השימוש בכספי הקונים  9.4

פעילותה וצרכי מנהליה וכד', אם קיים, על יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הקונים, ולהמשיך 

)עריכת  נסיבות אלה, אם קיימות, עשויות לחייב מתן ביטוי וגילוי בדוחות הכספייםולפעול כ"עסק חי". 

 כד'(. הפרשות לתביעות, הצגת נכסים והתחייבויות בערכי מימוש ו
 

בנסיבות הקיימות ונוכח מצב הדברים בחברה, על המבקר לשקול, במסגרת הביקורת של הדוחות הכספיים,  9.1

אפשרות לקיומה של תרמית, ולערוך את הביקורת בגישה של ספקנות מקצועית מוגברת, הכוללת דרך חשיבה 

ר "אחריות המבקר לשקול בדב 74)א( בתקן ביקורת 01, כאמור בסעיף (QUESTIONING MIND)חקרנית 

 אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים". 
 

היותה של הביקורת של הדוחות הכספיים ראשונה מבחינתו של רואה החשבון, מחייבת העמקתה והרחבתה של  9.2

 99ביקורת  הביקורת, וכן עריכת ביקורת של יתרות הפתיחה של החברה לצורך בדיקת נאותותם,  כאמור בתקן

 בדבר "ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה". 

  

על המבקר לברר את הנסיבות להחלפת רואה החשבון המבקר הקודם, והאם יש להן השלכות אפשריות על 

 עבודתו.    

 

על המבקר להעמיק את הביקורת של אירועים לאחר תאריך המאזן, ולוודא כי ניתן להם ביטוי ו/או גילוי נאות  9.2

בדבר "אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר  011בדוחות הכספיים, בהתאם לנסיבות, כאמור בתקן ביקורת 

 תאריך דוח רואה החשבון המבקר". 
 

וחשש באשר לכישורי ההנהלה והיושרה שלה, על המבקר לשקול,  ,לפעולות תרמית בחברה אם קיים חשש 9.0

   כאמור בסעיפים, עם החברה את ההתקשרות לביקורתלאחר קבלת ייעוץ משפטי, את האפשרות להפסיק 

בדבר "אחריות המבקר לשקול אפשרות של תרמית במסגרת הביקורת של דוחות  74בתקן ביקורת  011-010

 כספיים". 

 

 

       דוח רואה החשבון על הדוחות הכספיים של החברההשלכות על  . 6נדרש 

 

הנסיבות ומצב הדברים כפי שתוארו בשאלה, מחייבים את המבקר לנהוג בזהירות מקצועית ראויה בבואו לשקול את ניסוח חוות  .0

 דעתו על הדוחות הכספיים של החברה. 

 

וכי ניתן בהם, בין היתר, ביטוי וגילוי נאות, ככל נדרש, לרבות  ,נאותעל המבקר להקפיד כי הדוחות הכספיים יהיו ערוכים באופן  .4

 בעניין "פיקדונות מלקוחות", שכירת המשרדים, כלי הרכב, השקעה בחברת הבת וכד'. 

 

, או שלילית על הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, ו/או העדר ראיות ביקורת נאותות, עלולים לחייב מתן חוות דעת מסוייגת .1

 הדוחות הכספיים של החברה, או הימנעות ממתן חוות דעת )כגון, בגין העדר דוחות כספיים של חברת בת(, בהתאם לנסיבות. 
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 שימוש בכספי הקונים לצרכי החברה למימון פעילותה, צרכי מנהליה והשקעה בחברת הבת, עלול לפגוע ביכולתה של החברה .2

להמשיך ולפעול כעסק חי בעתיד הנראה לעין. נסיבות אלה, אם קיימות, עשויות לחייב מתן ביטוי וגילוי בדוחות הכספיים, והפניית 

תשומת הלב לעניין זה בחוות הדעת של המבקר. העדר גילוי וביטוי לעניין זה בדוחות הכספיים של החברה, אם יידרש, יחייב 

 לית בדוח המבקר.   הסתייגות או מתן חוות דעת שלי

 

וחשש באשר לכישורי ההנהלה והיושרה שלה, על המבקר לשקול, לאחר קבלת ייעוץ  ,לפעולות תרמית בחברה אם קיים חשש .2

 . 0נדרש תשובה ללעיל ב9.0בסעיף עם החברה, כאמור  את ההתקשרות לביקורתמשפטי, את האפשרות להפסיק 
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 "תאגיד קטן" .0

"תאגיד קטן" הינו כינוי לתאגיד ציבורי מדווח, שאושרו לו הקלות בדיווח במסגרת תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

. תאגידים מסוג זה אינם נכללים במדדי המניות המובילות בבורסה, ושווי השוק הממוצע 0791 –ומיידיים(, התש"ל 

 לגבי אגרות חוב שבמחזור. ₪ מיליון  411ו א₪, מיליון  111-שלהם למועדים שנקבעו, הינו נמוך מ

 

 ההקלות העיקריות  בדיווח שאושרו הינם כדלקמן: 

 .ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה חשבון המבקר בעניין זה, והמרתם בהצהרת מנהלים מצומצמת 

 .העלאת סף המהותיות באשר לצורך לצרף הערכות שווי מהותיות מאד 

  .העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים 

  .פטור מדיווח על חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 

 

 התאגיד דלעיל רשאי לאמץ את ההקלות שאושרו לו, כולן או חלקן.

 

6. "ITGC( "(IT General Controls  

אלה הן בקרות כלליות על מערכות המידע, המכסות בעיקר את נהלי הבקרה בתחומים דלקמן: הרשאות גישה למערכות 

 המידע וביצוע פעולות בהן, ניהול שינויים, גיבוי ושחזור מידע, תפעול מערכות המידע, אבטחת מידע ופיתוח מערכות. 

 

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי,  על רואה החשבון המבקר, לבדוק את הבקרות דלעיל, לצורך

 ולצורך ביקורת מערכות המידע הממוחשבות כחלק מתהליך הביקורת של הדוחות הכספיים.   

 

 013ההבדל בין סקר בקרה פנימית לבין בדיקת האפקטיביות של רכיבי הבקרה הפנימית  עפ"י תקן  .4

, ונועד לשמש לצורך קביעת למכלול הפעילות של הגוף המבוקר ההבדל הבסיסי הוא שסקר בקרה פנימית מתייחס

ישויות האופי, העיתוי וההיקף של הבדיקות המבססות ובדיקות הבקרה, לצורך הביקורת של הדוחות הכספיים של 

רכיבי בקרה פנימית , מתייחסת ל012,  בעוד שבדיקת האפקטיביות של רכיבי הבקרה, עפ"י תקן ביקורת שונות

)בקרות ברמת הארגון, בקרות על תהליך עריכת הדוחות וסגירתם,  בחברות ציבוריות דיווח הכספי בלבדבמסוימים 

 מתן חוות דעתבקרות כלליות על מערכות המידע, ובקרות על תהליכים מהותיים מאד לדיווח הכספי(, ונועדה לצורך 

 בעניין זה לבעלי המניות של החברה.

 

 ת חבר בוועדת ביקורת יו"ר דירקטוריון בחברה ציבורי .3

)ב( בחוק 002בחברה ציבורית, יושב ראש דירקטוריון לא יהיה חבר בוועדת הביקורת )סעיף התשובה שלילית. 

 החברות(. 

 

 אישור בדבר נאותות אופן קבלת החלטה ע"י הגוף המבוקר .5

, 9בתקן ביקורת  4. "רואה חשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי" )סעיף התשובה שלילית

ע"י הגוף המבוקר  נאותות אופן קבלת החלטהבדבר "דוחות מיוחדים של רואי חשבון"(.  91משולב עם תקן ביקורת 

 בד"כ בתחום עיסוקם של משפטנים.אינו בתחום עיסוקו של רואה החשבון, ומתן אישור או חוות בעניין זה הינו 
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 אישור על יציבות פיננסית .2

רואה חשבון מבקר אינו רשאי לאשר לחברה המבוקרת על ידו, באופן סתמי, את איתנותה הפיננסית התשובה שלילית. 

 ואת יכולת עמידתה בעתיד בהתחייבויות.  

 

 הערוכים על בסיס מעורבחוות דעת על דוחות כספיים  .7

ישות פועלת בתחום שבו הפרקטיקה המקובלת מאפשרת דיווח כספי על בסיס ובלבד שה -התשובה חיובית, בהסתייגות

בתקן חשבונאות ישראלי  00" )סעיף נתן גילוי לגבי בסיס הדיווח שיושםישבדוחות הכספיים יומזומן או מזומן מעורב, 

  .בדבר "הצגה של דוחות כספיים"( 12

 

דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים שנערכו, בנסיבות האמורות לעיל, על בסיס מזומן או בסיס מזומן מעורב, יהיה 

בנוסח האחיד, בכפוף לשיקול דעתו של רואה החשבון המבקר, ואין חובה שתיווסף לו פיסקת הפניית תשומת לב בדבר 

, בדבר "נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות 014 -ו 77יקורת לתקני ב 2בהבהרה  02 -ו 01בסיס הדיווח )סעיפים 

 כספיים הערוכים על בסיס מזומן"(.

 

 חוות דעת שלילית על דוח על תזרימי המזומנים  .1

אין לתת חוות דעת , בדבר "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד" 94בתקן ביקורת  07על פי סעיף 

. חוות דעת שלילית תינתן כאשר ההשפעה היא מהותית עד כדי כך, ם בדוחות הכספייםלחלקישלילית המתייחסת 

 הם בלתי נאותים.  הדוחות הכספיים בכללותםשלדעת המבקר 

 

 על לדוח המתייחסת, שלילית דעת חוותבתקן הביקורת דלעיל, עשוי להתפרש כאפשרות למתן  1מאידך, האמור בסעיף 

, דוח על המצב הכספי) הכספיים הדוחות את המרכיבים האחרים מהדוחות אחד כל על גם כמו, בלבד המזומנים תזרימי

 .(העצמי בהון השנויים על ודוח והפסד רווח דוח

 

 בנסיבות דלעיל, שתי התשובות הוכרו, לצורך בחינה זו, כנכונות. 

 

 שינויים בתיק ראיות הביקורת לאחר מתן חוות הדעת .0

 החשבון רואה ח"דו תאריך לאחר ימים 01 -מ יאוחר ולא סביר זמן תוך שיעשה ובלבד, בהסתייגות, חיובית התשובה

 -ו 40א  סעיפים) חדשות מסקנות בהסקת או חדשים ביקורת נהלי בביצוע כרוך שאינו מנהלי תהליך ושהינו, המבקר

, או בנסיבות חריגות כאשר מבוצעים נוהלי ביקורת "(הביקורת תיעוד" בדבר 010 ביקורת תקן ליישום בהבהרות 44א

  (. 010בתקן  01חדשים או מוסקות מסקנות חדשות לאחר מתן חוות הדעת )סעיף 

 

 גילוי שכר טרחת רואי חשבון בחברות הציבוריות .01 

את כל השכר  עפ"י הנחיית הרשות לניירות ערך, על תאגידים מדווחים לפרט בדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח התקופתי,

המשולם לרואה החשבון המבקר ע"י התאגיד המדווח וע"י חברות מאוחדות מהותיות שלו, תוך פיצול השכר לסוגי 

 (.4112השירותים הניתנים )הנחיית רשות לניירות ערך "גילוי בדבר שכר רואה חשבון מבקר", דצמבר 

 

תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, יינתן -ינים ופגיעה באי)ניגוד עני 4114 -)ב( בתקנות רואי חשבון, התשס"ח2עפ"י תקנה 

גילוי, בחברה ציבורית, בנסיבות שפורטו, ליחס שבין הכנסותיו של רואה החשבון המבקר משירותי ביקורת, לרבות 

התאמת המס, לבין כלל ההכנסות שנתקבלו מהלקוח. הגילוי יינתן בדוח הדירקטוריון או בדוח רואה החשבון המבקר )לא 

 בבחינה(.נדרש 
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  2תשובה לשאלה מס' 

 

  לממצאיםהתייחסות  .0נדרש 

 

     שימוש בכספי החברה כבטחון לאשראי של בעל שליטה בה .0

נסיבות אלה מחייבות בדיקה, האם הפיקדון משמש כבטחון לאשראי שניתן ע"י הבנק לבעל השליטה בחברה על ידי 

שעבודו או בדרך אחרת. בהנחה שאכן פיקדון החברה משמש כבטחון  כאמור, יש לבדוק שהדבר אושר כנדרש ע"י 

ים של חברת חלמיש בע"מ, בד"כ במסגרת הגורמים המוסמכים לכך בחברה, וכי ניתן לכך גילוי נאות בדוחות הכספי

באור "שעבודים", ו/או הביאור על "עסקאות עם צדדים קשורים". בהעדר גילוי כאמור, יש להסתייג בשל כך בחוות 

 הדעת.  

 

שעבוד הפיקדון אמור לקבל ביטוי במידע המתקבל מרשם החברות ומרשם המשכונות, כן אמור להיות מצוין באישור 

 ה לתאריך המאזן, המתקבל מהבנק כחלק מראיות הביקורת של הדוחות הכספיים של החברה.  היתרות של החבר

 

נסיבות אלה מחייבות מעורבות של הגורמים המופקדים על בקרת על בחברה )הדירקטוריון, ועדת ביקורת וכד'(, 

 האמורים לאשר את חובו של בעל השליטה לחברה, ואת שיעבוד הפיקדון להבטחתו. 

 

      ת משיכות בעלי שליטההסתר .4

נסיבות אלה נובעות, בדרך כלל, ממשיכות כספים מהחברה, על ידי בעלי שליטה בה, במשך השנה, וניסיונם להסתיר 

זאת בתאריך המאזן ובסמוך לו, לרבות מרשות המסים. הפקדת הכספים בחברה על ידי בעל השליטה לפני ובסמוך 

יים, לפיו יתרות המזומנים בחברה גבוהות יותר, ויתרת החוב לחברה של בעל לתאריך המאזן, יוצרת מצג בדוחות הכספ

 השליטה נמוכה יותר. 

 

נסיבות אלה, מחייבות מתן גילוי בדוחות כספיים של חברת בזלת בע"מ למשיכת הכספים, החזרתם ומשיכתם בסמוך 

אמור, יש להסתייג בשל כך בחוות להחזרתם, בד"כ מסגרת הביאור על "עסקאות עם צדדים קשורים". בהעדר גילוי כ

 הדעת.  

 

על המבקר לסקור את התנועה בחשבון בעל השליטה בחברה לצורך איתור פעילות חריגה, במשך השנה ולאחר תאריך 

 המאזן. 

 

על המבקר לבדוק שהפעולות דלעיל של בעל השליטה אושרו ע"י הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה 

קורת וכד'(, וכי בעל השליטה חוייב בגין משיכותיו מהחברה, במשך השנה, בריבית בתנאים )הדירקטוריון, ועדת הבי

 שנקבעו, ושאינה פחותה, לצרכי מס, מזו שנקבעה בהוראות מס הכנסה. 

 

     ערבות לחובות חברת האם לבנק .1

ת מידע בדוחותיה נסיבות אלה מחייבות מתן גילוי למתן הערבות בדוחות הכספיים של חברת שחם בע"מ, והכלל

. על המבקר 4101 -בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 07הכספיים בעניין הערבות, כנדרש בסעיף 

להניח דעתו באשר ליכולת חברת האם הנערבת לעמוד בהתחייבויותיה, שאם לא כן, עליו לוודא שנערכה הפרשה נאותה 

רית לחובותיה של חברת קוסמוס בע"מ לבנק. בהעדר הפרשה נאותה, בספרי חברת שחם בע"מ, באשר לחשיפתה האפש

 ו/או גילוי כאמור, בהתאם לנסיבות, יש להסתייג בשל כך בחוות הדעת.  

 

 חברת שחם בע"מעלול להעמיד בספק את המשך פעולות על המבקר, לבדוק, בין היתר, אם מימושה של הערבות 

 ת הגילוי הנדרש, בהקשר זה,  בדוחות הכספיים. על כל המשתמע מכך, לרבובמתכונתן הקיימת, 

 

על המבקר לבדוק שמתן הערבות אושרה ע"י הגורמים המופקדים של בקרת העל בחברה )הדירקטוריון, ועדת הביקורת 

 וכד'(. 
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       שיקים שלא במהלך עסקים רגיל )"שיקים טובה"( .2

גילוי בדוחות הכספיים לקיומם של שיקים שניתנו ונתקבלו שלא במהלך עסקים הרגיל נסיבות אלה מחייבות מתן 

או "שיקים טובה"(. שיקים מסוג זה נועדים בד"כ להפקדה בבנק לצורך "חיזוק" הביטחונות, או  ,)"החלפת שיקים"

 ניכויים לצורך הגדלת האשראי הבנקאי.  

 

ן וקבלת השיקים, והשלכותיהם על מצבה הכספי של החברה ועליו על המבקר, לקבל הסברים והבהרות לגבי נסיבות מת

 לבדוק שהפעולה דלעיל אושרה ע"י הגורמים המופקדים של בקרת העל בחברה )הדירקטוריון, ועדת הביקורת וכד'(. 

 

עם  והיה ולא ניתן גילוי בדוחות הכספיים לזיקה הקיימת בין השיקים שניתנו ונתקבלו על ידי החברה, להיותה עסקה

רעונם של השיקים יצדדים קשורים, ולהשפעתה האפשרית, אם קיימת, על מצבה הכספי של החברה )עקב קשיים בפ

שנתקבלו מחברת אדיר בע"מ, אם קיים(, על המבקר להסתייג בעניין זה בחוות דעתו על הדוחות הכספיים של חברת צור 

 בע"מ, בכפוף למהותיות העניין. 

 

   בחברות ציבוריות על עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי ענייןמנגנוני הבקרה  .6נדרש 

 

השפעת עסקאות בין צדדים קשורים ובעלי עניין על המצב הכספי, או על השינויים בו, או על התוצאות העסקיות של הצדדים, 

העסקים הרגיל, עשויה להיות בעלת משמעות. משמעות זו גוברת, כאשר העסקאות עם הצדדים הקשורים, נעשות שלא במהלך 

 ושלא בתנאי שוק מקובלים. 

 

 מנגנוני הבקרה

כדי להקטין את החשיפה לסיכונים הגלומים בעסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין בחברות ציבוריות, קבעו המחוקק, גורמי 

 פיקוח, וגופי התקינה המקצועיים, אמצעים ומנגנוני בקרה על עסקאות אלה, שעיקרם כדלקמן:

 

 (404 -442)סעיפים  0000 -מנגנוני בקרה מכוח חוק החברות, התשנ"ט

 .חובת גילוי לחברה על עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת לחברה 

  .קבלת אישור לביצוע עסקות חריגות ובלתי חריגות 

  .שלילת תוקף עסקאות שלא אושרו כנדרש 

 אסיפה כללית, בהתאם לעניין ולנסיבות.האמור לעיל, מבוצע באמצעות ועדת הביקורת, הדירקטוריון וה

 

 , ותקנותיו 0021 -מנגנוני בקרה מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח

שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, בין היתר, בעניין דיווח לציבור על עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין. 

 4110-ירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, תשס"אהוראות הדיווח כאמור נכללות, בין היתר, בתקנות ני

 

. לרשות ניירות ערך מנגנון 0704 -האמור לעיל, מבוצע באמצעות רשות ניירות ערך, שהוקמה מתוקף חוק ניירות ערך, התשכ"ח

 פיקוח, חקירה ואכיפה. 

 

 מנגנוני בקרה של גופים מפקחים

הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון באוצר, רשות  וטוריים )המפקח על הבנקים,הגבלות הנובעות מהוראות גורמי פיקוח סטט

החברות הממשלתיות(, החלים , בהקשר זה, על התאגידים הבנקאיים חברות הביטוח וחברות ממשלתיות. לגורמי הפיקוח דלעיל 

 מנגנוני פיקוח, חקירה ואכיפה. 
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 ביקורת פנימית בתאגידים 

, המחייבים עריכת ביקורת פנימית 0774 -חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב, ו0777 -ביקורת פנימית מכוח חוק החברות, התשנ"ט

בתאגידים ציבוריים, ודיווח על מצאי הביקורת לגורמים המופקדים על בקרת העל באותם גופים, לרבות בעניין עסקאות עם בעלי 

 עניין וצדדים קשורים. 

 

  ביקורת חיצונית של רואה החשבון המבקר

התאגידים הציבוריים, במסגרת הביקורת של דוחות כספיים  הנערכות על ידי רואי החשבון המבקרים של ותת וסקירוביקור

השנתיים וסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים, הכוללות, בין היתר, בדיקת עסקאות עם צדדים קשורים ונאותות הדיווח עליהן. 

רת לגבי עסקאות עם בדבר "נוהלי ביקו 24נושא זה, טופל , בין היתר, בתקני הביקורת של לשכת רואי חשבון, לרבות בתקן 

 צדדים קשורים".  

 

 השלכות של מנגנוני הבקרה על עבודתו של רואה החשבון המבקר

קיימת חשיבות לנאותות הטיפול והדיווח של הגוף המבוקר בעסקאותיו עם צדדים קשורים ובעלי עניין.  על רואה החשבון המבקר 

שור לעסקאותיו עם צדדים קשורים ובעלי עניין, לרבות בדוחות לבדוק את נאותות הטיפול והדיווח של הגוף המבוקר, בכל הק

 הכספיים ובמידע הכספי לתקופות ביניים, עליהם הוא מחווה דעתו או נותן דוח סקירה, בהתאם לעניין. 

 

רואה החשבון המבקר מסתמך בעבודתו, בין היתר, על מנגנוני הבקרה דלעיל הקיימים בעניין זה, ובודק את ההשלכות של 

 צאיהם על הדוחות הכספיים והמידע הכספי לתקופות הביניים, עליהם הוא מחווה דעתו או נותן דוח סקירה, בהתאם לעניין. ממ
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 תשובה לשאלה מס' 7 

 

  הוראות העיקריות בדבר נאותות חלוקת דיבידנד ע"י חברות .0נדרש 

 

, 114בחוק החברות, ועיקרן  נקבעו בסעיף  110-100חברות, נקבעו בסעיפים ההוראות בעניין נאותות חלוקת דיבידנד ע"י 

 כדלקמן:

חברה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה )"מבחן הרווח"(, ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תימנע מן החברה את היכולת 

 ן"(.הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן )"מבחן יכולת הפירעוייבויותיה חהתלעמוד ב

 

יתרת עודפים או עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות, לפי הגבוה מבין השניים, והכל לפי הדוחות  -רווחים לעניין מבחן הרווח

הכספיים המותאמים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, שערכה החברה, תוך הפחתת חלוקות קודמות, אם לא הופחתו כבר מן 

 כו הדוחות אינו מוקדם ביותר מששה חודשים ממועד החלוקה. העודפים, ובלבד שהמועד שלגביו נער

 

לגבי חברות ציבוריות, מעבר לחובת ההודעה לציבור על חלוקת הדיבידנד באמצעות הבורסה לניירות ערך, קיימת חובת דיווח 

בידנד, בדבר בדוח התקופתי של החברות, הכולל מידע בדבר הבחינה שערך הדירקטוריון בעת קבלת ההחלטה על חלוקת הדי

עמידת החברה במבחני הרווח ויכולת הפירעון, ובכלל זה אישור הדירקטוריון לעמידה במבחנים אלה, לרבות: מהותו, אופי וטיבו 

 ( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים([. 0)א() 19של המידע שבחן הדירקטוריון ונימוקיו לחלוקה ]תקנה 

 

 ס, ובתור שכזה, הינו חייב בדיווח לרשות המסים ובניכוי מס במקור בהתאם לנסיבות. חלוקת דיבידנד הינו אירוע מ

 

נוכח אי בהירות שנוצרה בהגדרת הרווח הראוי לחלוקה כדיבידנד, בעיקר עקב שינויים ביישומם של כללי חשבונאות שונים 

(IFRS  הוגשה הצעה לתיקון לחוק החברות בעניין מבחן הרווח הראוי לחלוקה כדיבידנד, והכללת ביאור בדוחות הכספיים ,)'וכד

 בדבר האופן בו חישב התאגיד את יתרת הרווחים הראויים לחלוקה )לא נדרש בבחינה(. 

 

הוראות של הגורמים המפקחים )הפיקוח על  לגבי תאגידים ציבוריים מפוקחים, כגון: תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח, קיימות

 הבנקים, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון באוצר( בעניין חלוקת הדיבידנד ע"י תאגידים אלה )לא נדרש בבחינה(.

 

   השלכות חלוקת הדיבידנד על עבודתו של רואה החשבון המבקר .6נדרש 

 

ותקנות  באופן נאות, בהתאם לחוק החברותודווחה יבידנד נתקבלה כי ההחלטה על חלוקת הד לבררעל רואה החשבון המבקר 

, מסמכיה המחייבים של החברה, גורמים רגולטוריים וכד', וכי מימוש ההחלטה, דווח באופן ניירות ערך )לגבי תאגידים מדווחים(

מס במקור  ניכויצרכי מסים )נאות בדוחות הכספיים השנתיים ובמידע הכספי לתקופות ביניים, וכן טופל ודווח באופן נאות ל

 לרשות המסים(.בהתאם לנסיבות ודווח נאות 

 

ותפעל בהתאם להנחיותיהם.  עם יועציה המשפטיים,בעניין זה מומלץ שהחברה תתייעץ  במקרה של ספק בדבר נאותות הדיבידנד,

לבורסה, לרשות  החברה דיווחילעיל, לדיבידנד השלכות על הדוחות הכספיים, על המידע כספי לתקופות ביניים, ועל כאמור 

 רואה החשבון המבקר לבדקם. על , שלניירות ערך ולרשות המסים

 

   נהלי ביקורת עיקריים לבדיקת חלוקת דיבידנד בחברה ציבורית  .4נדרש 

 

קבע את רמת סיכון הביקורת הנדרשת לדעתך, ואמוד את רמת סיכון אי  .עריכת סקר בקרה פנימית בכל הקשור לדיבידנד .2

קבע את האופי, ההיקף והעיתוי של הזיהוי, לאור סקר הבקרה הפנימית, על פיו נאמדה רמת סיכון הבקרה והסיכון המובנה. 

 הנהלים המבססים שתיישם בהתאם לאומדן הסיכון לאי הזיהוי.
 

, לוקת הדיבידנד ותנאיו )פרוטוקולים רלבנטיים של הדירקטוריון והאסיפה הכלליתקבלת מסמכים מבססים להחלטות על ח .1

 (. ככל שנדרש
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בחוק  114האם נתקבלה ע"י הגורמים המוסמכים, ונעשה בהתאם לסעיף  -בדיקת נאותות ההחלטה על חלוקת הדיבידנד .3

 -הפירעון"(. לגבי תאגידים מפוקחים  )תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח וכד'( החברות )"מבחן הרווח" ו"מבחן יכולת 

 האם נתקבל אישור הגורם המפקח, ככל שנדרש.

 

 .קבלת העתקי הדיווחים המידיים על חלוקת הדיבידנד לבורסה ולרשות לניירות ערך .4

 

 בדיקה שהדיבידנד שולם לזכאים בלבד, בסכומים הנכונים ובמועד.  .1

 

 בדיקה כיצד מובטחים כספי דיבידנד שלא שולם, ו/או לא נדרש )העדר מידע על זכאים לדיבידנד וכד'(.  .6

 

 בגינו לרשות המסים.והתשלום  בדיקת נאותות הניכוי במקור מדיבידנד ששולם והדיווח .7

 

 דיווח והצגה נאותים בדוחות הכספיים, לרבות מתן מידע נוסף ככל שנדרש.בדיקת  .8
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   1ה מס' תשובה לשאל

 

בדבר "הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרים אחרים בדוחות כספיים  7התשובה מתבססת, בין היתר, על תקן ביקורת 

 "ההבהרה"(.-לתקן )להלן 0ועל הבהרה מס'  ,"התקן"( -מאוחדים")להלן

 

   רוב הנכסים ורוב ההכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים מבוקרים ע"י רואי חשבון אחרים.    0

     

מהנכסים ו/או מההכנסות, שבוקרו ע"י רואי חשבון )"שיעור ניכר"(  21%כאשר הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים מעל  

"חברת האם"( לבצע נהלים נוספים לעניין  -מבקר של שיאון אחזקות בע"מ )להלןכרואה החשבון הנדרש הינך אחרים, 

על הדוחות הכספיים של אותן חברות ה ביקורת נאות נערכה כי  דעתךהביקורת של חלק מהחברות הבנות, על מנת להניח 

 בהבהרה(. 2על הדוחות הכספיים המאוחדים )סעיף ך מסתמך במתן חוות דעתהינך מאוחדות, עליהן 

  

מבקר של חברת האם לבצע את הנהלים הנוספים דלקמן, על מנת להגיע, תוך הסתמכות על מבקרי כ יךבנסיבות דלעיל, על 

ת הבנות, לרמת בטחון לגבי הדוחות הכספיים המאוחדים, הדומה לזו שהייתה מושגת אלמלא הסכומים המבוקרים ע"י החברו

מבקר חברת האם, היוו שיעור ניכר מהסכומים הרלבנטיים בדוחות המאוחדים כ כתשעליהם הסתמ ,מבקרי החברות הבנות

 בהבהרה(: 0)סעיף 

 

קיום קשר עם מבקרי החברות הבנות, לפני תחילת הביקורת, לצורך דיון על תכנון הביקורת ומתן הנחיות ודגשים  .0

 בעריכתה. 

 בניירות העבודה של מבקרי החברות הבנות שהינן בעלי חשיבות מרכזית לביקורת. עיון .4

 תקשורת עם מבקרי החברות הבנות בסוגיות מהותיות בדיווח הכספי ובביקורת הנערכת על ידם. קיום .1

 תוצאותיהן העסקיות של אותן חברות, הטיפול החשבונאי בסוגיות מהותיות וכד'.הבנת  .2

 הבנה של החברות הבנות וסביבתן העסקית. השגת  .2

וים או הסיכון הטמון בו, מנקודת המבט של הדוחות נקיטה של נהלים נוספים, הנדרשים לאור חשיבותו של נושא מס .0

 הכספיים המאוחדים.  

 

 בחוות הדעת על הדוחות הכספיים של החברה תתווסף פסקת הסתמכות על רואי חשבון אחרים. 

 

      חברה מאוחדתעל הדוחות הכספיים של המבקר החשבון  הבדוח רוא תהסתייגו    .6
       

חברת האם ה, תוכל ידו שבוקרו על חברת הבתהדוחות הכספיים של  על ובחוות דעת המבקר האחר הסתייג וב הבמקר 

מבקר של יהיה עליך, כתיאומים כאמור,  נערכולערוך בדוחות הכספיים המאוחדים תיאומים המתחייבים לפי העניין. לא 

מהותית לגבי הדוחות הכספיים  היאאין  ךלדעתלהסתייגות של המבקר האחר, אלא אם,  ךבחוות דעתלהתייחס  ,חברת האם

 .(בתקן 00סעיף )המאוחדים 

 

 לנהוג כדלקמן: ,מבקר חברת האםיך, כעליהיה בנסיבות שתוארו בשאלה, 

עם חוות  םמסכי אינומדוע  הסבר, לרבות ולהסתייג בחוות דעת ועל הנסיבות שגרמו לחברת הבת לקבל מידע ממבקר  .0

 תומכת בעמדתה.   החברה, ה תהדעת המקצועית שקיבלה הנהל

, שיישומם היה חברת הבתמידע על התיקונים/תיאומים שהיו נדרשים בדוחות הכספיים של  חברת הבתלקבל ממבקר  .4

 מסיר את ההסתייגות.

לקבל מהנהלת אורנים בע"מ את חוות הדעת התומכת בעמדתה, ולשקול השלכותיה על הדוחות הכספיים של חברת  .1

 הבת. 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. מהדוחות הכספיים של חברת הבתשל ההסתייגות  המהותיות להעריך את מידת .2

בדוחות אמות הנדרשות תאת הלהמליץ בפני הנהלת חברת האם והגורמים המופקדים בה על בקרת העל, לערוך  .2

 החברה הבת.ת מהדוחות הכספיים של וההסתייגהנובעות מ ,הכספיים המאוחדים
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כנ"ל, יש  ההתאמותולהודיעם כי אם לא יערכו  ,לפנות להנהלת חברת האם ולגורמים המופקדים בה על בקרת העל .0

הדוחות הכספיים מחוות הדעת על  תות הנובעיבכוונתך לכלול בחוות דעתך על הדוחות הכספיים המאוחדים הסתייגו

ם, ניתן לתת חוות דעת בנוסח האחיד על הדוחות והיה ונערכו ההתאמות כנדרש ע"י חברת הא .חברת הבתשל 

 הכספיים המאוחדים של חברת האם. 
 

   חברה מאוחדתהחשבון על הדוחות הכספיים של  ההימנעות בדוח רוא.    4

 

 לנהוג כדלקמן: ,בקר חברת האםיך, כמבנסיבות שתוארו בשאלה, על

, אם בכלל, לגבי ו, ואת המידע הידוע לולהימנע בחוות דעת ועל הנסיבות שגרמו ל חברת הבתלקבל מידע ממבקר  .0

 קשור.   הצד ההעסקה עם 

 פרטים רלוונטיים לגבי העסקה.לקבלת לפנות להנהלה ולדירקטוריון של חברת האם  .4

 נעשתה העסקה. איתואישורי יתרות/עסקאות עם הצד הקשור באמצעות חברת האם לקבל  .1

, בכפוף קשורהצד הבדוחות הכספיים של חברת האם לעסקה עם  , ככל שנדרש,לבדוק הכללת גילוי נאות .2

 למהותיותה. 

 

מאוחדים של חברת האם, אזי תינתן הכספיים הוניתן לה גילוי נאות בדוחות  ,קשורהצד האם נתקבל המידע לגבי העסקה עם 

דעת על הדוחות הכספיים על הדוחות הכספיים המאוחדים, וניתן להסתמך על חוות דעתו בחוות ה חוות דעת בנוסח האחיד

 המאוחדים.

 

לשקול  ך, עליעם הצד הקשור ביקורת נדרשות לגבי העסקההיות ולא נתקבלו רא ,ביקורת לא הוסרההאם ההגבלה על 

 ., בשל הגבלה לא מוצדקת על הביקורתדעתך על הדוחות הכספיים המאוחדיםלהימנע בחוות 

 

       חברה מאוחדתחשבון מבקר של  הרואבשאלון בנוהלי הביקורת המוצגים ליקויים .     3

 

ו, בביקורת הדוחות הכספיים נהלי הביקורת שננקטו על יד חברת הבת על לקבל מידע ממבקרעליך  ,חברת האםשל  מבקרכ

קבל הבהרות והסברים, רצוי בכתב, באשר ללקויים ואי בהירויות, שעלו בעיון בשאלון הביקורת שנמסר ולשל חברת הבת, 

עליך להניח דעתך, כי הביקורת שנערכה על ידי המבקר של חברת הבת, נעשתה באופן נאות, וכי הינך יכול  לך על ידו.

 להסתמך על חוות דעתו על הדוחות הכספיים של חברת הבת, הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים.  

 

על  וות דעת בנוסח האחידלתת ח ניתן -וההבהרות הנדרשים, התקבלו ממבקר חברת הבת, והניחו דעתךאם ההסברים 

 . הדוחות הכספיים המאוחדים

 

התקבלו ההסברים וההבהרות, ו/או לא הניחו דעתך, באשר לנאותות הביקורת שנערכה ע"י מבקר חברת הבת, עליך אם לא 

אתך, ולהמלצתך  לשתף פעולהה, של למבקרכדי שזו תורה , חברת האם להנהלה של אלונים בע"מ הנהלתלפנות באמצעות 

, הנחת דעתך בדבר נאותות הביקורת שערך המבקר של אלונים בע"מ. אם לא רחבה והעמקת הביקורת, בהתאם לנסיבותלה

 עליך לשקול הסתייגות, או הימנעות בגין הגבלה בביקורת, בהתאם לנסיבות, בכפוף למהותיות.

 

    סימני אזהרה בהקשר להמשך קיומה של חברת בת מאוחדת כעסק חי.     5

      

סימן אזהרה עשויים להוות ניירות ערך של חברה בת באשר למצבה ולאיתנותה, בספקות הקיימים אצל ציבור המשקיעים 

  .בת כעסק חיהבהקשר להמשך קיומה של חברת 

 

לא ניתן ביטוי לאמור לעיל בחוות הדעת על הדוחות הכספיים של חברת הבת, וזו ניתנה בנוסח האחיד, ללא העובדה ש

 אמורה לעורר סימני שאלה אצל רואי החשבון המבקרים של חברת האם. ת הלב לעניין העסק החי, הפניית תשומ
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ובכללן על חברת האם, עד  ,בנסיבות מסוימות, מצבה של חברת הבת עלול להשפיע על מצבן של חברות אחרות בקבוצה 

 כדי הטלת ספק בדבר המשך קיומה של חברת האם כעסק חי.

 

 לנהוג כדלקמן: עליךבנסיבות דלעיל,  

בע"מ, בראיות מבססות, באשר למצבה הכספי ואיתנותה  של אשלים  הלבקש מהמבקר של אשלים בע"מ הסבר, מלוו .0

 בין הערכת ציבור המשקיעים בה.בע"מ, לולסתירה הקיימת, לכאורה, בין הערכתם את המצב של אשלים 

בדבר תגובת שוק ההון למצבה  ,להפנות תשומת ליבה של הנהלת חברת האם ושל הגורמים המופקדים על בקרת העל .4

  . , ולקבל הסבריה המנומקים והערכותיה לגבי מצבהבע"מ של אשלים

לבין חברות אחרות בקבוצה, ואת בע"מ, חברת האם פרטים על מכלול יחסי הגומלין בין אשלים לקבל מהנהלת  .1

ל מצבן של החברות בע"מ ע אפשרית במצבה הכספי של אשלים, אם קיימות, של הרעה הערכתה בדבר ההשלכות

 , והצורך במתן גילוי לכך בדוחות הכספיים המאוחדים. בקבוצה

 

ף מצבה הכספי של אפקות משמעותיים בדבר המשך פעילותה של חברת האם כעסק חי, על שלא קיימים סאם הנחת דעתך  

דעת בנוסח האחיד  תינתן חוותנדרש בהתאם לנסיבות, אם ניתן גילוי נאות בדוחות כספיים מאוחדים,  ואם, בע"מ אשלים

 על הדוחות הכספיים המאוחדים ) לא נדרשת הפניית תשומת הלב לעניין זה(.

  

    חברת בתגילוי טעות מהותית בדוחות הכספיים של  .   2

         

 לנהוג כדלקמן: ,בקר חברת האםיך, כמבנסיבות שתוארו בשאלה, על

הביא את המידע בדבר הטעות המהותית שנמצאה לידיעת המבקר של חברת צאלונים אחר קבלת הסכמת הלקוח, לל .0

 וכיצד בכוונתו לנהוג. ,ולבקש לקבל את תגובתו לטעות ולהשלכותיה על הדוחות הכספיים שבוקרו על ידו ,בע"מ

לידיעת הנהלת חברת האם בע"מ בדוחות צאלונים  על ידךלהביא את המידע בדבר הטעות המהותית שנמצאה  .4

ולגורמים המופקדים בה על מ, בע"והגורמים המופקדים בה על בקרת העל, ולהמליץ בפניהם לפנות להנהלת צאלונים 

 .בע"מ בבקשה לתקן את הדוחות הכספיים של צאלונים ,בקרת העל

שנמצאה כתוצאה מהטעות בדוחות הכספיים המאוחדים תאמות הנדרשות לבקש מהנהלת חברת האם לערוך את ה .1

 .בע"מ בדוחות הכספיים של צאלונים

בע"מ, ומידת  של המבקר של צאלונים המקצועיים וכישוריו , להתרשם מעבודתושמטרתםלנקוט בנהלים נוספים  .2

 היכולת להסתמך על עבודתו. 

 

 היה והדוחות הכספיים של צאלונים בע"מ והדוחות הכספיים המאוחדים תוקנו כנדרש, חוות הדעת תהיה בנוסח האחיד. 
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   0תשובה לשאלה מס' 
 

    החנות האינטרנטיתהחשיפות הפוטנציאליות העיקריות של החברה בהפעלת .   0נדרש 

 עקב קושי בזיהוי/באימות לקוחות. הכחשת עסקאות

נשמרים , הקורת נאותיםיו/או נתיבי ב ,עקב העדר בקרות קלט מספקות ,( של העסקאותintegrityמנות )ימהחשש ל .0

      .לצפייה/או וניתנים להדפסה ו

 סיכוני אבטחת מידע וסייבר, לרבות:  .4

  או הצגתם ברשתותת, רכישובהם לושימוש  ,של הלקוחותחשיפת נתוני כרטיסי האשראי . 

 .גישה בלתי מורשית לפרטי לקוחות וחשיפתם למתחרים 

 חדירה דרך אתר האינטרנט של החברה למערכות המחשב האחרות שלה.  

 .'התקפות האקרים,  התקפות וירוסים להרס/ שיבוש האתר וכד 

 .המכירות בערוץ זה, עקב תקלות טכניות חשיפה לכשלים או "נפילות" של האתר ושיתוק פעילות .1

 בדרישות חוק וברגולציה לרבות: חוקי המס, מע"מ, חוק הגנת הפרטיות ועוד. אי עמידה  .2

 

     מכירות באינטרנט טכניקות ביקורת עיקריות באמצעות מחשב לבדיקת   .6נדרש 

(, שבאמצעותן ניתן לבצע, בין SAS ,SPSS ,SQL(, תוכנות שליפה שונות )ACL ,IDEAשימוש בתוכנות מדף לביקורת )

 היתר:

  בדיקת תקינות חישובי המחירים והכמויות בעסקאות מול הלקוחות הן באמצעות השוואת המחירים בפועל למחירים על פי

 מחירוני החברה והן מבחינת חישוב סה"כ החיוב.  

 יוב לחברות כרטיסי האשראי, בין הכמויות שנמכרו עריכת השוואות והצלבות בין נתונים כגון:  בין המכירות לבין הודעת הח

 באינטרנט לבין הגריעות ממערכת המלאי ועוד 

  בדיקת רציפות של מספור הפעולות במערכת החשבונות, רציפות מספרי תעודות משלוח, חשבוניות, קבלות, על מנת לאתר

   עסקאות כפולות, עסקאות חסרות ועוד. 

 :כגון ביקורת נוספות,טכניקות יישום 

 Test Data-  הזרמה של עסקאות בסביבת דמה, תוך מעקב אחר התהליך המלא של העסקה, ובדיקת קיום בקרות ונתיבי

 בקרה לעסקה.

 ITF- "הזרמת פעולת סרק, בסביבת העבודה "החיה.  

  הימנות העסקאותוסייבר במבדיקת היבטי אבטחת מידע 

  נדרש ליישם בתחומי אבטחת המידע וההגנה על הפרטיותתקינה שהוא בעניין העיון בחוזה עם ספק המערכת. 

 נערכו על ידי הארגון. , שובתוצאות מבחני החדירה ,עיון בסקרי סיכונים 

 .סקירת דיווחים להנהלת החברה ולדירקטוריון בכל הקשור בניסיונות חדירה, באיומים וניסיונות סחיטה 

 שליפת דוחות מתוך המערכות השונות, לרבות:  מה-LOG  חומת האש, ממסנני התוכן ומהמערכת לאיתור זיהוי של

 המשתמשים.

 .מערכת רישום תלונות של לקוחותבסקירת נתוני תקלות שנרשמו 
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 המשך -  0תשובה לשאלה מס' 

 

      שליפות לבדיקת החשדות להיעלמות כספים מהפעילות בחנות האינטרנטית.    4נדרש 

 

 .מעילות של עובדי הארגון, ו/או לחיצוניים אשר חדרו לתוך מערכות הארגוןהונאה של גורמים הינו ל החשד

  מעטפת החיצוניתמהשליפות 

 .ממערכות לזיהוי הגורמים שפונים לרשתו שליפות יתבצעו ממערכת חומת האש

 לגורמים מחוץ לארגון.ת  כספים והעבר .0

 מקומות לא מוצפנים בתווך התקשורת. .4

 מסוכנות. IPזיהוי כתובות  .1

 המידע מערכתמשליפות 

 נתוני טבלת ההרשאות.הרשאות ושינויים שבוצעו ב .0

 (.וכד' בטבלאות השונות של המערכת )שערי חליפין, מחירים, הנחותשבוצעו שינויים והרשאות  .4

 גורמים שביצעו פעילויות במערכת. לאיתורהמערכת  LOGנתונים מתוך  .1

 : , כגוןדוחות חריגים .2

  ביטולי חשבוניות 

 חריגות )סכומים, תדירות וכד'(וי תעודות זיכ 

  חריגות וכד'(.חריגים, תחנות עבודה  תאריכיםסכומים, חריגות )פקודות יומן 

  חשבוניותללא תעודות משלוח 

  קבלות ללאחשבוניות מס 

 .בחשבונות הבנקים זיכוייםאי התאמה בין אמצעי התשלום בקבלות )כרטיסי אשראי, שיקים, מזומנים( לבין  .2

 .גדולות בחשבונות הבנק )ממוינות על פי מבצע הפעולה ועיתוי הפעולה(פעולות חיוב  .0

 אי התאמה בין המלאי הפיזי לבין רישומו במערכת המחשב. .9

 
 

     יתרונות וחסרונות של השימוש בשירותי ענן, והשפעתו על תכנית הביקורת.     3נדרש 

 
 יתרונות עיקריים

   
 .וידועה קבועה חודשית עלות .0

 .גבוהה בזמינות מקצועי תמיכה מוקד .4

 .העבודה תהליכי של מהירה והתנעה הקמה .1

 מתקדמות לאבטחת המידע.  טכנולוגיות .2

 גמישות ויכולת קלה לגידול או קיטון במשאבי המערכת, לרבות כוח אדם מקצועי, בהתאם לקצב גידול העסק  .2

 .וכד'( כניתנים, ת systemעובדי ) בארגון ITהקטנת התלות במשאבי אנוש בתחום  .0

 הקטנת הסיכונים של התערבות גורמי פנים ביחידת המחשב בנתוני בסיס הנתונים. .9

 מערכת תוכנה חדשנית, המתעדכנת באופן שוטף בהתאם לצורכי הלקוחות והשינויים ברגולציה.קיום  .4

 שימוש בטכניקות מתקדמות להיערכות לשעת חירום ולגיבויי המידע. .7

 ם גבוהים, לצורך התחקות אחר הפעילויות המתבצעות במערכת. סטנדרטיבד"כ בשמירת נתיבי בקרה הנקבעים  .01
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 המשך -  0תשובה לשאלה מס' 
 

 חסרונות עיקריים

  

 ספק התוכנה. -תלות בגורם חיצוני 

חשיפה לתקלות בתקשורת ובזמינות המשאבים, כתוצאה מכשלים טכניים בתשתית הענן או בתשתית התקשורת שבין אתר  .0

 הענן לאתר הלקוח. 

 המתופעלים בענן.  סיכון של זליגה/חשיפה של מידע לגורמים בלתי מורשים, עקב הפרדה לא תקינה בין הארגונים השונים .4

 סיכון של חשיפת המידע לגורמים חיצוניים נוספים, עקב מעבר המידע בתוך תווך ציבורי )האינטרנט(. .1

 גיאוגרפי אינו בהכרח קבוע וידוע. חוסר בהירות לגבי כללי הרגולציה החלים על המערכת, אשר מיקומה ה .2

  קשיים בעריכת ביקורת באתר הספק כדי לוודא את נאותות אמצעי השמירה על אמינות וסודיות הנתונים. .2

 ע"י גורמים במערכת המפעילה את שירותי הענן.   סיכון לגניבת מידע ומעילה .0

 העדר פיקוח ובקרה של הארגון על מחיקת מידע ע"י  נותן שירות הענן.  .9

 סיכון להכנסת קוד עוין בשלבי פיתוח או אחזקה של התוכנה. .4

 שימוש בספק כווקטור תקיפה. .7

 

 השפעה על  תכנית הביקורת

  

המגדיר את התחייבויות הספק ומבטיח את זמינות  ,( בין הספק לבין החברהSLAלוודא קיום חוזה להבטחת טיב השרות ) .0

 כי כמו כן, על רואה חשבון המבקר לוודאם בהוראות חוק ורגולציה. נויייהשירות באופן שוטף, לרבות טיפול בתקלות וש

 .שיידרש ככל בקרה סקר לקיים האפשרות כלולה הענן שירותי ספק מול הלקוח של ההתקשרות חוזה במסגרת

 המסופקת על ידו.שלספק שירות הענן יש האישורים וההרשאות לרמת אבטחת המידע   IT-לוודא עם מנהל ה .4

התכנון, הביצוע והאפקטיביות של הבקרה לקבל מרואה החשבון המבקר של החברה המספקת את שירותי מחשוב הענן, דוח על  .1

המעיד כי בוצעה בדיקה ע"י גורם בלתי תלוי, להבטחת התנהלות (, 72הפנימית בלשכת השירות )דוח מסוג ב' כאמור בתקן ביקורת 

 ך עליה. הספק בקשר לתוכנה הנרכשת והאפשרות להסתמ

 במידה. הספק של המיחשוב סביבת על בקרה סקר בעצמו לבצע על רואה חשבון המבקר יהיה, כזה מסמך מציג אינו שהספק במקרה 

  דעתו.   את להניח מנת על, המבססות הבדיקות היקף את עליו להרחיב יהיה, הבקרות נאותות על מספקות ראיות להשיג הצליח ולא

 לוודא כי המידע העובר באמצעי התקשורת הינו מוגן ומוצפן.  .2

 אמצעי הבקרה שמפעילה החברה באופן שוטף, על מנת לוודא כי נשמרת אמינות הנתונים וסודיותם.בחינת  .2

לוודא כי המערכת מאפשרת שליפת נתונים נדרשים בהתאם לפרמטרים משתנים והעברתו למדיה חיצונית, על מנת שניתן יהיה  .0

 ת שימוש בתוכנה ייעודית לביקורת לצורך ניתוחי נתונים.לעשו
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 01תשובה לשאלה מס' 

 
 הודעה על מתן חוות דעת שלא בנוסח האחיד .0

, או להימנע . על רואה חשבון מבקר להודיע למבוקר על כוונתו לתת חוות דעת שלילית, או מסוייגתהתשובה שלילית

)דרך פעולתו של רואה  0791 –בתקנות רואי חשבון, תשל"ג  41ממתן חוות דעת על דוח כספי או על חלק ממנו )סעיף 

 חשבון(. 

 

 בדבר "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד". 94בתקן ביקורת  42האמור לעיל, נאמר גם בסעיף 

 

 הכספייםהודעה לצדדי ג' על טעות בדוחות  .6

. חובתו המקצועית של המבקר לשמור על סודיות המידע שהובא לידיעתו, תוך כדי מתן התשובה שלילית, בהסתייגות

שירות מקצועי ללקוחותיו, עשויה למנוע ממנו מלדווח על הטעות לגורם חיצוני. מאידך, עליו לוודא כי ננקטו ע"י הישות 

שקיבל את הדוחות הכספיים הלקויים שפורסמו יהיה מודע לכך שנפלה המבוקרת הצעדים הנחוצים כדי להבטיח שכל מי 

 בהן טעות מהותית, וכי הוא ביטל/משך את חוות דעתו עליהם.

 

בנסיבות מסוימות, בהן לא ננקטו ע"י הישות המבוקרת הצעדים הנחוצים על מנת למנוע הסתמכות על חוות דעתו על 

ת למנוע הסתמכות כאמור, וזאת בהתאם לחובות ולזכויות המשפטיות הדוחות הכספיים, ינקוט המבקר בפעולות על מנ

שלו. מומלץ שהמבקר יפנה לקבלת יעוץ משפטי על מנת לקבוע את דרכי הפעולה המתאימות בהתאם לנסיבות )סעיפים 

 בדבר "אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רואה החשבון המבקר"( 011בתקן ביקורת  04א-ו 00

 

יבות מסוימות ישקול המבקר מתן הודעה על הטעות שנפלה בדוחות הכספיים ועל משיכת חוות דעתו עליהם לגורמים בנס

המפקחים על הישות, ככל שרלוונטיים ומתחייבים עפ"י ההוראות של הגופים המפקחים )פיקוח על הבנקים; המפקח על 

 כד'(.שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר; רשות החברות הממשלתיות ו

 

 ביטול חוות דעת על דוח התאמה לצרכי מסים .4

במיסים, נקבע כי כאשר מתגלית טעות בדוח  הבכללי התנהגות מקצועית לרואי חשבון בפרקטיק התשובה חיובית.

 שהוגש לשלטונות המס, על רואה החשבון לפנות ללקוחו, להודיעו על כך ולבקשו לתקן את הדוח. 

 

אם הטעות נפלה בדוח התאמה עליו חיווה רואה החשבון את דעתו, והלקוח מסרב לדווח לרשויות המס על הטעות, יבטל 

 רואה החשבון את חוות דעתו ויודיע על כך ללקוחו, ולכל מי שידוע לו שהדוח הוגש לו, תוך שמירה על כללי הסודיות. 

 

 הסתמכות על רואי חשבון אחרים בסקירה .3

לתהליך הסקירה, כנובע מהאמור בפסקת ההסתמכות בנוסח האחיד לדוח סקירה על  , ככל שרלבנטיתוביתהתשובה חי

בדבר "הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים  7לתקן ביקורת  0בהבהרה  7מידע כספי לתקופות ביניים מאוחד, ובסעיף 

 בדוחות כספיים מאוחדים". 

 

 ערך תחולת הוראות אי התלות של  הרשות לניירות .5

. כאשר דוחות של חברה פרטית מאוחדים בדוחות הכספיים של חברה ציבורית, חלים על רואה החשבון התשובה חיובית

המבקר של החברה הפרטית אותן הוראות אי תלות, החלות על רואה החשבון המבקר של החברה האם הציבורית, שכן 

ספיים צריכים להיות מבוקרים עפ"י אותם הכללים חברת הבת מהווה רכיב בדוחות כספיים המאוחדים, ודוחותיה כ

 החלים על הביקורת של חברת האם הציבורית. 
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 המשך - 01תשובה מס 
 

 ביניים לתקופות כספי במידע הכלול המידע בדבר בטחון .2

 סביר בטחון להשיג נועדה לא, לביקורת בניגוד, סקירה: "כדלקמן נאמר 0 סקירה בתקן 7 בסעיף .שלילית התשובה

 (.0בתקן סקירה  10)ראה גם סעיף  "מהותית מוטעית הצגה כולל אינו ביניים לתקופות הכספי שהמידע ךכל

  

 קיום קשרים עסקיים עם מתחרה בגוף המבוקר .7

תלות כתוצאה  -( בתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי7ב)4. עפ"י סעיף התשובה שלילית, בהסתייגות

אופי מהותי , חל איסור על רואה חשבון מבקר לקיים קשר עסקי או כלכלי בעל 4114 - מעסוק אחר(, התשס"ח

שאינה התקשרות לקבלת מוצר או שירות במהלך העסקים הרגיל עם מתחרה עסקי מובהק של המבוקר,  ומתמשך

 בתנאי שוק.

 

 הסדר "ברטר" לשכר טרחה .1

ן עבור שירותי ביקורת של דוחות כספיים, הינם הסדרי ברטר לתשלום שכ"ט של רואה החשבוהתשובה שלילית.  

אסורים, הן עפ"י החלטת ועדת האתיקה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית בלשכת רואי חשבון, והן עפ"י החלטת 

 ( החלות על חברות הכפופות לחוק ניירות ערך.  4.4)סעיף ג. 0774רשות לניירות ערך בדבר "אי תלות המבקר", 

 

  מראש קבלת שכר טרחה .0

ניתן לקבוע את הסדר שכר הטרחה מראש עבור שירותי ביקורת של דוחות כספיים, התשובה חיובית בהסתייגות. 

ובלבד שלא יצור הגבלה בהיקף הביקורת, דהיינו, לא ימנע את הרחבתה, בהתאם לצורך, כתוצאה מהגבלת שכר הטרחה. 

 הטרחה.  כלומר, חל איסור על קביעת סכום סופי ומוחלט מראש של שכר

 

 לא חל איסור על גביית שכר הטרחה מראש, ובלבד שלא יהיה בכך הגבלה על היקף הביקורת. 

 

 דיווח על החלפת רואי חשבון מבקרים בחברה פרטית  .01

חברה פרטית אינה חייבת בדיווח לגורמים חיצוניים על החלפת רואי החשבון המבקרים שלה, התשובה שלילית. 

 ציבורית.להבדיל מחברה 

 

בדוח השנתי לרשם החברות מצויין, בין היתר, שם רואה החשבון וכתובתו, אך אין זה בבחינת דיווח על החלפת רואי 

 החשבון המבקרים )לא נדרש בתשובה(.

 

החלפת רואי החשבון המבקרים, קרוב לוודאי, שתלווה בהחלפת ייצוג החברה במרשם המייצגים של רשויות המס )לא 

    (.נדרש בתשובה
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 מועצת רואי חשבון

 
 

 יסודות הביקורת
 

 
 שאלון הבחינה ופתרונו

 
 

 1026 אביב מועד
 1026ביוני  6

 
 
 
 

 התשובות בחוברת זו הוכנו ע"י 
 טבט,רו"חליוסי בן א ,, רוני סיון,רו"חפרופ' הרצל פטל,רו"ח

 
 

 
 
 
 
 
 

יוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל
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 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, 

 בים במלוא הניקוד.הוכרו כנכונים וכראויים וזיכו את המשי

 

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 

ו בפתרון הבחינה. בתשובותיהם, במגבלות הזמן של הבחינה, תשובות מורחבות ומקיפות כפי שהוצג

 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

 
     

 21 5 26 תאירועים ומצבים בביקור 2
     

 25 6 20 הכרת הגוף המבוקר וסביבתו 1
     

 27 7 21 סוגיות בביקורת המלאי 3
     

 11 8 20 גופי תקינה 1
     

 11 9 21 ביקורת ערבויות 5
     

 16 9 21 תכנון הביקורת 6
     

 17 20 21 ליקויים ברישום הכנסות והוצאות 7
     

 19 20 21 ם שוניםמגוון שאלות בנושאי 8
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 מועצת רואי חשבון
 

 "יסודות ביקורת חשבונותשאלון בחינה בנושא "
  1026 אביב מועד

 
    
    
 1026ביוני  6 
 שעות 1משך הבחינה  

 
 :לנבחן

 
 בבחינה שני חלקים:

 
 2,1,3,1 שאלות  - חלק א'

 
 5,6,7,8   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'   6 -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.
 
 
 

  מת לבך:לתשו
 
  תשובות . תשובה יובאו בחשבון בקביעת הציוןצגת הכתיב, ניקיון וסדר ה. כתב יד ברורוב בעטכתוב

 שתכתבנה בעיפרון לא תיבדקנה.
 
 תוך שימת דגש על העיקר., מתומצתות ומנוסחות בצורה עניינית, הכן תשובות מנומקות 

 
  לזמן שנקבע לבחינה. בבדיקת התשובות בבחינה זו לא תינתן הארכת זמן. התאם את היקף תשובותיך

 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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 חלק א'
 

 %26 - מחברת לבנה( -)מחברת א'  2שאלה מס' 
 
 

יאור של אירועים ומצבים שונים, בלתי תלויים זה בזה, המתייחסים לחברות פרטיות שונות, שבהם נתקלת להלן ת

 5132בדצמבר  13בעבודתך כרואה חשבון מבקר, במסגרת תהליך הביקורת ואישור דוחותיהן הכספיים ליום 

 "הדוחות הכספיים"(: -ולשנה שהסתיימה באותו תאריך )להלן
 
עתירת רכוש קבוע מסוגים שונים. במענה לבקשתך מהנהלת החברה לערוך מפקד של חברת צור בע"מ הינה  .3

רכוש  -רכושה הקבוע של החברה לתאריך המאזן, נענית על ידה כדלקמן: "בקשתך חריגה ובלתי מקובלת

 קבוע אינו מלאי, ואין צורך לפוקדו בתאריך המאזן או בכל מועד אחר. מספיק שהחברה יודעת על קיומו".  

 

, נכתב כי 5131בינואר  31רוטוקול של ישיבת הדירקטוריון של חברת גרניט בע"מ, שנתקיימה ביום בפ .5

הוחלט שלא לאשר את עסקת רכישת מבנה ע"י החברה, שזיכרון הדברים בגינה נחתם ע"י מנכ"ל החברה 

ות להתחייב תה סמכי, וזאת בטענה כי המבנה אינו חיוני לחברה, וכי למנכ"ל לא הי5132בדצמבר  52ביום 

 לרכישתו.  

 

"החברה"(, נמצא כי החל משנת הדוח הציגה החברה את  -במסגרת הביקורת בחברת חלמיש בע"מ )להלן .1

הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב. במענה לשאלתך בדבר הנסיבות לכך, נענית 

הקרובות בהנפקה לציבור בבורסה ע"י סמנכ"ל הכספים בחברה כדלקמן: "חברתנו מתכננת לצאת בשנים 

לניירות ערך בארה"ב, ולפיכך עדיף שדוחותינו הכספיים יוצגו כבר מעתה עפ"י כללי החשבונאות הנהוגים 

 שם".   

 

"החברה"(, נמצא כי כלי רכב של החברה, שנרכשו בכספיה  -במסגרת הביקורת בחברת שחם בע"מ )להלן .4

, מנהליה ועובדיה, נרכשו "בעלי החברה"( -)להלן חברהת בהמניווהרשומים בספריה, המשמשים את בעלי 

על שם בעלי החברה, ונרשמו במשרד הרישוי על שם בעלי החברה. במענה לשאלתך בדבר הנסיבות לכך, 

נענית ע"י מנכ"ל החברה, כדלקמן: "כדי למנוע ירידת ערך המכוניות בעת מכירתן, העדפנו שכלי הרכב 

למרות שהם נרכשו בכספי החברה, ורשומים  בספרי החברה ובדוחותיה  ירשמו על שמם של בעלי החברה,

 הכספיים כרכושה של החברה".  

 

"החברה"(, שנערכה על ידך לראשונה, נמצא כי רוב הפעולות  -בע"מ )להלן גזיתבמסגרת הביקורת בחברת  .2

ידי אותו עובד,  חברה נעשים עלבהנהלת החשבונות בם יקרייבמחלקת הכספים, והרישומים החשבונאיים הע

שהינו מיומן וותיק מאד בחברה. בעקבות פנייתך למנכ"ל החברה, הגיב האחרון בזעם, כדלקמן: "גם רואה 

חשבון שהיה לפניך עשה לנו בעיות! אתם רואי חשבון באים תמיד עם הסיסמאות של הפרדת תפקידים ולא 

ני מוצרים בלבד, ולכן מערך הכספים מייצרת שהמעסיקה כמה עשרות עובדים ומבינים בעסקים. אנו חברה 

שנעסיק  עוד חמשה  אנשים, שיבדקו אחד את  -שלנו מאוד פשוט ומצומצם וזה היתרון שלנו. מה אתה מציע

 השני, וזאת כדי לרצות אתכם?". 

 

לעובדיה "החברה"(, נמצא כי החברה אינה מקפידה לשלם  -בע"מ )להלן בזלתבמסגרת הביקורת בחברת  .1

אי המינימום שנקבעו בחוקים בדבר שכר מינימום ודמי הבראה. מנכ"ל החברה הסביר זאת את תנ הזוטרים

יתה לפטר חלק מהעובדים. נציגות העובדים בחרה יכדלקמן: "מצב החברה לא טוב. האלטרנטיבה ה

שהעובדים יסתפקו בפחות, ובלבד שלא יפוטרו עובדים, ואף הגיעה להסכמה בכתב על כך עם הנהלת 

 החברה".   

 

"החברה"(, נמצא כי בשנת הדוח החברה לא ביטחה את  -בע"מ )להלן ציפחהבמסגרת הביקורת בחברת  .7

מפעלה וכן את צדדי ג' הבאים בשעריו. במענה לשאלתך בעניין זה, נענית ע"י חשב החברה כדלקמן: "חברת 

שנה, שלא לחדש הביטוח העלתה באופן ניכר את פרמיות הביטוח של פוליסות אלה, ולפיכך הוחלט, החל מה

 ביטוחים אלה, שממילא לא נהנינו מהם משך עשרות שנים בהעדר תביעות". 
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 המשך -חלק א'
 המשך - 2שאלה מס' 

 

 -בע"מ נמצאת במשא ומתן מתקדם עם מפיצי מוצרי החברה )להלן חרסיתנודע לך כי הנהלת חברת  .8

החברה. הנהלת החברה מסרבת  "המפיצים"(, המוגדרים כ"עצמאיים", בדבר תביעתם להכיר בהם כעובדי

למסור לך פרטים מדויקים בעניין זה, וציינה שממילא היא לא תסכים לתת ביטוי ו/או גילוי כלשהו בדוחות 

זאת בכך, שהנושא מהותי  נימקההכספיים בהקשר זה, לפני חתימת הסכם עם המפיצים. הנהלת החברה 

ות הכספיים בעניין זה, עלול הדבר להחליש מאד ורגיש מאד, ואם יוודע למפיצים כי נערכו הפרשות בדוח

 חברה במשא ומתן עם המפיצים.   האת עמדת הנהלת 

 

 

 נדרש:

הסבר ונמק כיצד יש לנהוג בכל אחד מהאירועים, המצבים והאמירות שפורטו לעיל, ומה השפעתם על תהליך 

 .הביקורת של הדוחות הכספיים ועל דוח רואה חשבון המבקר עליהם

 

 : הנחיות

 .יש להתייחס בתשובה לכל אירוע/מצב בנפרד 

 .לצורך התשובה הינך רשאי להניח הנחות רלבנטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאלה, ככל שנדרש 

 
 

 %20 - (מחברת לבנה -' אמחברת )       1שאלה מס' 
 

ינך מועסק, הושמעו בדיון מקצועי בנושא  תכנון הביקורת של דוחות כספיים, שנערך במשרד רואי חשבון בו ה

 הדעות וחילופי הדברים דלקמן:

 

: "אין להיכנס לביקורת של דוחות כספיים לפני שלומדים ומבינים את במענה לדבריו של רו"ח אגוזי .1

: "לא ברור לי על איזה הליך של ענה לו רו"ח שקדיהמאפיינים המיוחדים של הגוף המבוקר וסביבתו", 

נוהלי ביקורת סטנדרטיים, קבועים וידועים, שיש להחילם על  כל ביקורת ישנם  -למידה והבנה אתה מדבר 

של דוחות כספיים מכל סוג שהוא. הלמידה וההבנה של הגוף המבוקר, ככל שידרשו, יעשו תוך כדי עריכת 

 הביקורת, שכן אז ניתן להכיר מקרוב את הגוף המבוקר". 

 

מיותר  -תייחס לגופים גדולים ומורכבים. לגבי הקטנים : "אני מסכים עם אגוזי, אך רק בהאמר רו"ח ברושי .2

להשקיע בהליך מקדים של לימוד והבנה לפני עריכת הביקורת, ומה שיש ללמוד ולהבין בהם ממילא יצוף 

 במהלך הביקורת".

 

: "הלימוד וההבנה הנדרשים לפני תחילת הביקורת אינם רק בהתייחס לגוף במענה לדבריו של רו"ח ארזי .3

: "הגזמת. עוד מעט תדרוש מאתנו ענה לו רו"ח חרובי, אלא גם בהתייחס לסביבה בה הוא פועל", המבוקר

ללמוד ולהבין גם את המדינה בה פועל הגוף, ואולי את העולם כולו. סה"כ אנו עורכים ביקורת של דוחות 

 . כספיים של גוף ספציפי, והדוחות אמורים להתייחס אליו בלבד ולא לסביבה בה הוא פועל"

 

 :נדרש

 הסבר ונמק את התייחסותך לאמירות ולחילופי הדברים שצוטטו לעיל )יש להתייחס לכל סעיף בנפרד(. .1

 

פרט מה הם הנושאים/היבטים שרואה החשבון המבקר עשוי לשקול בבואו להשיג הבנה של הגוף  .2

 המבוקר וסביבתו, בהקשר לביקורת של דוחות כספיים. 
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 %21 - כחולה(מחברת  -' במחברת )      3ה מס' שאל
 

במשרד רואי חשבון נערך דיון מקצועי לצורך רענון נוהלי מפקד המלאי של סוף השנה כחלק מביקורת המלאי 

 "מפקד המלאי"(, המיושמים ע"י עובדי המשרד. - בדוחות כספיים של חברות )להלן

 

 ייחסות לחברות שונות:במהלך הדיון הושמעו הדעות והאמירות דלקמן, המת

 

"כאשר המלאי מסודר והבקרה הפנימית בחברה הינה טובה, יכולים הלקוחות להסתפק לצורך מפקד המלאי של  .3

 סוף השנה בעריכת מפקד מלאי מדגמי, במקום בעריכת מפקד של כל פריטי המלאי". 

 

התאמות שנתגלו כתוצאה  "ללקוחות בהם חלו בעבר עיכובים בהוצאת הדוחות הכספיים, בעקבות קשיים ואי .5

ממפקד המלאי, מומלץ להקדים את מפקד המלאי ולערכו מספר שבועות לפני תאריך המאזן, ואז יוותר מספיק 

זמן לערוך את הבדיקות וההתאמות של המלאי, ככל שתידרשנה, ולהימנע מאיחור במועד הוצאת הדוחות 

 הכספיים". 
 

תפקודנה את המלאי באופן מדגמי, עפ"י מדגם מייצג, במקום "בחברות בהן המלאי גדול ובעייתי, עדיף שהן  .1

 לפקוד אותו במלואו. עדיף לפקוד פחות מלאי וביסודיות, מאשר את כל המלאי ובשטחיות".

 

במקרים אלה ניתן . "ישנן חברות בהן המלאי מאוחסן במספר מחסנים המצויים במקומות שונים ברחבי הארץ .4

 .  שונים כדי להקל על הספירה"לפקוד את המלאי במחסנים במועדים 

 

"אין טעם בהשתתפות נציגי משרד רואי החשבון במפקדי המלאי בחברות מסוימות בהן המלאי קשה לזיהוי  .2

ולהערכה, כגון: מלאי כימיקלים, רכיבים אלקטרוניים, תרופות, מלאי בתהליך הייצור וכד', שכן עובדי המשרד 

בעלי ידע והכשרה בתחומים בהן עוסקות החברות, ובמקרים  אינם מתמצאים במלאי הנפקד, מאחר ואין הם

 מסוימים אף אינם מסוגלים לזהות את המלאי הנפקד".

 

"קיים קושי רב באימות מלאי המצוי בתאריך המאזן בדרך ללקוחות החברות  בחו"ל. הדרך היחידה לאמת  .1

 י הגיע אליהם".מלאי זה הינה ע"י  קבלת אישורים מהלקוחות להם ממוען המלאי, שאכן המלא

 

"מומלץ שלקוחות להם מלאי רב ובעייתי, ימירו את מפקד המלאי של סוף השנה במפקדי מלאי חלקיים במשך  .7

 השנה. עריכת מפקדי מלאי חלקיים במשך השנה עדיפים הן ללקוחות והן לרואי החשבון המבקרים. 

 

אש ע"י לקוחותיהן. במקרים אלה "המלאי של מספר חברות נימכר במהירות רבה וחלק גדול ממנו מוזמן מר .8

ניתן לוותר על מפקד המלאי לתאריך המאזן, ולהעריך את המלאי לתאריך המאזן עפ"י הנתונים על מכירתו 

 .לאחר תאריך המאזן, בניכוי הרווח הגלום בו"

 

ם "הבקרה הפנימית בחלק מהחברות בכל הקשור לניהול המלאי ורישומיו הינה ירודה, וצפוי כי ימצאו הפרשי .2

במקרים אלה חבל להשקיע זמן בהתאמת  .מהותיים בין הכמויות הנספרות לכמויות הרשומות בספרי המלאי

שכן בכל מקרה כמויות המלאי שישמשו , כמויות המלאי הנפקדות לרישומי הכמויות בספרי המלאי של החברות

תיאורטיות הרשומות בסיס לקביעת ערכו לתאריך המאזן יהיו הכמויות המצויות בפועל, ולא הכמויות ה

 בספרים, ולכן ניתן להתעלם מכמויות המלאי הרשומות בספרים".

 

שכן מלאי (, מלאי שטרם שולמו בגינו מיסי יבוא)המצוי במחסני ערובה , "אין צורך במפקד מלאי של  חברה .01

עבור ניתן להסתפק בקבלת אישור מחסני הערובה על המלאי המוחזק אצלם , זה הינו בפיקוח  המכס. לפיכך

 אישורים אלה הינם ברמת מהימנות גבוהה ביותר".. הגוף המבוקר
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והן , הן זה של החברה המוחזק במשגור אצל אחרים(, קונסיגנציה)מלאי במשגור , "אין לכלול במפקד המלאי .00

, מצוי בחברה בתאריך המאזןשכן המלאי מהסוג הראשון אינו , זה של אחרים המוחזק במשגור אצל החברה

 .ואילו המלאי מהסוג השני אינו שייך לחברה"

 

אין לכלול מלאי . "קיימים מקרים שבהם ימצאו במפקד המלאי מארזים של מלאי להם מצורפים תעודות משלוח .35

 .מאחר והוא אינו שייך לחברה", זה במפקד המלאי

 

אספקה לפי דרישת X -  שייך ללקוח"שם עליו   "במהלך ביקורת מלאי אצל לקוחות מסוימים נמצא מלאי שנר .31

 אין לפקוד מלאי זה ואין להתייחס אליו בביקורת, מאחר ואינו שייך לחברה".. "  הלקוח

  

"כרואי חשבון מבקרים, עלינו לוודא כי במועד מפקד המלאי של לקוחותינו לא תהיה כל תזוזה של מלאי  .34

 בספירה".במחסני החברה, כדי למנוע השמטת מלאי או כפל 

 

 

 :נדרש

יש להתייחס בתשובה לכל סעיף )חווה דעתך על האמור לעיל ועל השלכותיו על תהליך הביקורת בחברה 

 (.בנפרד

 
 
 

 %20 - כחולה(מחברת  -'במחברת )       1שאלה מס' 
 

 תקני חשבונאות  ותקני ביקורת של דוחות כספיים מוצאים בארץ ובעולם ע"י גופים שונים. 

 

 :נדרש

אים בישראל את תקני החשבונאות ואת תקני הביקורת ועל מי הם יוהסבר מי הם הגופים המוצפרט  .1

 חלים.

 

פרט והסבר מי הוא הגוף המוציא את תקני הביקורת הבינלאומיים, כיצד מכונים התקנים, ועל מי הם  .2

 חלים בישראל, אם בכלל.

 

צד מכונים התקנים, ועל מי הם חלים ם, כייפרט והסבר מי הוא הגוף המוציא את תקני הביקורת אמריקאי .3

 בישראל, אם בכלל.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ןסוף חלק א' של השאלו
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 %21 - צהובה(מחברת  - 'גמחברת )        5שאלה מס' 

 
בדיון מקצועי שנערך במשרד רואי חשבון בנושא "ערבויות" והשלכותיהן על הדוחות הכספיים, הושמעו הדעות 

 מן:וחילופי הדברים דלק

בדוחות הכספיים למחויבויותיו של המבוקר בגין לוודא שניתן ביטוי כי: "יש  גפניבמענה לדבריו של רו"ח  .3

אמר על ידו, או על ידי אחרים לבקשתו, ולצורך זה יש, ראשית כל, לאתר ערבויות אלה",   ניתנוערבויות ש

בדוחות הכספיים לערבויות שבהן  איתור ומתן ביטוי לוודאיש של חשיבות  : "באותה מידהברושירו"ח 

 המבוקר הינו המוטב, דהיינו, הינו הנהנה בערבויות".

 

או אלה שנתקבלו, ו/כי: "הבעיה אינה לאתר את הערבויות: אלה שניתנו  ארזיבמענה לדבריו של רו"ח  .5

ישות הגילוי כי: "דראורני אמר רו"ח אלא במתן ביטוי וגילוי נאות לערבויות, ע"י יצירת הפרשות וכד' ", 

והמדידה בגין הערבויות מגובשות וידועות, ולפיכך, יש להקצות את מירב תשומת הלב בביקורת לאיתורן 

 של הערבויות, שלעיתים המבוקר מעוניין להשמיטן ולהסתירן".

 

סה"כ מדובר במידע בדבר  -נושא הערבויותהעניין הרב ב: "אינני מבין את שזיפיהוסיף ואמר רו"ח  .1

 , המוצג בביאורים, שאינו מקבל ביטוי  במאזן או בדוח רווח והפסד".ערבויות

 
 :נדרש

 

 (.יש להתייחס לכל סעיף בנפרדהסבר ונמק את התייחסותך לאמירות ולחילופי הדברים שצוטטו לעיל ) .1

 

  .הכן תכנית ביקורת לבדיקת "ערבויות" בהקשר לביקורת הדוחות הכספיים השנתיים של חברות .2
 

 
 

 
 %21 -צהובה( מחברת  -' גמחברת )       6מס'  שאלה

 

"תכנון הביקורת"( מטרתו לפתח אסטרטגיה כללית וגישה מפורטת בגין -תכנון הביקורת של דוחות כספיים )להלן

 האופי, העיתוי וההיקף הצפויים של הביקורת, וזאת על מנת לבצעה ביעילות ובעיתוי המתאים.

 

 :נדרש

 

 וההנחיות העיקריים בעניין תכנון הביקורת החלים בישראל.הסבר היכן נקבעו הכללים  .3

 

 פרט את הנושאים העיקריים בהם על המבקר להתחשב בעת עריכת התכנון הכולל של הביקורת. .5

 

 פרט והסבר מה הוא המוצר הסופי של תהליך תכנון הביקורת ובמה מתחשבים בהכנתו. .1
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 %21 - ירוקה(מחברת  -' דמחברת )    7שאלה מס' 

 
הינך משמש כרואה החשבון המבקר של חברת אלקטרו וויז'ן בע"מ, העוסקת ביבוא, ביצור ובשיווק של רכיבים 

"החברה"(. החברה הינה חברה פרטית המתכננת לגייס הון מהציבור. -אלקטרוניים לתעשיית הרובוטיקה )להלן

של החברה, הועלו חשדות כי החברה פעלה לקראת סוף  סמוך לתחילת הביקורת של דוחותיה הכספיים השנתיים

 שנת הדו"ח להגדלת ההכנסות ולהקטנת ההוצאות, כדלקמן:

 

החברה הפיקה לקראת סוף השנה חשבוניות מכירה רבות מהרגיל שנרשמו כהכנסות בספריה, כאשר חלק  .3

 מהמוצרים שנמכרו )בהתאם לחשבוניות( טרם נרכשו או יוצרו על ידי החברה.

 

החברה מכרה מוצרים לחלק מלקוחותיה, במחירים הגבוהים משמעותית ממחירי המכירה הרגילים שלה.  .5

 ללקוחות אלו הוסבר כי בעתיד תיערך איתם התחשבנות, ובמידת הצורך יונפקו להם זיכויים.

 

אשי של חשבון המכירות כולל מכירות בסכומים מהותיים שנעשו בחודש האחרון של שנת הדו"ח לסוכנה הר .1

 החברה ביפן. 

 

החברה רשמה הכנסות בגין מוצרים מסוימים שנמכרו על ידה ללקוחות, תוך התחייבות לשדרגם בעתיד ע"ח  .4

 החברה.

 

מחיר המכירה של מוצרים מסוימים שנמכרו ע"י החברה כולל שירות, ללא תמורה, שיינתן ע"י החברה  .2

 במשך שלוש שנים ממועד המכירה. 

 

ה רישומן של עלויות והוצאות בספריה, ופנתה לצורך זה למספר ספקים ונותני שירותים גדולים החברה דחת .1

 בבקשה כי יעכבו משלוח חשבונות בגין מוצרים ושירותים שסופקו לה במשך השנה.

 

 :נדרש

 

)יש להתייחס לכל סעיף פרט את נוהלי הביקורת שעל רואה החשבון המבקר לנקוט בהם בהקשר לאמור לעיל 

 פרד(.  בנ

 
 

 %21 -( ירוקהמחברת  -' ד)מחברת         8שאלה מס' 
 
 (:נמק את תשובותיךעל מגוון השאלות הבאות ) בקיצורענה  

 

 האם יש לתת גילוי בדוחות הכספיים השנתיים של תאגיד להתחייבות תלויה שסיכויי התממשותה קלושים?  .3

 

שהינו רואה חשבון, לחתום בשמו, על דוח  האם רשאי רואה חשבון להסמיך את אחר מעובדיו השכירים, .5

 רואה חשבון המבקר על דוחות כספיים, או על חוות דעת אחרת? 

 

האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של חברה פרטית, לה הוא מספק שירותי הנהלת  .1

 חשבונות? 

 

של רואה החשבון שקדם האם בעת החלפת רואי חשבון מבקר, חייב רואה החשבון החדש לקבל את הסכמתו  .4

 למינויו, לפני התחלת מתן שירותים לגוף המבוקר? 
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האם רשאי רואה חשבון לייעץ לגוף המבוקר ע"י רואה חשבון אחר, והאם הוא חייב לקבל מראש את  .2

 הסכמתו של רואה החשבון המבקר של אותו גוף לכך? 

 

בון לסייע לחברה, שדוחותיה הכספיים מבוקרים על ידו, בעריכת ראיונות ובמיונים של האם רשאי רואה חש .1

 מועמדים לתפקיד חשב החברה? 

 

האם רשאי משרד רואי חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של חברה, בה אחיו של שותף במשרד, שאינו  .7

 השותף המטפל בחברה, משמש כסמנכ"ל תפעול שלה? 

 

בון לשלב את השירותים הניתנים על ידו, בשירותים או במוצרים של לקוח האם רשאי משרד רואי חש .8

 המבוקר על ידו, ולשווקם במשותף לצדדים שלישיים? 

 

האם נדרש רואה חשבון מבקר לדווח לדירקטוריון החברה על טעויות מהותיות שנמצאו על ידו במהלך  .2

 ה? הביקורת של דוחותיה הכספיים, ואשר תוקנו על ידי הנהלת החבר

 

האם רשאי רואה חשבון להיענות לבקשת חברה, שדוחותיה הכספיים מבוקרים על ידו, לחתום על הסכם  .31

סודיות, בו יתחייב לשמור בסודיות מלאה, וללא כל סייג, על כל מידע שייחשף לו במהלך הביקורת שיערוך 

 בחברה? 

 

ה, שלא בנוכחותו של רואה החשבון האם ניתן לקיים ישיבת דירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים של החבר .33

 המבקר או של נציגו? 

 

האם רשאי רואה חשבון להתפטר מתפקידו כרואה חשבון מבקר של חברה פרטית מבלי להסביר לבעלי  .35

 המניות של החברה את המניעים להתפטרותו? 

 

 האם רשאי רואה חשבון להיות חבר, בו זמנית, ביותר מחברת רואי חשבון אחת?  .31

 

רואי החשבון אחראי בנזיקין, כתוצאה מכשל בביקורת, שנגרם על ידי אחד מרואי החשבון האם משרד  .34

 הנמנה על שותפיו?  

 

 

 

 

 סוף שאלון הבחינה
 
 
 
 

244



 
 1026 אביבמועד   -" ות הביקורתיסודשאלון בחינה בנושא  "

 

 
 

 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון© 
 

21 

 
 

 2תשובה לשאלה מס' 
 
 מפקד רכוש קבוע .1

אין זה שיגרתי לערוך מפקד כללי של רכוש קבוע לתאריך המאזן כחלק מתהליך עריכת הדוחות הכספיים. 

רישה של רשויות המס לעריכת מפקד של רכוש קבוע, לא כללי ולא חלקי, ואין זה נוהל ביקורת מקובל אין ד

 ושיגרתי לצורך אימות כלל הרכוש הקבוע. 

 

מומלץ לערוך מפקד כללי של הרכוש הקבוע כאשר מצאי הפריטים הינו קטן יחסית, עלותם ו/או שווים 

שקעת משאבים גבוהה יחסית, ו/או כאשר קיימים ליקויים גבוהים יחסית, ועריכת המפקד אינה כרוכה בה

 בבקרה הפנימית של הרכוש הקבוע בגוף המבוקר, וקיימים ספקות באשר לקיומם של פריטים ומצבם. 

 

מאידך, נוהל ביקורת מקובל הינו לאמת את קיומו ומצבו של הרכוש הקבוע, בין היתר, ע"י תצפית, וזאת 

בדבר  85בתקן ביקורת  58בוע והוצאות הפחת בדוחות הכספיים )סעיף במסגרת ביקורת סעיפי הרכוש ק

"ראיות ביקורת"(. בדיקות אלה נעשות, בדרך כלל, באופן מדגמי במסגרת איסוף הראיות על קיומו ומצבו 

 של הרכוש הקבוע. 

 

מניעת הגוף המבוקר מהמבקר לבצע תצפית על הרכוש הקבוע, מסיבה שאינה מוצדקת, מהווה הגבלה 

 היקף הביקורת, ועלולה לגרום להימנעות המבקר ממתן חוות דעת על הדוחות הכספיים.  ב

 

 חריגה מסמכות המנכ"ל .2

על רואה החשבון המבקר לבחון את חובותיהם של החברה ונושאי תפקידים בה, בהקשר זה, ואת  

 השלכותיהם הכספיות האפשריות, אם קיימות, על החברה ועל דוחותיה הכספיים.

 

ר והסוגיה הינה משפטית, מומלץ לקבל חוות דעת משפטית מיועציה המשפטיים של החברה בדבר מאח

ההשלכות האפשריות של ביטול עסקת רכישת מקרקעין על החברה, ולוודא כי ניתן בדוחות הכספיים ביטוי 

 וגילוי נאותים לעניין זה, כנובע מחוות הדעת המשפטית דלעיל.

 

הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה לבדוק את נוהלי האישור  על רואה החשבון להמליץ בפני

 והסמכויות הקיימים בחברה ואת נהלי הבקרה הכרוכים בכך בחברה.

 

לביטול העסקה כשלעצמו אין השפעה על דוח המבקרים. השפעה אפשרית על דוח המבקרים תיתכן אם יהיה 

טוי ו/או גילוי נאות בדוחות הכספיים באשר צורך לסטות מהנוסח האחיד )הכללת הסתייגות(, בהעדר בי

להשלכות אפשריות של ביטול העסקה, ככל שידרשו, כגון: העדר הפרשות לפיצויים בגין ביטול העסקה, 

 וודאות וכד'. -קיום מצב של אי

 

 (US GAAP)עריכת דוחות כספיים של חברה פרטית עפ"י כללי חשבונאות אמריקאיים  .3

חברה פרטית הרשומה בישראל, יערכו עפ"י כללי חשבונאות מקובלים בישראל ככלל, דוחות כספיים של 

ISRAELI GAAP) ,)או לפי כללי דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) אין לערוך דוחות כספיים של חברה ישראלית .

 , למעט בנסיבות מסוימות, כגון:(US GAAP)  עפ"י כללי דיווח כספי  אמריקאים

  ית, שניירות הערך שלה רשומים למסחר בארה"ב, והמדווחת לפי כללי חברת בת של חברה ציבור

 חשבונאות אמריקאים. 

   דוחות כספיים נוספים לדוחות הכספיים הסטטוטוריים של החברה )הערוכים בהתאם לכללי חשבונות

(, הנערכים בהתאם לדרישת גורמים שונים )משקיעים, גורמים ממסדיים IFRSישראליים או 

 '(.  אמריקאים וכד
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ככלל, לא ניתן להוציא דוח רואה חשבון מבקר בנוסח האחיד )ללא הסתייגויות, או מתן חוות דעת שלילית, 

בהתאם לנסיבות( על דוחות כספיים של חברה פרטית הרשומה ופועלת בישראל, הערוכים עפ"י כללי 

מסוימות, כאמור לעיל, ובלבד שניתן לכך גילוי , למעט בנסיבות (US GAAP) חשבונאות אמריקאים

 בדוחותיה כספיים של החברה הפרטית ובדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים. 

 

 כלי רכב של החברה הרשומים על שם בעלי החברה .4

 המצב המתואר מהווה פרקטיקה מקובלת בישראל בתנאים מסוימים.  

 

 שר זה, כדלקמן:על רואה החשבון המבקר לוודא, בהק 

כי נחתם הסכם נאמנות בין החברה ובעלי המניות, באשר לרישום כלי הרכב של החברה ע"ש בעלי   .3

 מניותיה. 

כי הפעלת כלי הרכב, רכישתם ומכירתם, נעשו ע"י החברה ועבורה, ונרשמו בספריה ודווחו באופן   .5

 נאות. 

ברה, בביאור "רכוש קבוע", בנוסח, כי ניתן גילוי נאות למצב דברים זה בדוחות הכספיים של הח  .1

לדוגמא, כדלקמן: "הבעלות על כלי הרכב של החברה, הרשומים בספריה, נרשמה במשרד הרישוי 

 במשרד התחבורה, על שם בעלי מניות בחברה, וכלי הרכב מוחזקים על ידם בנאמנות עבור החברה".  

 

צב שתואר לעיל, ובלבד שאין הצגה דוח רואה החשבון על הדוחות הכספיים של החברה לא יושפע מהמ

 מוטעית מהותית בדוחות הכספיים )העדר גילוי וכד'(, המחייבת הסתייגות, בהתאם לנסיבות. 

 

 הפרדת תפקידים–ליקויים בבקרה הפנימית  .5

   על רואה החשבון המבקר לבדוק/לנהוג כדלקמן:

במחלקת הכספים, המקטינות  לבדוק האם קיימות בחברה בקרות מפצות על העדר הפרדת תפקידים .3

את הסיכון להונאה בכל הקשור ברישומים ובפעילות הפיננסית בחברה, וזאת, בין היתר, בהתחשב  

 בהעדר הפרדה והרוטציה בין בעלי תפקידים. 

 

להרחיב את היקף הביקורת בקשר לדוחות הכספיים בכלל, ובקשר ולפעילות החשבונאית והכספית  .5

 של החברה בפרט. 

 

להעריך האם קיימת הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים שמקורה בהונאה, וזאת בשל העדר  .1

 בקרה פנימית נאותה.  

 

קיומם של ליקויים בבקרה הפנימית, כשלעצמם, אינם מצריכים התייחסות בדוח רואה החשבון המבקר על 

 הדוחות הכספיים. 

 

 ת עובדיםאי מילוי הוראות חוקים ותקנות בקשר לתנאי העסק .6

  

ציות להוראות חוקים ולתקנות בקשר לתנאי העסקת עובדים, יכולה להיות השפעה מהותית על הגוף  -לאי

המבוקר ועל דוחותיו הכספיים. העובדה שנציגות העובדים הסכימה בכתב עם הנהלת החברה, על ויתור 

 העובדים על זכויות העסקתם החוקיות, אינה בהכרח שוללת זכויותיהם אלה. 

 

 על רואה חשבון המבקר לנהוג, בהקשר זה, כדלקמן:

לבקש מהנהלת החברה להמציא לו חוות דעת משפטית, באשר להשלכות האפשריות של מצב  .1

 הדברים שתואר, על החברה ועל מנהליה, לרבות ההשלכות הכספיות הכרוכות בכך. 
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האמור לעיל על דוחותיה הכספיים של החברה, לבדוק את ההשלכות הכספיות האפשריות של  .2

והאם ניתן בהם ביטוי )"הפרשות לזכויות עובדים", קנסות, "התחייבויות תלויות" וכד'( וגילוי 

 נאות בעניין זה, ככל שנדרש. 

 

דוח רואה החשבון על הדוחות הכספיים של החברה לא יושפע מהאמור לעיל, ובלבד שניתן ביטוי וגילוי 

 תיכלל הסתייגות בעניין זה בחוות הדעת.   -זה בדוחות הכספיים, אחרת נאות לעניין

 

על רואה חשבון המבקר לבדוק, האם דברי המנכ"ל "מצב החברה לא טוב...",  מעידים על ספקות 

משמעותיים לגבי סיכויו של העסק המבוקר להמשיך בפעילותו העסקית בעתיד הנראה לעין, והאם קיים 

 בדוחות הכספיים והפניית תשומת הלב לכך בדוח רואה החשבון המבקר.  צורך במתן גילוי לכך

 

 ביטוח נכסי החברה .7
לביטול פוליסת הביטוח של מפעל החברה, לא אמורה להיות השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה ועל 

אוי שיובא דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים. עניין זה הינו ניהולי, ובהיותו מהותי, מן הר

לתשומת ליבם של הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה, וידון בדירקטוריון החברה, ועל רואה 

 החשבון המבקר לוודא כי נעשה כך. 

 

 הגבלה בהיקף הביקורת והעדר גילוי נאות.      8

רה, לתוצאות המשא ומתן עם מפיצי החברה, עלולה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החב

לרבות הצורך בעריכת הפרשות בגין  עלויות בשל זכויות עבר של המפיצים, עלויות בשל השלכות מיסוי 

 שונות, ביטוח לאומי וכד'.

 

בנסיבות דלעיל, על רואה החשבון המבקר להסביר לגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה ולהנהלה את 

החברה, לעלויות הצפויות האפשריות בגין תוצאות  החשיבות במתן ביטוי ו/או גילוי בדוחות הכספיים של

המו"מ עם המפיצים, ואת אחריותם בעניין זה, וכן את הצורך בקבלת ראיות מבססות )לרבות חוות דעת 

 משפטית( הדרושות לביסוס ההשלכות של עניין זה בדוחות הכספיים המבוקרים על ידו. 

 

ובסודיות מרבית, כמתבקש מהנסיבות, לרבות בעניין על רואה החשבון המבקר לנהוג בעניין זה ברגישות 

 התייחסותו בדוח רואה החשבון המבקרים, ככל שנדרש, ולגילוי בדוחות הכספיים.  

סירובה של הנהלה למסור לרואה החשבון המבקר מידע מספק על המשא ומתן והשלכותיו הצפויות, וראיות 

נים של ההשלכות של עניין זה וכד'(, עלולות מבססות בהקשר זה )חוות דעת משפטית, חישובים ואומד

להיחשב כהגבלה בביקורת, מסיבה שאינה מוצדקת, ולאלץ את רואה החשבון המבקר להימנע ממתן חוות 

 דעת על הדוחות הכספיים.
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כת רואי חשבון בישראל בדבר "הבנה ונספחיו, של לש 21התשובה מבוססת, בין היתר, על האמור בתקן ביקורת 

תקן  -)להלן  5111של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית", יוני 

 הביקורת(. 

 

 התייחסות לאמירות ולחילופי הדברים .1נדרש 

 

 רכישת הבנה של העסק וסביבתו העסקית .3

ביקורת אפקטיבית של הדוחות הכספיים, על רואה החשבון  לצורך רו"ח אגוזי צודק ורו"ח שקדי טועה. 

, לרבות המבקר לרכוש הבנה מספקת של העסק שאת דוחותיו הכספיים הוא מבקר ושל סביבתו העסקית

. הבנה זו חיונית לצורך הערכת הסיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, הבקרה הפנימית בו

ולצורך  ,ומצבים, האמורים לקבל ביטוי ו/או גילוי בדוחות הכספיים זיהוי והבנה של אירועים, עסקאות

קביעת טיבם, היקפם ועיתויים של נוהלי הביקורת שראוי ליישמם. הבנת הגוף המבוקר וסביבתו חיונית 

לצורך הערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, בין אם ההצגה המוטעית 

ובין אם נגרמה עקב טעות, וכן כדי לתכנן ולבצע במידה מספקת נהלי ביקורות נוספים. נגרמה בשל תרמית 

 משך כל שלבי תכנון הביקורת ועריכתה.ברכישת הבנה כאמור חיונית 

 

תהליך רכישת ההבנה )הלמידה( דלעיל ראוי שיעשה לפני עריכת הביקורת, שכן הינו חיוני לצורך תכנון  

ני עריכתה. עם זאת, אין להסתפק ברכישת ההבנה דלעיל רק לצורך תכנון הביקורת והערכת הסיכונים לפ

לצורך התאמת הביקורת להבנה המושגת באשר לגוף הביקורת, אלא הינו חיוני גם בעת תהליך עריכתה, 

 המבוקר ומאפייניו.

 

 שום הנוהל בהתחשב בגודל הגוף המבוקריי .5

ותיו הכספיים הוא מבקר ושל סביבתו העסקית, הבנה מספקת של העסק שאת דוחרו"ח ברושי טועה.   

חיונית הן לגבי גופים גדולים ומורכבים והן לגבי גופים קטנים. סביר להניח לרבות הבקרה הפנימית בו, 

שמערכות מידע ותהליכים עסקיים הרלבנטיים לדיווח הכספי בגופים מבוקרים קטנים יהיו פחות פורמליים 

י תפקידם משמעותי באותה מידה.  גופים קטנים עשויים ליישם את מאשר בגופים גדולים יותר, אם כ

סביבת הבקרה באופן שונה מאשר גופים מבוקרים גדולים, ויתכן שיעדיפו קודי פעולה והתנהגות בעלי אופי 

דוגמא מתן נהלי פעולה בכתב יפתחו תרבות ניהולית ואתית באמצעות תקשורת בע"פ וו שונה, ובמקום קודי

 ביקורת(. הלתקן  5ראה גם נספח ע"י ההנהלה )

 

מקובל להניח שהשקעת הזמן והמשאבים הנדרשת לגבי תהליך ההבנה וההכרה של גופים קטנים ובלתי   

מורכבים הינה מטבע הדברים פחותה מזו הנדרשת לגבי גופים גדולים ומורכבים, והסיכון המתייחס להצגה 

מורכבים עלול להיות גדול יותר מאשר בגופים מהותית בדוחות הכספיים של גופים גדולים ו וטעיתמ

 הקטנים והפשוטים יחסית. 

 

 התייחסות לסביבה העסקית בה פועל הגוף המבוקר .1

ביקורת מדגיש את הצורך בהבנת הסביבה בה פועל הגוף התקן רו"ח ארזי צודק ורו"ח חרובי טועה.   

 המבוקר והשלכותיה האפשריות על דוחותיו הכספיים. 

 

, ניתנות הנחיות באשר לנושאים שהמבקר עשוי לשקול בבואו להשיג הביקורתלתקן  3ובנספח  51בסעיף   

חיצוניים אחרים המשפיעים על  גורמיםהבנה של גורמים הקשורים לענף, לגופים מפקחים )רגולטורים( ול

 הגוף המבוקר ודוחותיו הכספיים, לרבות המסגרת לדיווח הכספי החלה על הגוף המבוקר. 

 

 הנושאים דלעיל עשויים לכלול גם את הצורך בהבנה והתחשבות בגורמים ממלכתיים )המדינה(, שעשויה  

להיות להם השפעה על הדיווח הכספי של הגוף המבוקר, כגון: מדיניות ממשלתיות באשר למגזרים שונים 

 . גז, אקולוגיה וכד'( , מדיניות מיסוי, חוקי עידוד, מדיניות פיקוח וכד'ו )חיפושי נפט
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 היבטים עיקריים להשגת הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו/נושאים .2נדרש 

 

גורמים ענפיים וגורמים מפקחים )רגולטורים(, וכן גורמים חיצוניים אחרים )חוקים  -גורמים חיצוניים .3

ות סחר וכד'(, מסגרת הדיווח ותקנות המשפיעים על הגוף המבוקר, תמריצים וחוקי עידוד, מיסוי, הגבל

 הכספי החלה על הגוף המבוקר וכד'. 

 

מאפייני המוצרים והשירותים ודרכי יצורם  אופי מקורות ההכנסה לסוגיהם, -אופיו של הגוף המבוקר .5

ושיווקם, קשרים עם צדדים קשורים, עסקאות משותפות, אימוץ המדיניות החשבונאית בגוף המבוקר 

 ויישומה וכד'.  

 

שעשויים להביא לידי הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, יעדים ואסטרטגיות והסיכונים העסקיים  .1

כגון: רכישות, מיזוגים, מימושים שנעשו ומתוכננים, השקעות הוניות, לרבות ברכוש קבוע ובטכנולוגיה, 

 ות מיוחדות וכד'.השקעות בישויות שאינן מאוחדות, כגון: שותפויות, עסקאות משותפות, ישויות למטר

 

, לרבות: יחסים עיקריים, מדדי ביצוע, שימוש מדידה וסקירה של הביצועים הכספיים של הגוף המבוקר .4

 בהשוואה לתקופות קודמות וכד'. בתחזיות, תקציבים וניתוח של סטיות, השוואת תוצאות ויחסים

 

וף המבוקר, מערכת המידע ותהליכים סביבת הבקרה, תהליך הערכת הסיכונים בגלרבות: הבקרה הפנימית,  .2

  עסקיים המתייחסים לדיווח כספי, קיום בקרות ומעקב אחר הבקרות.
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 מפקד מלאי שנתי מדגמי בחברות בעלות בקרה פנימית טובה .1

ור . חברה אינה רשאית לערוך מפקד מלאי שנתי מדגמי במקום מפקד מלאי מלא, שכן כאמהאמירה שגויה  

)א( להוראות ניהול ספרים של רשויות המס:" נישום החייב לפי הוראות אלה לערוך רשימת 51בסעיף 

, לרבות הטובין השייכים כל הטובין שבבעלותו או ברשותוהמלאי, יפקוד את המצאי ליום המאזן של 

 לאחרים") הודגש על ידנו(. 

 

ותה, ניתן בד"כ לצמצם את היקף הביקורת בסעיף בחברה בה הניהול המלאי תקין, והבקרה הפנימית עליו נא  

זה, בכפוף למהותיות המלאי ולנסיבות אחרות, אך אין הדבר גורע מחובתה של החברה לערוך מפקד מלאי 

 מלא כאמור.  

 

  הקדמת מועד מפקד המלאי השנתי .2

 ים דלקמן:. ניתן להקדים את מועד המפקד השנתי של המלאי, בתנאהאמירה נכונה בנסיבות מסויימות

אם הבקרה הפנימית בקשר לניהול המלאי ורישומו הינה נאותה ולא צפויים שיבושים ברישומי  .3

 המלאי בין מועד המפקד לתאריך המאזן.

 

)ב( להוראות ניהול ספרים 51יש להודיע על כך מראש ובכתב לפקיד השומה, וזאת כאמור בסעיף  .5

אי לפקוד את מצאי הטובין תוך חודש ימים לפני יום של רשויות המס, שם נאמר כדלקמן:" נישום רש

המאזן או אחריו, לערוך לאחר מכן את התאום הדרוש לקביעת ערך המלאי ליום המאזן, ובלבד 

שנישום הרוצה לערוך את מפקד המצאי יותר מעשרה ימים לפני יום המאזן או אחריו, יודיע על כך 

 בכתב מראש לפקיד השומה".

  

פקד המלאי במועד שונה מתאריך המאזן, אם סיכון הבקרה בהקשר למלאי מוערך פחות ניתן לערוך את מ 

 שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים"(. -בדבר "ראיות ביקורת 81בתקן ביקורת  32מגבוה )סעיף 

 

 מפקד מלאי שנתי מדגמי בחברות בעלות מלאי גדול ובעייתי .3

ה רשאית לערוך מפקד מלאי שנתי מדגמי במקום מפקד מלאי מלא, שכן כאמור . חברה אינהאמירה שגויה  

)א( להוראות ניהול ספרים של רשויות המס:" נישום החייב לפי הוראות אלה לערוך רשימת 51בסעיף 

, לרבות הטובין השייכים כל הטובין שבבעלותו או ברשותוהמלאי, יפקוד את המצאי ליום המאזן של 

 ל ידנו(. לאחרים") הודגש ע

 

בחברה בה המלאי הינו גדול ובעייתי, על רואה החשבון המבקר להרחיב ולהעמיק את היקף הביקורת בנושא  

 זה. 

 

 מלאי המאוחסן במחסנים שונים .4

. ניתן לפקוד את המלאי המצוי במחסני החברה במועדים שונים, בתנאים האמירה נכונה בנסיבות מסויימות

 דלקמן:

בקשר לניהול המלאי ורישומו הינה נאותה, ולא צפויים שיבושים ברישומי המלאי אם הבקרה הפנימית  .3

 במחסנים השונים, לרבות בהקשר להעברות מלאי ביניהם )השמטות או כפילויות(.

 יוקפד כי לא יספר מלאי פעמיים ו/או בחסר, עקב מעברי מלאי בין המחסנים. .5

להוראות ניהול ספרים של רשויות המס )ראה  )ב( 51מועדי מפקדי המלאי לא  יחרגו מהאמור בסעיף  .1

 לעיל(. 5סעיף 

 תיערך התאמת התנועה במלאי במחסנים השונים בין מועד הספירה לתאריך המאזן. .4

בביקורת המלאי, יינתן דגש לבדיקת תנועת המלאי בין המחסנים, ובין מועד מפקד המלאי לתאריך  

 המאזן, כדי למנוע השמטות מלאי או כפל בספירה.
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 התמצאות המבקרים במלאי הנפקד/המבוקר .5

. מפקד המלאי הינו באחריותה של הנהלת הגוף המבוקר בלבד ואינו מתפקידו של רואה האמירה שגויה 

 החשבון המבקר.

 

כדי לאפשר אימותו של סעיף המלאי בדוח הכספי על רואה החשבון לוודא כי מפקד המלאי בוצע באופן  

 נאות. נוכחותו בעת המפקד מיועדת לבדוק את מהימנות המפקד ואת תקינותו.

 

הצורך להתמצא במלאי הנפקד ובעיקר לזהותו מיוחסת לפוקדי המלאי מטעם הגוף המבוקר ולא לרואה  

החשבון המבקר, שתפקידו בהקשר זה הוא לוודא כי מפקד המלאי הנערך ע"י הגוף המבוקר הינו מהימן 

זה כי פוקדי המלאי מטעם החברה אכן מתמצאים במלאי ובעלי יכולת לזהותו ולהעריך את ותקין, ובכלל 

 מצבו.

 

התמצאות רואה החשבון המבקר במלאי המבוקר מהווה יתרון, שכן הינה משפרת את יכולתו לבקר את  

המלאי מהימנות ותקינות מפקד המלאי הנערך ע"י הגוף המבוקר, ומסייעת לו בעריכת ספירות מדגמיות של 

 הנפקד ובהערכת מצבו.

 

 מלאי בדרך ללקוחות בחו"ל .6

שטרי מטען, הכוללים  -ניתן לאמת מלאי כאמור בהתבסס על מסמכי היצוא של המלאיהאמירה שגויה.  

 מידע על המלאי, ועל רשימוני יצוא, וזאת בנוסף לחשבוניות המכירה ותעודות המשלוח של המלאי. 

 

 השנה במפקדי מלאי חלקיים במהלך השנההמרת מפקד מלאי מלא בסוף  .7

. ניתן להמיר מפקד מלאי מלא בסוף השנה במפקדי מלאי חלקיים במהלך האמירה נכונה בנסיבות מסויימות 

 השנה, הנערך ע"י הגוף המבוקר, אך זאת בתנאים דלקמן:

ישומי אם הבקרה הפנימית בקשר לניהול המלאי ורישומו הינה נאותה, ולא צפויים שיבושים בר .3

 המלאי, וניתן יהיה להסתמך על רישומי המלאי לתאריך המאזן.

 

 )ג( להוראות ניהול ספרים של רשויות המס, לרבות:51מילוי הוראות סעיף  .5

  ;מנוהלים ספרי מלאי, המאפשרים קביעת יתרות של כל פריט ופריט 

  ;כל פריט יפקד לפחות אחת לשנה 

  הספירות; יערכו תיאומים של המלאי בעקבות ממצאי 

   תינתן הודעה לפקיד השומה לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס על  אימוץ שיטת מפקדי

המלאי החלקיים במשך השנה במקום מפקד המלאי השנתי בתום השנה )לפקיד השומה אפשרות  

 להתנגד לשינוי שיטת מפקד המלאי(.

 

בתקן  32למלאי מוערך פחות מגבוה )סעיף על רואה החשבון המבקר לוודא בנוסף כי סיכון הבקרה בהקשר  

שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים"( , וכי ניתן להסתמך על ממצאי  -בדבר "ראיות ביקורת 81ביקורת 

 מפקדי המלאי שנערכו במשך השנה לצורך נאותות הערכת המלאי לתאריך המאזן.  

 

 הערכת המלאי לפי מחיר מכירה בניכוי הרווח הגלום בו .8

)א( לתקנות מס הכנסה נקבע 51. החברה אינה יכולה לוותר על מפקד המלאי, שכן בסעיף אמירה שגויהה 

כל כדלקמן: "נישום החייב לפי הוראות אלה לערוך רשימת המלאי, יפקוד את המצאי ליום המאזן של 

 , לרבות הטובין השייכים לאחרים" )הודגש על ידנו(.שבבעלותו או ברשותו הטובין
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 יתירה מזאת, אין החברה יכולה לוותר על מפקד המלאי, גם מהסיבות דלקמן:

  אין וודאות כי כל המלאי שהיה קיים בתאריך המאזן, אכן יימכר לאחר תאריך המאזן ולפני מועד

 הוצאת הדוחות הכספיים.

 לפני תאריך המאזן, אכן  אין וודאות כי המלאי שיימכר לאחר תאריך המאזן, לרבות מלאי שהוזמן

 נרכש ו/או יוצר לפני תאריך המאזן )חתך חשבונאי(.

  חומרי גלם, מלאי בתהליך  -יש לבדוק את מצבו של המלאי הנמצא בתהליך הייצור בתאריך המאזן

 וכד'  )חתך חשבונאי(. 

 שוק  יש לבדוק את מצבו ואיכותו של המלאי בתאריך המאזן, והאם אין צורך לבצע הפחתות למחירי

 הנמוכים מעלויות יצורו ו/או יבואו.

 

לצורך ביקורת המלאי לתאריך המאזן, ניתן להסתייע בנתונים המתייחסים לתקופה שלאחר תאריך המאזן,   

 לרבות מידע על המכירות של המלאי והרווח הגלום בו.

 

 הפרשים במלאי והתאמתם .9
מלאי המצויות בפועל עפ"י נתוני ספירת המלאי . החברה חייבת לערוך התאמה בין כמויות ההאמירה שגויה 

 לבין כמויות המלאי הרשומות בספריה, שכן ספרי מלאי תקינים אמורים לשקף את המלאי המצוי בחברה.

 

החברה מנועה מלהתעלם מרישומי כמויות המלאי בספריה, עקב ההפרשים הגדולים שנמצאו כאמור, שכן  

ספרי המלאי שניהלה אינם תקינים, ולפיכך, עלולים להיחשב   הדבר יכול להתפרש כהודעתה של החברה כי

 כבלתי קבילים על ידי  רשויות המס ולהביא לפסילת ספרי חשבונותיה של החברה, על כל המשתמע מכך. 

 

ההפרשים בכמויות המלאי עלולים לנבוע מגניבות, מעילות ואי סדרים בהספקת המלאי, ו/או ברכישתו, ו/או  

 , חיוני לברר את מקורם של ההפרשים.באחסנתו, ולפיכך

בנסיבות דנן על החברה לנסות לאתר את מקור ההפרשים לצורך התאמת רישומי/ספרי המלאי למצאי  

 המלאי בפועל.

 

על רואה החשבון המבקר להרחיב ולהעמיק את הביקורת על המלאי לצורך אימותו, לרבות הרחבת השימוש  

 בבדיקות מבססות.

 

 צוי במחסני ערובהמפקד מלאי המ .11

)א( 51אין אפשרות שלא לפקוד את המלאי המצוי במחסני ערובה, שכן עפ"י סעיף  האמירה שגויה. 

להוראות ניהול ספרים של רשויות המס: "נישום החייב לפי הוראות אלה לערוך רשימת המלאי , יפקוד את 

ין השייכים לאחרים" )הודגש על , לרבות הטוב כל הטובין שבבעלותו  או ברשותוהמצאי ליום המאזן של 

 ידנו(.

 

שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים", נאמר  -בדבר "ראיות ביקורת 81בתקן ביקורת  38בסעיף  

כדלקמן: "כאשר מלאי נמצא במשמרת אצל צד שלישי ובשליטתו, השגת אישור ע"י המבקר מאת הצד 

ולמצבו תספק, בדרך כלל, ראיית ביקורת  השלישי באשר לכמויות המלאי המוחזק עבור הגוף המבוקר

נאותה.......". יחד עם זאת, בהתייחס למהותיות מלאי זה, ובהתאם לנסיבות,  על המבקר לשקול גם:  נוכחות 

 בעת מפקד המלאי, בדיקת תיעוד המלאי וכד'. 

 

לרבות זה  כלומר, בעוד שהוראות מס הכנסה מחייבים את הגוף המבוקר לפקוד את כל המלאי שבבעלותו, 

המצוי אצל אחרים, הרי שהנחיות הביקורת מאפשרות לרואה החשבון המבקר, בתנאים מסוימים להסתפק 

באישורים של מחסני הערובה, אך זאת בתנאי שאינם צד קשור במבוקר וניהולם אינו תלוי בו, ובכפוף 

 לשיקולי מהותיות.

 

252



 
 1026 אביבמועד   -" ות הביקורתיסודשאלון בחינה בנושא  "

 

 
 

 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון© 
 

10 

 המשך - 3תשובה לשאלה מס' 
 

הערובה חיוני לא רק לצורך בדיקת קיומו של המלאי, אלא גם לצורך  מפקד המלאי המצוי במחסני 

בדיקה/התרשמות בדבר מצבו של המלאי )התיישנות, קלקולים, פגי תוקף וכד'( והצורך, אם קיים, להפחיתו 

 למחיר שוק.

 

כאשר המלאי המוחזק במחסני ערובה מהווה חלק מהותי מהמלאי של המבוקר, מומלץ כי רואה החשבון  

ה נוכח בעת מפקד מלאי זה, על מנת להיווכח במהימנותו לשמש בסיס לקביעת ערך המלאי )לרבות: יהי

התיישנות, קלקולים , פגי תוקף וכד'( וזאת בנוסף לקבלת  -בדיקה/התרשמות בדבר מצבו של המלאי 

 אישורם של מחסני הערובה על המלאי המוחזק על ידם עבור המבוקר. 

 

 נאציה(מלאי במשגור )קונסיג .11

)א( להוראות ניהול ספרים של רשויות המס: "נישום החייב לפי הוראות 51כאמור בסעיף  האמירה שגויה. 

לרבות , כל הטובין שבבעלותו או ברשותואלה לערוך רשימת המלאי, יפקוד את המצאי ליום המאזן של 

המלאי השנתי, הן מלאי " )הודגש על ידנו(. כלומר, יש לכלול במסגרת  מפקד הטובין השייכים לאחרים

של החברה המוחזק במשגור אצל אחרים, ושאמור להיכלל ביתרת המלאי לסוף השנה, והן מלאי של אחרים, 

 המוחזק במשגור אצל החברה, ושאינו אמור להיכלל ביתרת המלאי לסוף השנה. 

 

גם לצורך  מפקד המלאי המצוי במחסני הנשגרים חיוני לא רק לצורך בדיקת קיומו של המלאי, אלא 

בדיקה/התרשמות בדבר מצבו של המלאי )התיישנות, קלקולים, פגי תוקף וכד'( והצורך, אם קיים, להפחיתו 

 למחיר שוק.

 

האם נמכר/נקנה ע"י  -בביקורת המלאי, יש לתת תשומת לב לעניין החתך החשבונאי של מלאי במשגור  

 המלאי. לקוחות השגירים לפני תאריך המאזן והאם דווח על כך לבעלי

 

שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים", נאמר  -בדבר "ראיות ביקורת 81בתקן ביקורת  38בסעיף  

כדלקמן: "כאשר מלאי נמצא במשמרת אצל צד שלישי ובשליטתו, השגת אישור ע"י המבקר מאת הצד 

ת ביקורת השלישי באשר לכמויות המלאי המוחזק עבור הגוף המבוקר ולמצבו תספק, בדרך כלל, ראיי

 -נאותה.......". יחד עם זאת, בהתייחס למהותיות מלאי זה, ובהתאם לנסיבות,  על המבקר לשקול גם:  את אי

 תלותו של הצד השלישי, נוכחות בעת מפקד המלאי, בדיקת תיעוד המלאי וכד'. 

 

 תעודות משלוח המצורפות לחבילות מוצרים .12

ת ניהול ספרים של רשויות המס: "נישום החייב לפי הוראות )א( להוראו51כאמור בסעיף  האמירה שגויה. 

שבבעלותו או ברשותו, לרבות  כל הטוביןאלה לערוך רשימת המלאי, יפקוד את המצאי ליום המאזן של 

 " )הודגש על ידנו(.הטובין השייכים לאחרים

 

ים, וזאת כדי שניתן יש לסמן בדפי הספירה, כי למלאי זה צורפו תעודות משלוח ולציין את פרטיהם המזה 

יהיה לבדוק את הצורך לכלול מלאי זה במלאי לסוף השנה, ולהיווכח בנאותות חתך המכירות בהקשר זה 

 )האם המלאי נמכר וכד'(. 

 

 על רואה החשבון המבקר לתת דגש בביקורת המלאי לנאותות הכללת המלאי הנדון וחתך המכירות בגינו.  

 

 (LL & HOLD""BIמלאי מסוג "חייב והחזק" ) .13

על הגוף המבוקר לפקוד את כל המלאי הנמצא ברשותו, גם אם הינו מלאי שנמכר לאחרים, האמירה שגויה.  

  )א( להוראות ניהול ספרים(.   51ולציין כי מלאי זה מכור ואת פרטי הקונה )סעיף 

 

אינו נכלל במלאי  על רואה החשבון המבקר לוודא שאכן מולאו התנאים להכרה בהכנסה בגין מלאי זה, כי 

 בדוחות הכספיים, וכי קיימת סבירות נאותה לגביית התמורה בגינה לצורך רישום ההכנסה. 
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 הזזת מלאי בעת מפקד המלאי .14

. תיתכן הזזת מלאי בעת מפקד המלאי, ובלבד שקיימת בקרה על כך, והקפדה שמלאי זה לא האמירה שגויה 

 המלאי, או לא נספר פעמיים כתוצאה מתזוזתו. נשמט מפקד 

 

רצוי להימנע, ככל שניתן, מהזזת מלאי בעת מפקד המלאי, כדי למזער את הסיכון בשיבוש מפקד המלאי  

 כתוצאה מכך.

 

על רואה החשבון המבקר לוודא בביקורת המלאי את שלמות המפקד המלאי, והעדר השמטות או כפל  

 לעיל(.   4לאי )ראה גם סעיף בספירה, הנובעים מתזוזות במ
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 קביעת תקני חשבונאות  ותקני ביקורת בישראל .1נדרש 

 

 קביעת תקני חשבונאות בישראל

"תקני החשבונאות"( הינו המוסד הישראלי -הגוף המקצועי המוסמך לקבוע תקני החשבונאות בישראל )להלן

"המוסד לתקינה"(. המוסד לתקינה החליף בעניין זה את לשכת -)להלן 3227לתקינה בחשבונאות שהוקם בשנת 

"הלשכה"(, ואימץ את גילויי הדעת בתחום החשבונאות שפורסמו קודם לכן ע"י -רואי חשבון  בישראל )להלן

 חדש ע"י המוסד לתקינה.חשבונאות הלשכה, המהווים תקנים מחייבים, כל עוד לא פורסם תקן 

 

על הדוחות הכספיים של כל הגופים בישראל, למעט החברות הציבוריות, עליהן  כללית, תקני החשבונאות חלים

(, ולמעט גופים המשתייכים לענפים מסויימים, IFRSכספי הבינלאומיים )התקני הדיווח  5118בינואר  3-חלים מ

מונה על שלגביהם קיימות הוראות והנחיות דיווח של גופים מפקחים/סטטוטוריים, כגון: המפקח על הבנקים, המ

 שוק ההון, ביטוח וחסכון באוצר, האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים.

 

 קביעת תקני ביקורת בישראל

"הלשכה"(, באמצעות -הגוף המקצועי המוציא תקני ביקורת בישראל הינה לשכת רואי חשבון בישראל )להלן

 ה.הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת והמועצה המקצועית של הלשכ

 

, תקני הביקורת של הלשכה נחשבים לתקני ביקורת מקובלים בישראל בביקורת של דוחות כספיים ודוחות מיוחדים

של גופים נוספות  ביקורתהמשתייכים לענפים מסויימים, שלגביהם קיימות הוראות והנחיות  ,גופים אך ישנם

, ביטוח וחסכון באוצר, האגף לביקורת מפקחים/סטטוטוריים, כגון: המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון

, שתתכן לגביהם חברות ציבוריות שניירות הערך שלהן נסחרים בחו"ל, ןלמעט ברשויות המקומיות במשרד הפנים

   דרישה להחלת תקני ביקורת מקובלים באותן ארצות. 

 

 תקני ביקורת בינלאומיים .2נדרש 

 

 INTERNATIONAL( IAASB) -תקנים בינלאומיים בביקורתתקני הביקורת הבינלאומיים נערכים ע"י המועצה ל

AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS BOARD ומאושרים לפרסום ע"י הפדרציה הבינלאומית של ,

  .(IFACרואי חשבון )

 

 (.INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING (ISA)תקני הביקורת הבינלאומיים מכונים 
 

ם מחייבים בישראל וניתן להסתייע בהם, אם וכאשר לא קיימים בנושא מסויים תקני הביקורת הבינלאומיים אינ

 תקני ביקורת, כללים והנחיות שהוצאו ע"י לשכת רואי חשבון בישראל. 

 

לשכת רואי חשבון בישראל נוהגת להסתייע בתקני הביקורת הבינלאומיים של הפדרציה הבינלאומית של רואי 

רת שהוצאו על ידה מהווים למעשה תרגום של תקני הביקורת הבינלאומיים (, ורבים מתקני הביקוIFACחשבון )

(ISA).שהותאמו לפי הצורך לישראל ,  

 

 תקני ביקורת אמריקאיים .3נדרש 

 

(, והינם חלים על רואי חשבון AICPAתקני הביקורת האמריקאיים מוצאים ע"י לשכת רואי החשבון האמריקאית )

 ם בארה"ב. תקני הביקורת אלה מכוניםמבקרים של גופים הרשומים ופועלי
STATEMENT OF AUDITING STANDARDS (SAS) . 
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על רואי חשבון מבקרים של חברות ציבוריות בארה"ב, לרבות חברות ישראליות שניירות הערך שלהן נסחרים 
 PCAOB PUBLIC)) י ביקורת המוצאים ע"יבבורסות בארה"ב, ואלה שהינן במעמד של רישום כפול, חלים  גם תקנ

COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD.  תקני ביקורת אלה מכוניםAUDITING STANDARDS (AS). 
 

 בחברות הציבוריות בארה"ב, שהוקמה מתוקף חוק סרבנס אוקסלי.  הביקורתהינה  מועצת הפיקוח על   PCAOB -ה

 

ת ביקורת של דוחות כספיים של גופים הפועלים ורשומים בישראל אין ליישם תקני ביקורת אמריקאיים במסגר

)למעט במוסדות בנקאיים מכוח הוראות המפקח על הבנקים(, אלא אם ניירות הערך שלהם רשומים למסחר 

בארה"ב או בביקורת חברות בנות שלהם. כן ניתן ליישם את תקני הביקורת האמריקאיים כאשר לא קיימים 

 ני ביקורת, כללים והנחיות של לשכת רואי חשבון בישראל.בנושאים מסויימים תק
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 התייחסות לאמירות ולחילופי הדברים 1נדרש 

 

  1סעיף 

העדר ביטוי ו/או גילוי בדוחות הכספיים לקיומן של ערבויות מהותיות ולמחויבות הנובעת מהן, רו"ח גפני צודק. 

אכן יש, ראשית כל, לאתר את הערבויות ואח"כ להעריך את המחויבויות  מהווה פגם מהותי בדוחות הכספיים.

 הנובעות מהן, ואת השלכותיהן על הדוחות הכספיים.

 

בדרך כלל אין לתת אותו דגש בביקורת למתן ביטוי ו/או גילוי לערבויות שנתקבלו )הגוף רו"ח ברושי טועה. 

בוקר )הגוף המבוקר עלול למצוא עצמו חייב(, שכן המבוקר הינו המוטב( כמו לערבויות שניתנו ע"י הגוף המ

לערבויות שניתנו ע"י המבוקר, או שהוצאו לבקשתו, יש להתייחס כאל התחייבות תלויה, שיש לתת לה גילוי, או 

ביטוי ע"י עריכת הפרשה, בהתאם לנסיבות. לעומת זאת, לערבויות שנתקבלו, יש להתייחס כאל נכס תלוי, שלא 

 הכיר בו כנכס בדוחות הכספיים  ולא בכל מקרה  יש לתת להן גילוי בדוחות הכספיים.נהוג, בדרך כלל, ל

 

  2סעיף 

בביקורת ההתחייבויות התלויות, עיקר הקושי הנו, בדרך כלל, באיתור רו"ח ארזי טועה ורו"ח אורני צודק. 

יד עניין ההתחייבויות התלויות/הערבויות, שאינן בד"כ רשומות בספרים, ושלעיתים להנהלת התאג

 להשמיטן/להסתירן. מתן הגילוי ו/או הביטוי לערבויות בדוחות הכספיים יעשה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. 

 

  3סעיף 

. הטיפול החשבונאי בערבויות שניתנו )גילוי, ביטוי וכד'(  תלוי בנסיבות ובסבירות למימושה רו"ח שזיפי טועה

ונאי בערבויות יהיה כרוך בעריכת הפרשות שיקבלו ביטוי במאזן של הערבות. ישנן נסיבות בהן הטיפול החשב

ובדוח רווח והפסד, ולא ניתן יהיה להסתפק במתן מידע בביאורים על קיומן בלבד. בנסיבות מסוימות כאשר מדובר 

בסכום מהותי, נאותות הטיפול החשבונאי בערבויות והמידע הכרוך בהן, עשויים להימצא משמעותיים עבור 

 ם בדוחות הכספיים. המשתמשי

 

 עקרי תכנית ביקורת לבדיקת ערבויות 2נדרש 

 

קבע את רמת סיכון הביקורת הנדרשת לדעתך, ואמוד את רמת סיכון אי הזיהוי, לאור סקר הבקרה הפנימית,  .3

 בו נאמדה רמת סיכון הבקרה  והסיכון המובנה . 

 

, בבקשה לאשר לך ישירות במסגרת אישורי וודא פניה של הגוף המבוקר לבנקים ולנותני אשראי אחרים .5

היתרות, קיומן של ערבויות שהוצאו לבקשת הגוף המבוקר לטובת אחרים, או שנתקבלו על ידם להבטחת 

 חובותיו של הגוף המבוקר.

  

ערוך בירורים עם גורמים בכירים בחברה )ההנהלה ואנשי מפתח( בדבר קיומן של ערבויות שנתקבלו ו/או  .1

 הן.ניתנו ותנאי

 

סקור פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וועדותיו הרלבנטיות, עד לסמוך למועד החתימה על דוח רואה  .4

החשבון המבקר על הדוחות הכספיים, לצורך איתור ערבויות שניתנו ו/או נתקבלו, תנאיהן, ונסיבות נתינתן 

 ו/או קבלתן.

 

ירה של נכסים קבועים, סחורות ושירותים,  לאיתור סקור תיקי חוזים והסכמים, לרבות בגין רכישה ומכ .2

 ערבויות שהוצאו או שנתקבלו בגינם.
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 המשך  – 5תשובה לשאלה מס' 
 

סקור את חשבון הוצאות הבנק, הוצאות עמלות וכד', לאיתור עמלות ששולמו בגין ערבויות, לצורך איתור  .1

 ערבויות בנקאיות ו/או אחרות, שהוצאו לבקשת הגוף המבוקר.

 

ערוך בירורים ונסה לאתר קיומן של ערבויות שהוצאו לטובת צדדים קשורים בחברה )חברות קשורות,  .7

 מנהלים, בעלי מניות וכד'(,  וברר את נסיבות  הוצאתן ואת תנאיהן.

 

 בדוק האם להוצאת הערבויות יכולה להיות השפעה על המשך קיומו של הגוף המבוקר כ"עסק חי". .8

  

 ות לאחר תאריך המאזן בכל הקשור להוצאת ערבויות ו/או מימושן.בדוק התפתח .2

 

 וודא הצגה נאותה בדוחות הכספיים.   .31
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 6תשובה לשאלה מס' 
 

 הכללים וההנחיות העיקריים בעניין תכנון ביקורת של דוחות כספיים בישראל .1נדרש 

 

בדבר "תכנון  74נקבעו בתקן ביקורת  הכללים וההנחיות העיקריים בעניין תכנון ביקורת של דוחות כספיים

,  של 3273בתקני ביקורת ודיווח,  8"התקן"(, וזאת בנוסף לאמור בתמציתיות בתקן ביקורת  -הביקורת" )להלן 

 עבודת הביקורת תתוכנן כיאות..." "לשכת רואי חשבון,  שם נאמר כדלקמן: 

 

 הנושאים העיקריים בהם יש להתחשב בתכנון הביקורת .2נדרש 

 

 31הלן הנושאים העיקריים בהם על המבקר להתחשב בעת עריכת התכנון הכולל של הביקורת, כמפורט  בסעיף ל

 בתקן: 

גורמים כלכליים כלליים ומאפיינים ענפיים המשפיעים על פעילות הגוף  -הכרת הפעילות של הגוף המבוקר .3

 המבוקר; מאפיינים עסקיים, ביצועים כספיים, כישורי ההנהלה.

 רכות החשבונאיות ומערכות הבקרה הפנימית של הגוף המבוקר.הבנת המע .5

הערכת סיכוני הביקורת/הסיכון המובנה והאפשרות של הצגה מוטעית מהותית, כולל ניסיונות למעשי מרמה  .1

 בעבר.

 קביעת סף המהותיות לצרכי ביקורת  הגוף המבוקר. .4

 זיהוי של תחומי חשבונאות מורכבים המיושמים בגוף המבוקר. .2

 , העיתוי וההיקף של נהלי הביקורת, תוך התחשבות במערכות המידע הממוחשבות.האופי .1

תיאום, הכוונה, פיקוח וסקירה, לרבות: מעורבות של מבקרים אחרים בביקורת של מערכות מסוימות, כגון:  .7

 חברות בנות, מגזרים שונים וכד', מעורבות של מומחים, איוש צוותי הביקורת וכד'.

מת לב מיוחדת, כגון: סימני שאלה לגבי מוסכמת העסק החי, פעילות חריגה עם צדדים מצבים המחייבים תשו .8

 קשורים, פעילות במסגרת חוקית/רגולטורית מיוחדת. 

 

 המוצר הסופי של תכנון הביקורת  .3נדרש 

 

המוצר הסופי של תכנון הביקורת הינו תכנית הביקורת שנועדה לקבוע את האופי, העיתוי וההיקף של נהלי 

ביקורת המתוכננים הנדרשים כדי ליישם את התכנון הכולל של הביקורת. תכנית הביקורת משמשת כמערכת של ה

הוראות לעוזרים המעורבים בביקורת וכאמצעי בקרה ורישום של הביצוע הנאות של העבודה. תכנית הביקורת 

צבות השעות בגין תחומי עשויה לכלול גם את מטרות הביקורת בגין כל תחום, וכן את משך הזמן שבו מתוק

 בתקן(. 33הביקורת או הנהלים השונים )סעיף 

 

"בהכנת תכנית הביקורת, המבקר מתחשב בהערכות הספציפיות של הסיכון המובנה וסיכון הבקרה ושל רמת 

הביטחון הנדרשת אשר תסופק ע"י בדיקות מבססות. המבקר יתחשב בעיתוי של בדיקות בקרה ובדיקות מבססות, 

ל סיוע כלשהו הצפוי להתקבל מהגוף המבוקר, בזמינות של  עוזרים והמעורבות של מבקרים אחרים או בתיאום ש

 בתקן(. 35מומחים" )סעיף 

 

 

 

  

 

 

 
 

259



 
 1026 אביבמועד   -" ות הביקורתיסודשאלון בחינה בנושא  "

 

 
 

 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון© 
 

17 

 7תשובה לשאלה מס' 
 
 "ניפוח" מכירות ע"י הנפקת חשבוניות בגין מוצרים שטרם נרכשו או יוצרו ע"י החברה .1

 ניפוח" מכירות בגין מוצרים שטרם נרכשו או יוצרו ע"י החברה:להלן נוהלי הביקורת העיקריים לאיתור "

 

 סקירת נוהלי הבקרה הפנימית בכל הקשור לתהליכי רישום המכירות ותנועות המלאי. .3

 

 -והשוואתם לחשבוניות המכירה  ,ו/או תעודות ניפוק המלאי מהמחסן ,בדיקת תעודות המשלוח .5

 בדיקת  המוצרים שסופקו ומועדי הספקתם.

 

מועדי יצורם של המוצרים מייצור עצמי, שנמכרו לפני תאריך המאזן וסמוך לו, והשוואת  בדיקת .1

 ממצאי הבדיקה למידע הכלול בחשבוניות המכירה המתייחסות לאותם מוצרים.

 

בדיקת נאותות החתך החשבונאי, בכל הקשור לחתך המכירות והקניות, ע"י בדיקת מועדי הנפקת  .4

ועדי הנפקת תעודות המשלוח שהוציאה החברה ולמועדי תעודות חשבוניות המכירה, והשוואתם למ

 הכניסה למחסניה.

 

בדיקת החזרי סחורה לאחר תאריך המאזן, המתייחסים למכירות שנעשו בתקופת הדוח, לצורך איתור  .2

 ביטולי מכירות.

 

 בדיקת חשבוניות שבוטלו לאחר תאריך המאזן ושהוצאו לפניו, לצורך איתור ביטולי מכירות. .1

 

המתייחסות למכירות שנעשו בתקופת הדו"ח,  ,יקת תעודות זיכוי שהוצאו לאחר תאריך המאזןבד .7

 לצורך איתור ביטולי מכירות.

 

בדיקת הקישוריות בין מערכת המלאי למערכת המכירות, על מנת לוודא כי חשבוניות המכירה  .8

 מופקות רק לאחר הנפקת תעודות משלוח ואישור קבלת הטובין ע"י הלקוחות.

 

רבעון האחרון של השנה עד וכולל תאריך המאזן, ואשר לא בגין החשבוניות המכירה שהוצאו יכוז ר .2

הוצאו בגינן תעודות משלוח, או שתעודות המשלוח בגינן נושאות תאריך שלאחר תאריך המאזן, 

 "מכירות" של טובין שטרם יוצרו/נרכשו.  לצורך איתור

 

 "ניפוח" מכירות ע"י "ניפוח" מחירים .2

 לן נוהלי הביקורת העיקריים לאיתור "ניפוח" המכירות ע"י "ניפוח" מחירים:לה

 

סקירת נוהלי הבקרה הפנימית בכל הקשור לתהליכי קביעת מחירי המכירה והנפקת חשבוניות  .3

 המכירה. 

 

השוואת מחירי המכירה בחשבוניות המכירה למחירים הנהוגים בחברה, המבוססים על המחירונים  .5

 הסברים מגורם מוסמך על חריגות במחירים, אם ימצאו. , וקבלתהשבשימוש

 

בדיקת קבצי המחירים המשמשים להפקת חשבוניות המכירה, במטרה לאתר שינויים שנעשו בהם  .1

 לפני תאריך המאזן.

 

  בדיקת תעודות זיכוי שהוצאו לאחר תאריך המאזן והמתייחסות למכירות שנעשו לפני תאריך המאזן .4

 היתר של הלקוחות.שנועדו לבטל את חיובי ו
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 המשך - 7תשובה לשאלה מס' 

 מכירות בסוף השנה לסוכן החברה .3

 יש לבדוק בעיקר כדלקמן:

 ,שהסוכן אינו צד קשור בחברה )חברה בת, חברה בבעלות בעלי המניות בחברה או קרוביהם וכד'( .3

   במהלך העסקים הרגיל. נעשותו יהעסקאות אשו

 

לאחר תאריך המאזן עד מועד החתימה הטובין בגינן וכי לא הוחזרו  המכירות האמורות הינן סופיות,ש .5

 לא צפוי שיוחזרו לאחר מכן.כי על הדוחות הכספיים, ו

 

ינתנו לאחר יוכי לא צפוי כי  ,כי לא ניתנו הטבות לאחר תאריך המאזן בגין מכירות אלה )הנחות וכד'( .1

 מכן, שלא ניתן להן ביטוי בדוחות הכספיים. 

 

 צר בגין המכירות דלעיל נפרע ו/או צפוי להיפרע במהלך העסקים הרגיל. כי  החוב שנו .4

 

 התחייבות לשדרוג מכירות .4

 

 יש לבדוק נאותות רישום המכירות בגין מוצרים שקיימת התחייבות החברה לשדרגם, לרבות:

 האם המכירות סופיות, או שללקוחות הזכות להחזיר המוצרים, עקב ליקוי בתהליך השדרוג.  .3
 
 השדרוג הצפוי, הינו בתמורה או שלא בתמורה, והאם יש לערוך הפרשות בגינו.  האם .5

 
 מחיר המכירה כולל מתן שירות בעתיד ללא תמורה  .5

 

)הכנסה  בעתידבגינם ינתנו יהפרדה בין מרכיב מכירת המוצרים למרכיב השירותים ש יש לבדוק 
  מראש(.

 
 דחיית רישומן של הוצאות .6

 יקריים לאיתור דחיית רישומן של הוצאות:להלן נוהלי הביקורת הע

 

 סקירת נוהלי הבקרה הפנימית בכל הקשור לתהליכי צבירת ההוצאות, אישורן ורישומן.  .3

 

לצורך קבלת מידע על  ,של החברה המהותייםונותני השירותים  הספקים בדיקת הסכמי ההתקשרות עם  .5

 רים.אספקת השירותים והמוצמועדי תנאי ותנאי ההתקשרות, לרבות: 

 

השוואת רישומי הכניסות לחברה ודיווחי השירותים לסוגיהם )הזמנות וכד'( לפני תאריך המאזן, לרישומי  .1

 ההוצאות בגינם, לצורך איתור הוצאות שלא נרשמו.

 

 בדיקת שלמות רישומי ההוצאות השגרתיות והצפויות לצורך איתור השמטת הוצאות.  .4

 

מספקים ומנותני שירותים והצלבתם עם מועדי קבלת הטובין  בדיקת חשבונות שנתקבלו לאחר תאריך המאזן .2

 והשירותים.

 

 קודמות, היקפי פעילות וכד'.בתקופות בדיקת סבירות ההוצאות ע"י השוואתן לסכומי ההוצאות   .1
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  8תשובה לשאלה מס' 

 

 התחייבות תלויה שסיכויי התממשותה קלושים .1

, המהווה תקן מנחה בישראל, התחייבות תלויה 17מי . עפ"י תקן חשבונאות בינלאוהתשובה בד"כ שלילית

 שסיכוי התממשותה קלושים, אינה מחייבת מתן גילוי בדוחות הכספיים.

 

, אם ההתחייבות או ההפסד 5131-בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  38עפ"י תקנה 

להעמיד בספק את המשך פעילות האפשרי המרבי בגין התממשות ההתחייבות התלויה הקלושה, עלולים 

 התאגיד במתכונת הקיימת, יובא תיאור תמציתי של ההתחייבות התלויה.  

 הנ"ל מחייב תאגידים ציבוריים, אך מהווה בד"כ קווים מנחים לדיווח גם של גופים אחרים. 

 

 הסמכה לחתום בשם רואה חשבון .2

רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת את ( בתקנות 7א)3בהתאם לתקנה התשובה חיובית, בהסתייגות.  

, רואה חשבון רשאי לתת הרשאה לרואה חשבון אחר לחתום בשמו על 3212 -כבוד המקצוע, תשכ"ה

בכללי התנהגות המקצועית, עפ"י  2מסמכים הטעונים חתימה של רואה חשבון. הוראה זהה קיימת בכלל 

 של לשכת רואי חשבון.   11תקנה 

 

חשבון, מקרים דלעיל מותרים, רק בעת שנבצר מרואה החשבון לחתום, עקב  עפ"י החלטת לשכת רואי

היותו בחופשה, מילואים, מחלה וכד', ולא כדרך שבשגרה, ו/או באופן קבוע, או כאשר הוא יכול לחתום 

 בעצמו.

 

 שירותי הנהלת חשבונות הניתנים ע"י רואה חשבון מבקר .3

המבוקרת  פרטיתי לספק שירותי הנהלת חשבונות לחברה . רואה חשבון רשאהתשובה חיובית, בהסתייגות

על ידי משרדו, ובלבד ששירותי הנהלת החשבונות יינתנו ע"י עובד ממשרדו, שאינו חלק מצוות הביקורת 

( בתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה 31)1העוסק בביקורת באותו מבוקר ]תקנה 

 [. 5118 -מעיסוק אחר(, התשס"ח

 

 קבלת הסכמת רואה חשבון שקדם להחלפה .4

. לפני קבלת מינוי כרואה חשבון מבקר, על רואה חשבון המבקר החדש לפנות התשובה תלויה בנסיבות

 בכתב לרואה החשבון שקדם, בבקשה שיאשר לו שאין לו התנגדות מוצדקת למינויו. 

 

נתקבלה הסכמת רואה החשבון המבקר שקדם קיימות נסיבות בהן יכול רואה החשבון לפעול, למרות שלא 

 לכך, כדלקמן:

   ימי עסקים ממועד משלוח המכתב, תיחשב שתיקתו כאי  32לא ענה רואה החשבון שקדם, תוך

 התנגדות למינוי, ורואה החשבון המבקר החדש יוכל להתחיל לפעול.

  .סירב רואה החשבון שקדם ללא נימוק סביר 

  ם של הלשכה למתן שירותים ללקוח, למרות התנגדותו לכך של נתקבל אישור הוועדה ליחסי חברי

 רואה החשבון שקדם. 

 סימוכין:

   3212 –( בתקנות רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע(, תשכ"ה 35א)3תקנה. 

   של לשכת רואי חשבון.11בכללי התנהגות מקצועית עפ"י תקנה  31כלל , 

  (.3,5קבלת מינוי בו קדם לו רואה חשבון אחר )סעיפים  תדריך הלשכה לרואה חשבון בעת 
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 מתן יעוץ לגוף שיש לו רואה חשבון אחר .5

 , כדלקמן:התשובה תלויה באופן מתן הייעוץ

  לא נדרשת חובת הודעה  -אם מדובר בהתייעצות חד פעמית, שאינה גוררת אחריה פעולה מצד היועץ

 המבקר, ולא נדרשת קבלת הסכמתו.לרואה החשבון 

  יש להודיע על  -אם מדובר בהתייעצות שאינה חד פעמית, ו/או שהינה גוררת אחריה פעולה מצד היועץ

כך לרואה החשבון המבקר, ולקבל הסכמתו, לביצוע העבודה/ההתייעצות לפני התחלתה, רק אם הינה 

 בתחום המטופל ע"י רואה החשבון האחר. 

 . 5מכללי ההתנהגות המקצועית, סעיף  31הלשכה בדבר פירוש כלל  סימוכין:  הנחיות

 

 סיוע בעריכת ראיונות ומיון עובדים עבור הגוף המבוקר   .6

, אם הסיוע כרוך בקבלת החלטה ניהולית למינוי בעלי תפקידי מפתח בחברה, לרבות התשובה שלילית

המחייבים כי רואה החשבון יהיה בלתי לתפקיד חשב החברה, וזאת מתוקף הוראות חוק, כללים ותקנות, 

תלוי בגוף המבוקר על ידו, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא ישתתף בפועל בקבלת החלטת ניהוליות עבור 

 לקוחו. 

( בתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר( 34)ב()5סימוכין: תקנה 

 . 5118 -התשס"ח

 

 יו של רואה חשבון המבקר משמש כסמנכ"ל בגוף המבוקראח -אי תלות .7

חל איסור על רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של חברה, בה התשובה שלילית.  -בחברה ציבורית

קרובו או בן משפחתו, לרבות של שותפו במשרד, משמש כנושא משרה. שותף במשרד נחשב כ"רואה 

בהחלטת רשות ניירות ערך בדבר אי תלות המבקר, ותקנה  1.3חשבון מבקר" ואחיו כ"בן משפחה" ]סעיף 

 .[. 5118-( בתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, תשס"ח35)ב()5

 

שכל בעלי המניות בחברה, הסכימו בכתב לעריכת הביקורת ע"י  התשובה חיובית, ובלבד -בחברה פרטית

אינו גר אם אותו שותף ואין ביניהם  -ו" של אותו אח נושא המשרה בחברההשותף במשרד, שאינו "קרוב

( בתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק 35)ב()5תלות כלכלית ]תקנה 

 [.   5118-אחר(, תשס"ח

 

 שילוב שירותי הגוף המבקר בשירותי הגוף המבוקר .8

 התשובה שלילית. 
תלות כתוצאה מעיסוק אחר(,  -( לתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי1)ב()5עפ"י תקנה 

 , חל איסור על רואה חשבון מבקר לקיים קשר כלכלי או עסקי מהותי עם הלקוח.5118 -התשס"ח

 

בהחלטת רשות לניירות ערך בדבר "אי תלות המבקר", חל איסור על חברה ציבורית  3.4.3עפ"י סעיף 

 ( לעיל(. 1)ב()5י עם הישות המבוקרת, כמתואר בשאלה )האיסור נכלל בתקנה לקיים קשר עסק

 

 דווח על טעויות מהותיות .9

בדבר "תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים  71ד בתקן ביקורת 33עפ"י סעיף התשובה חיובית. 

ל בגוף המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר", על  המבקר לדון עם הגורמים המופקדים על בקרת הע

המבוקר "בהתאמות או התיקונים הנובעים מהביקורת, בין אם נערכו או תוקנו על ידי הגוף המבוקר ובין אם 

 לאו, שיש להם, או שעשויה להיות להם, השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר".   

 

יים בבקרה החשבונאית, בחוק החברות, טעויות מהותיות, המצביעות על ליקויים מהות 312עפ"י סעיף 

 ידווחו על ידי רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון.
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  הסכם סודיות .11

חובת הסודיות של רואה החשבון מעוגנת בתקנות רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת התשובה שלילית. 

שך לשכת רואי  11גות המקצועית עפ"י תקנה בכללי ההתנה 2וכן בכלל  3212 -את כבוד המקצוע(תשכ"ה

( בתקנות 1א)3חשבון, אך זו נסוגה בפני הוראות חוק או דין, או חובה הדרושים למילוי תפקידו )סעיף 

דלעיל(. ככלל, על רואה החשבון להימנע מחתימה על הסכמי סודיות, שעלולים להימצא בסתירה להוראות 

רישות דיווח של גופים רגולטורים שונים )מבקר המדינה, הפיקוח החוק או לחובותיו המקצועיות, לרבות ד

 על הבנקים וכד'(.  

 

 נוכחות רואה חשבון  בעת אישור דוחות כספיים .11

. אין חובה על רואה החשבון המבקר, או נציגו, להשתתף בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה התשובה חיובית

חובה להזמין את רואה החשבון המבקר, ולהודיע לו על  לאישור הדוחות הכספיים שבוקרו על ידו. קיימת

 מועד קיום ישיבת דירקטוריון לאישור הדוח הכספי, אך לא נקבע כי הוא אכן חייב להשתתף בישיבה זו.

 

)ב( לחוק החברות, נקבע כדלקמן: "רואה החשבון המבקר רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית  318בסעיף 

הם ביצע פעולת ביקורת, וכן בישיבת דירקטוריון הדנה באישור דוחות שיוגשו בה דוחות כספיים שלגבי

; הדירקטוריון יודיע לרואה החשבון המבקר על 312כספיים או בישיבת דירקטוריון המתכנסת לפי סעיף 

 המקום והמועד שבו תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון". 

 

 התפטרות רואה החשבון המבקר .12

בחוק החברות, על רואה חשבון מבקר )בחברה פרטית  314. עפ"י סעיף ת, בהסתייגותהתשובה חיובי

וציבורית( שהתפטר בנסיבות שיש בהן עניין לבעלי המניות, להודיע על כך לדירקטוריון. על הדירקטוריון 

למסור לבעלי המניות את נימוקי רואה החשבון להתפטרותו בפירוט שימצא לנכון. לפיכך, אם בנסיבות 

 ההתפטרות אין עניין לבעלי המניות, אין רואה החשבון המבקר חייב להסביר את מניעי התפטרותו. 

 

 חברות ביותר מחברת רואי חשבון אחת .13

, נאמר כדלקמן: "לא יעסוק רואה 3222 -א)ב( לחוק רואי חשבון , תשט"ו1בסעיף התשובה שלילית. 

 ". חשבון במקצועו כחבר ביותר מחברת רואי חשבון אחת

 

 אחריות בנזיקין של משרד רואי חשבון .14

 התשובה חיובית. 

: 3272-לפקודת השותפויות )נוסח חדש(, תשל"ה 34עפ"י סעיף  במשרד רואי חשבון המהווה שותפות.

השותפות; ופעולותיו של כל  "כל שותף הוא שלוח של השותפות ושל שאר שותפיו לכל ענין של עסקי

ילה עסק מן הסוג שעושה השותפות שהוא חבר בה, יחייבו את השותפות ואת שותף, כשהוא עושה בדרך הרג

שותפיו, זולת אם למעשה אין לו הרשאה לפעול בשם השותפות באותו עסק, והאדם שעמו נשא ונתן יודע 

 ף ". שאין לשותף הרשאה לכך, או שאינו יודע, או אינו מאמין, שהוא שות

 

: "לעניין פקודת 3222 -ד לחוק רואי חשבון , תשט"ו1סעיף  עפ"יבמשרד רואי חשבון המהווה חברה. 

הנזיקין )נוסח חדש(, רואים חברת רואי חשבון כאחראית בנזיקין לכל מעשה או מחדל בעניין שפעלו בו 

 חבריה כרואי חשבון". 

 

ן אחריות דלעיל הינה בנוסף לאחריות האישית של רואה החשבון למעשה ו/או המחדל )לא נדרש בבחינה(. כ

 לא נדרשת בבחינה ההבחנה בין שותפות לחברה.
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