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תפקידו של רואה  -הבטחת איכות הדוח החברתי  .8

 החשבון המבקר / המבקר החברתי בתהליך

 

 1עיצוב תהליך הדיווח החברתי עם מבט להבטחת האיכות  8.5

 
לתהליך דיווח חברתי הכולל הבטחת מדוע על חברות להכין עצמן  8.5.5

 איכות?

 
לכל ארגון קיימות סיבות משלו אשר בעקבותיהן החל בתהליך הדיווח החברתי 

 אשר מלווה בהבטחת איכות. מכל מקום, סיבות שכיחות אשר ניתן למנות הינן:

 

מגורמי היא אחת  AccountAbilityהוכחת  - AccountAbility 2הוכחת  .1

. הוכחה זו מקבלת משנה תוקף עקב י וסביבתיהמפתח לדיווח חברת

הקריאות ההולכות וגוברות מצד גורמים שונים אשר דורשים מהתאגידים 

להגביר את רמות האחריות החברתית והאתיקה העסקית שלהן, גופים אלו 

עשויים לכלול את בעלי המניות של התאגיד המעוניינים כי הוא יתנהל באופן 

מעלה/מורד שרשרת ההספקה של התאגיד אתי ותקין או את החברות ב

הדורשות קודים של התנהגות חברתית ואתית לאורך שרשרת האספקה 

 שלהן.

 
נותנת ביטוי לכך שהחברה הינה אחראית לביצועיה  AccountAbilityהוכחת 

הסביבתיים והחברתיים במידה שווה לאחריותה לביצועיה הכספיים. בסקר 

 02 -אזרחים ב  00,222" בקרב Environics 1999 Globalשנערך על ידי "

מהנסקרים את האחריות החברתית בעסקים בראש  02%מדינות, ציינו 

רשימת הקריטריונים להתרשמותם מארגון עסקי מסוים, בעת שכשליש 

 בלבד ציינו גורמים מסורתיים כמו ביצועים כספיים. 

, AccountAbilityסקר זה אינו מותיר מקום לספק כי על חברה לא רק ליישם 

                                                      
1 Designing Social and Environmental Reporting Processes for Verification - 

B.S.R. 

 .2.0ובתת פרק  2מצויה, בין היתר, בפרק  AccountAbilityהרחבה בנושא   2
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 אלא גם להיתפס כמיישמת אותה. 

 

 , מנהל איכות הסביבה בחברת האנרגיה והכימיקלים 3קולין גום

"Bp Amoco סבור כי ארגון המכיר בצורך להוכיח פתיחות " 

משמר את המוניטין של החברה ומרוויח את "הסחורה"  AccountAbility  -ו 

. ללא אמון הציבור הרשיון לפעול -החשובה ביותר, אך הבלתי מוחשית 

ארגונים ימצאו עצמם, במוקדם או במאוחר, במסגרת של אפשרויות 

 מצומצמות לפעולה. 

 

ארגונים נוטים לבצע דיווח חברתי על  - שיפור היחסים עם מחזיקי העניין .0

 מנת לשפר את מערכות היחסים שלהם עם מחזיקי עניין מרכזיים. 

 

ניין תורמת להבנת הארגון את מערכת יחסים כנה ופתוחה עם מחזיקי הע

מקומו וחלקו במערכות חברתיות וסביבתיות רחבות יותר, ולהגברת איכות 

 השותפות שלו עם ארגונים חברתיים וסביבתיים שונים. 

 

 , Body Shop" ,"Vancity" ,"Co-Operative Bank"4חברות כדוגמת "

"British Telecom" ,"Camelot"5  ו- "Telecom Italiaו את דוחותיהן " עיצב

 החברתיים סביב מחזיקי העניין שלהן.

 

מחקרים שמצאו קשר ישיר בין יישום אחריות  - שיפור ביצועי העסק .2

חברתית בעסקים לבין שיפור התוצאות הכספיות, נסקרו בהרחבה בתת פרק 

1.0 . 

 

על ידי קרטיס ורסשור, פרופסור  1111 -עוד יצויין מחקר נוסף שפורסם ב 

פול שבשיקגו, אשר מצא "קשר -לחשבונאות של אוניברסיטת דה בבית הספר

                                                      
3  BP, Environmental and Social Report. 

 .0.12מובא בתת פרק   4
 .0.2מובא בתת פרק   5
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ישיר בין התחייבויותיו של הארגון להתנהגות אתית לבין ערכו העודף מעל 

 לשוק".

 

על מנת להיחשב ל"אחראיות חברתית", מחפשות חברות הזדמנויות בהן 

תוכלנה לספר את סיפורן. אולם, אין די בהצגת ה"חדשות הטובות" בלבד, 

ים מבינים כיצד לסנן ניסיונות ליחסי ציבור מתוך מידע תקשורתי ולכן צרכנ

 הם דורשים מידע אמין. 

 

דיווח חברתי הינו כלי ניהולי, המאפשר לארגון לאבחן את חולשותיו ביחס 

לציפיות מחזיקי העניין ובתוך כך לעלות על "מסלול לשיפור". הבטחת 

הדיווח, אלא היא אף האיכות, לא זו בלבד שהיא מגבירה את אמינות 

מספקת לגיטימציה למאמצים הפנימיים, וככזו היא מהווה זרז משמעותי 

 לביצועים משופרים.

 

ארגונים המאמצים ערכים אתיים, סביבתיים  - ישום בפועל של ערכי הארגון .2

וחברתיים, במסגרת הדיאלוג עם מחזיקי העניין שלהם מתקשים לעיתים, 

ים על הקיר" לפרקטיקה מעשית. אולם, להפוך את "הערכים אשר כתוב

באים לידי ביטוי  AccountAbility -דיווח חברתי אשר מסביר כיצד ערכי ה

 בביצועים בפועל, עשוי להביא ליישור הקו הרצוי. 

 

Shellדוגמא ראויה לכך היא חברת האנרגיה 
, זועזעה 12 -אשר בשנות ה  6

ובעקבות התערבות  תדמיתה עקב פגיעתה באיכות הסביבה בדרום אפריקה

פוליטית שביצעה בניגריה. מתוך ניסיון לזכות חזרה באמון הציבור, החלה 

החברה בדיאלוג בינלאומי מקיף עם מחזיקי העניין שלה, דיאלוג שבעקבותיו 

עדכנה את ערכיה ומדיניותה על ידי כך שכללה בראש סדר היום נושאים 

שלה. פירסום הדוח  כדוגמת זכויות אדם וקיימות בראש סדר העדיפויות

גרר  AccountAbility -השלים למעשה את תהליך ה  1111החברתי בשנת 

                                                      
 .0.0כמובהר בתת פרק   6
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תגובות מצד מחזיקי עניין שונים לדוח, והטמעה מעשית של התהליך ושל 

 הערכים החדשים אשר אימצה החברה לעצמה.

 

דיווח חברתי הופך  - ציפיה להתפתחות תקנים והפיכתם לחוקים מחייבים .0

 מרכזי בעולם העסקים. פרסומם של תקני דיווח כדוגמת  אט אט לזרם

GRI -ה 
ואחרים העמידו את הדיווח החברתי  SA8000 9-, הAA1000 8-, ה7

במרכז העשייה, ונראה כי מי שמדווח נחשב כמוביל וחדשני וזוכה ליתרון 

עצום מול מתחריו העסקיים. יתרה מכך, קיימת מגמה הולכת וגוברת בקרב 

ת צרפת ובריטניה, להפוך את הדיווח החברתי מאקט מדינות, כדוגמ

 . 10וולונטרי למחויבות חוקית

 

                                                      
 .2.2כמובהר בתת פרק   7
 .2.0כמובהר בתת פרק   8
 .2.2.4כמובהר בתת פרק   9

 .2.0כמובהר בתת פרק   10
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השלבים הכרוכים בעיצוב תהליך הדיווח החברתי )עם מבט להבטחת  8.5.8

 האיכות(

 

במידה שהארגון מתכנן לפרסם דוח חברתי אשר יעבור תהליך של הבטחת איכות, 

מים ביותר האפשריים, על רצוי לערב את ספק הבטחת האיכות בשלבים המוקד

מנת שיוכל לפקח על התהליך בכללותו לרבות בחירת הנושאים המדווחים, היקף 

 ועומק הדיאלוג עם מחזיקי העניין, המדידה והדיווח. 

 

יחד עם זאת, הארגונים נוטים לרוב לפרסם את דוחותיהם בתקופות הראשוניות 

 ך כאמור בעתיד. ללא תהליך הבטחת האיכות, אך, עם כוונה לכלול תהלי

 

 הבאים: על פי השלביםאת תהליך הדיווח  לתכנןלצורך כך, מומלץ 

 

 הבן את היעדים - 1שלב  .1

 

על ארגונים להבין היטב את המניעים לאימוץ דיווח חברתי בכלל, ואת 

 בחירתם בתהליך של הבטחת איכות בפרט. 

 

ישפיע על ההגיון שבבסיס החלטת החברה על מעבר לדיווח סביבתי וחברתי 

החלטות הנגזרות ממנה אודות תחולת הדיווח, רמת הבטחת האיכות, סוג 

 המידע ותפקידו של ספק הבטחת האיכות. 

 

ציבורי, אזי הבטחת  AccountAbilityלדוגמא, במידה שהמניע העיקרי הינו 

איכות חיצונית תהיה חשובה יותר לעומת מצב בו המניע העיקרי הינו הטבה 

 כספית. 

 

הבטחת איכות מוסיפה עלויות וסיכונים שונים לצד הטבות כדוגמת כיוון ש

העלאת רמת האמינות של המידע המדווח, יש להעריך את העלות מול 

 התועלת ולשקול האם הבטחת האיכות תביא לערך מוסף.

 הגדר היקף ותפוקות - 0שלב  .0
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 באופן כללי, יש להחליט על תחולת האזורים - החלט על היקף הדיווח א.

הגיאוגרפים שבהם פועלת החברה ועל תחולת פעילויות החברה אשר 

יכללו בדיווח. יש להתחשב בכך, כי דיווח על כל האזורים והפעילויות 

לא בהכרח יהיה אפשרי. חברות רבות מגבילות את היקף הדיווח 

לאזורים, פעילויות או קבוצות מחזיקי עניין מסוימים ב"סבב" 

או מבצעות רוטציה ב"סבבים"  הראשון ומרחיבות את ההיקף

הבאים, תוך צבירת הניסיון מהדיווחים לאורך זמן. למרות 

שההחלטה על היקף הדיווח היא החלטה ניהולית, על ספק הבטחת 

האיכות לוודא כי אזורים או פעילויות בעייתיים, לא הוצאו בכוונה 

תחילה מתחולת הדיווח. עבור ארגונים רבים, שאלת ההיקף היא 

ת והרגישה ביותר, שכן מחזיקי עניין שלא נלקחו בחשבון על המאתגר

ידי הארגון עלולים להביע את עצמם וכיסוי תקשורתי של נושא או 

אזור ספציפיים עשויים לקרוא תיגר על גבולות ההיקף שנקבעו. על 

ארגונים להראות כי היקף הדיווח מתרחב במשך הזמן וכי הוא נקבע 

 ן.תוך דיאלוג עם מחזיקי העניי

 

הדרך הפופולרית ביותר הינה מתן גילוי  - החלט על דרכי התקשורת ב.

ציבורי כלשהוא לדוח ספק הבטחת האיכות. דרך שכיחה למתן פרסום 

ציבורי לדוחות היא באמצעות אתר האינטרנט של הארגון, המהווה 

דרך יעילה, הן למטרת קבלת תגובות ממחזיקי העניין, והן לביצוע 

 הדיאלוג עצמו.

 

הארגון יכול לבחור במסגרת דיווח קיימת,  - בחר מסגרת דיווח .ג

, או לפתח מסגרת דיווח יחודית לו. בחירת המסגרת GRI -כדוגמת ה 

תיעשה תוך מיקוד הדוח בביצועים הסביבתיים, החברתיים 

קיימה בארגון. בחירת המסגרת תקבע -והכלכליים או בפיתוח בר

 ם שידווחו. בעקבותיה את היקף הדיווח ואת המדדי

 

 למסגרת קיימת ישנם מספר יתרונות:
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היא עשויה להגדיל את האמינות על ידי ההתאמה לפרוטוקול  (1

התקן, בייחוד אם לארגון אשר ערך את התקן קיים מוניטין 

 חיובי.

 

היא עשויה להפחית את מספר ההחלטות אשר על הארגון  (0

 לקבל.

 

רגונים אחרים אשר היא עשויה להגדיל את ההשוואתיות עם א (2

 בחרו את אותה מסגרת דיווח.

 

החסרון הברור הוא הסיכון שהארגון יקובע באופן מופרז לפורמט 

". חסרון נוסף נובע מהעובדה כי לא קיים One-Size-Fits-All" -אחיד 

 תקן מוביל אחד ויחיד המספק מסגרת מובילה. 

 

על  זוהי הסיבה העיקרית לכך שמרבית החברות עדיין מחליטות

שימוש במסגרת דיווח עצמאית ועושות שימוש בתקני הדיווח 

 הקיימים, אך ורק לצורך בניית מרכיבי הדוח.

 

על ארגונים להחליט בשלב  - החלט על רמת הבטחת האיכות הרצויה ד.

מקדמי על רמת הבטחת האיכות שהן חפצות כי תסופק על ידי גורם 

מת הבטחת איכות חיצוני. גם אם הארגון תכנן לעמוד בדרישות ר

גבוהה, ולצורך כך פיתח מערכות ותיעודים אשר יתאימו לרמה זו, 

עדיין אפשרי לבחור ברמת הבטחת איכות נמוכה יותר. ההיפך אינו 

 נכון.
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 מקם את תהליך הדיווח במערכת ניהולית ודאג לשיפור מתמשך - 2שלב  .2

 

יווח חברתי יותר ויותר ארגונים מבינים את הערך הטמון בהתייחסות לד

כפונקציה ניהולית מתמשכת. בארגונים אלו, שיפור הביצועים חשוב לפחות 

כמו הדיווח עליהם, והתייחסותם לדיווח חברתי הינה כתהליך למידה ארוך 

 , מנהל תוכנית האחריות הסביבתית והחברתית 11טווח. קריס טופן

ע , ספקית מובילה של שירותי טכנולוגיות מידBritish Telecom -ב 

בבריטניה, סבור כי "על הדוח החברתי להיראות כחלק מתהליך ניהולי רחב 

 יותר. לעובדות ולמספרים יש ערך מצומצם במידה שלא מתוכנן שיפור בהם. 

 

יש להטיל ספק בצורך לדווח אם הדיווח נעשה רק "לשם דיווח". בעת תכנון 

ידע מוצא הדיווח לצורך היערכות להבטחת איכות, על הארגון לוודא כי המ

 את דרכו למסגרת ניהולית התומכת בביצועיו.

 

 זהה מדדי ביצוע - 2שלב  .2

 

מדדי הביצוע מאפשרים לארגון ולמחזיקי העניין שלו לאתר את השיפור על 

פני זמן. למדדי הביצוע, ישנם מקורות פנימיים, כדוגמת נתוני פיקוח 

 זיקי עניין. חשבונאים או סביבתיים וחיצוניים כדוגמת סקרים בקרב מח

 

המדדים יעילים ביותר כאשר הם מקושרים ישירות ליעדי הארגון, רלוונטים 

, פשוטים להבנה ולמטרתנו זו, ניתנים םלמחזיקי העניין, אובייקטיבי

לאימות ולבקרה. איסוף המידע עבור מדדים ספציפיים עלול להתלוות 

 . 0בקשיים טכניים אשר ידונו בשלב 

 

האיכות הינו לוודא כי מערכת המדדים, כמכלול, תפקידו של ספק הבטחת 

מספקת תמונה הוגנת, מאוזנת ואמינה על מאמצי החברה ועל מחזיקי העניין 

 שלה, על פני זמן. 

                                                      
11  British Telecom, 1999, Social Report. 
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בעת תכנון תהליך הדיווח החברתי, על הארגון לבחור מדדים אשר אינם 

ת מעוותים את התמונה בדרך כזו או אחרת. רעיונית, על מחזיקי העניין להיו

מעורבים בהליך בחירת המדדים ועל ספק הבטחת האיכות לפקח על 

 שילובם. קוראי הדוחות החברתיים אף יזדקקו למדדי השוואה 

(Benchmarks על מנת להשוות את ביצועי הארגון לביצועי ארגונים אחרים )

ולביצועו שלו בעבר. כיוון שבחירת מדדי ההשוואה על ידי החברה נעשית 

רותי, על ספק הבטחת האיכות לוודא כי המדדים שהוצגו לרוב באופן שרי

אכן ברי השוואה, מגדילים את יכולת הבנת הקורא את הארגון, ניתנים 

 לאימות ומגיעים ממקורות אמינים.

 

 פתח מערכת חשבונאות סביבתית וחברתית אשר ניתנת לאימות - 0שלב  .0

 

רת דיווח השלב הבא לאחר בחירת מסג - השתמש במערכות קיימות א.

ומדדי ביצוע מתאימים הינו לוודא כי המערכות הפנימיות בארגון 

מסוגלות לספק את המידע הסביבתי והחברתי הרצוי. מעשית, אין 

חובה ביצירת מערכות חדשות, אלא ניתן להתאים מערכות קיימות 

לצורכי הדיווח החברתי. לדוגמא, ארגון המשתמש בתוכנה מתוחכמת 

יכול לשבץ מדדי ביצוע סביבתי וחברתי לתוך לביצוע סקר שווקים, 

סקרי השירות הרגילים או לטופסי המשוב הקיימים. מחלקת הבקרה 

הפנימית עשויה לספק דוחות סדירים אודות התאמת הביצוע 

למדיניות, תהליכים או קודים מסוימים. כמו כן, יתכן כי דרישות 

 ביבה. ממשלתיות דורשות פיקוח על פליטות חומרים מסוימים לס
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מערכת החשבונאות הסביבתית והחברתית אמורה "לקשור" יחדיו 

את כל קצוות המידע שלעיל, ולקשרם ליעדי הדיווח של הארגון. הדוח 

, ספקית קנדית מובילה של שירותים פיננסיים, VanCity 12החברתי של 

"משך" מידע ממקורות מידע רבים אשר היו  1114אשר פורסם בשנת 

פן עצמאי. מידע זה כלל דוחות כספיים ומידע קיימים כבר באו

חשבונאי אחר, נתוני שכר והטבות, סקרי מחזיקי עניין שונים )סקר 

שביעות רצון העובדים, סקרי שוק בקרב הלקוחות(, בסיס נתונים 

פנימי, נתונים מתוך פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וההנהלה 

מערכות הקיימות היוו ומידע ממקורות חיצוניים אחרים. על אף שה

את מרבית מקורת המידע, איסוף המידע לדוח החברתי הראשון צרך 

 משאבים רבים. 

 

השיטה של בקרה פנימית וחיצונית  - הפחת את הסיכון לטעויות ב.

למערכת החשבונאית הפיננסית עשויה להיות רלוונטית לשם בקרה על 

מותי. חברתית העוסקת במידע כ-המערכת החשבונאית הסביבתית

שיטות אלו אינן שימושיות עבור מידע איכותי. בעולם המידע 

האיכותי, במיוחד אותו מידע אשר נאסף דרך הקשר עם מחזיקי 

העניין, יש להשתמש בשיטות אחרות, למשל בכאלו המשמשות לחקר 

 (.Social Scienceמדעי החברה )

 

ם בעת הרכבת דוח חברתי ממקורות רבי - שמור על נתיב ביקורת ג.

ושונים, עשוי הצוות המרכיב להסתמך על דואר אלקטרוני, פקס או 

שיחות ועידה. אם ספק הבטחת האיכות לא יהיה נוכח פיזית בשיחות 

הועידה, למשל, אזי על הצוות המרכיב את הדוח לנהל פרוטוקול בדרך 

כלשהיא על מנת שיתאפשר בשלב מאוחר יותר לאמת את הדברים. 

לקטרונים אינו פסול, במידה שספק אולם, השימוש באמצעים א

המחשב לא  יהבטחת האיכות יכול לאמת שהקלט מקורי או שקבצ

עוותו, השימוש בהם אפשרי. בתהליך הבטחת איכות ברמה נמוכה או 

                                                      
12  VanCity, 1997, Social Report. 
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בינונית, ניתן להסתמך על דיווחי ההנהלה, אך העקרון של הבטחת 

 איכות ברמה גבוהה הינו שהראיות "מדברות בעד עצמן".

 

אחד האתגרים הגדולים ביותר של דיווח  - מידה-רי מתכונת וקנהאתג ד.

חברתי הוא עיצוב המידע במתכונת הנכונה. מצב בו רצון מחזיקי 

העניין הוא במתכונת אחת, בעוד שדוחות חברתיים אחרים בענף 

הוצגו במתכונת מסוג שני, ובמקביל הצוות השוקד על הדוחות החל 

 כה נדיר.  לערכו בתבנית מסוג שלישי, אינו

 

תפקיד ספק הבטחת האיכות הוא להחליט על מתכונת שתציג את 

המידע עבור הקורא באופן הנכון והמשמעותי ביותר. בארגונים בעלי 

מגוון מגזרים גיאוגרפים או תפעוליים, קיימת בעייתיות נוספת של 

איסוף ועריכת המידע ממערכות שונות. אחת הדרכים להתמודד עם 

-על מספר מצומצם של מדדים לכל יחידה או תת הבעיה היא דיווח

עסק, באופן שנקנה לקורא את התמונה הרחבה והנכונה ביותר 

 האפשרית.

 

במידה שקיימים "זרמי מידע" רגישים  - הערך את הסיכונים הנותרים ה.

לטעויות או שבלתי אפשרי לתעדם, על הארגון להעריך את משקל 

ל הפחתת אמינות הדוח הערך של הכללתם בדוח, כנגד הסיכון ש

 בכללותו. 

 

 בחן את מערכת החשבונאות - 0שלב  .0

 

לפני העברת התהליכים לבדיקת ספק הבטחת האיכות, עשוי הארגון להחליט 

על בחינת המערכת החשבונאית, במטרה לבדוק האם היא מסוגלת לספק את 

המידע הנחוץ בפורמט הנכון ובמסגרת זמן סבירה. ארגונים בעלי מערכת 

קרה פנימית עשויים לעשות בה שימוש לצורך איסוף ראיות, כהכנה לבידוק ב

 החיצוני.
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 שלח את הדוח לתהליך הבטחת איכות - 4שלב  .4

 

בשלב זה יבצע ספק הבטחת האיכות את בדיקותיו והערכותיו כפי שיפורט 

בהמשך הפרק. התוצר של תהליך זה הוא "הצהרת ספק הבטחת האיכות" 

תו של ספק הבטחת האיכות אודות אמינות, איכות בה מובעת חוות דע

ושקיפות הדוח. הספק עשוי להחליט על משלוח מכתב להנהלה בו יפורטו 

 הליקויים העיקריים בתהליך הדיווח החברתי.

 

 סיכום השלבים .1

 

ארגונים אשר מפרסמים דוח חברתי, עושים זאת מתוך ידיעה כי התהליך 

עות שילוב ארבע האסטרטגיות שיפורטו יספק ערך ארוך טווח לארגון. באמצ

להפקת דוח חברתי מוצלח,  םלהלן, יכולים ארגונים לשפר את סיכוייה

 ולהגביר את ערך תהליך הדיווח לארגון:

 

ארגונים המספקים דוחות  - השגה ושפר בעקביות-התחל עם מה שבר א.

מוצלחים אינם מכוונים לשלמות כבר בתחילה. ארגונים אלה קובעים 

דיווח סביר, משתמשים במערכות מידע קיימות, מכירים היקף 

במגבלות הדיווח החברתי ומתחייבים לשיפור בתהליכים העתידיים. 

על מנת להבטיח כי המידע אמין, נהוג להשתמש בתחילה במידע שהיה 

 כפוף לבקרה פנימית או לביקורת חשבונאית חיצונית.

 

על אף  - העניין שלודווח על הנושאים החשובים לארגון ולמחזיקי  ב.

תמיכתם במאמצים הבינלאומיים לכתיבת תקני דיווח חברתי 

וסביבתי מוסכמים, ארגונים אינם נוטים להגביל את עצמם למסגרות 

דיווח שיצמצמו את יכולתם לדווח ולתקשר עם מחזיקי העניין אודות 

מה הנושאים המיוחדים, הרלוונטים או בעלי המשמעות לארגון או 

ניין שלו. תחולת הדיווח אשר חורגת מהגדרות התקנים למחזיקי הע

 נקבעת בתהליך הדיאלוג עם מחזיקי העניין.
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ארגונים משקיעים משאבים רבים בתהליך הדיווח  - למד מהתהליך ג.

החברתי. חלק ניכר מערך התהליך אובד, במידה שלא מופקים 

הלקחים מתהליך הבטחת איכות הדיווח. ארגונים המדווחים 

חברתי במערכות -מוצאים דרכים לשילוב מידע סביבתי בהצלחה

 הניהוליות על מנת לשפר את ביצועיהם. 

 

הרווח של הארגון המדווח  - וודא כי רמת הבטחת האיכות גבוהה ד.

מרמת הבטחת איכות גבוהה הוא משמעותי ביותר, במיוחד כשמטרתו 

 הינה הפקת ערך ארוך טווח מדיווח חברתי.
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8.8 AA1000S Assurance Standard - הקדמה 

 

 רקע  8.8.5

 

 AA1000Series 13, הקרוי AA1000-במסגרת תהליך העדכון והשיפור לעקרונות ה

 AA1000S Assurance-(, נכללים מספר מודולים, ביניהם ה AA1000S -)בקצרה 

Standard  המציע גישה ברת יישום לאופן הערכת אמינות דוחות חברתיים ואמיתות

 באופן כללי. הטמעת הקיימות

 

המודול מספק בסיס מוצק ובהיר לאבטחת התאמתם של הדוחות החברתיים, 

 ולעקרונות  AA1000 14 -התהליכים בארגון, המערכות והיכולות להגדרות מסגרת ה

AccountAbility  -ה 
. המודול מספק גישה משלימה להבטחת איכות של דוחות 15

יים, כמו גם לנורמות דיווח חברתיים המתייחסים לכללי ותקני דיווח ספציפ

שעוצבו על ידי הארגון המדווח עצמו. המודול תוכנן ספציפית כך שיהיה עקבי עם 

. חשוב לציין כי בתכנון המודול נלקחו בחשבון תקני ביקורת GRI -הנחיות ה 

 המתייחסים לדוחות כספיים.

 

ישה )להלן "תקן הבטחת האיכות"( מציע ג AA1000S Assurance Standard -ה 

כוללנית להבטחת איכות הדוחות החברתיים, אך אינו מספק מדריך טכני לביצוע 

הביקורת. ניתן להקביל אותו לתקני הביקורת על הדוחות הכספיים אשר פורסמו 

על ידי לשכת רואי החשבון בישראל, המהווים עקרונות כלליים לגילויי הדעת אשר 

כים טכניים יפותחו ויפורסמו מפרטים כיצד יש לבצע את הביקורת בפועל. תדרי

 בעתיד עם צבירת הניסיון מהשימוש בתקן הבטחת האיכות.

 

 הגדרות   8.8.8

 

                                                      
 .2.0כמובהר גם בתת פרק   13
 .2.0כמובהר גם בתת פרק   14
 .2ם בפרק כמובהר ג  15
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הבטחת איכות היא הערכת איכות הדוח  - ("Assurance"הבטחת איכות ) .1

החברתי של חברה, המערכות, התהליכים והיכולות אשר מספקים את 

ו כן, הבטחת איכות כוללת המידע והיסודות לדיווח על ביצועי החברה. כמ

 את בחינת כל אלה אל מול מערכת של עקרונות ותקני איכות.

 

בהליך הבטחת האיכות יש לקחת בחשבון את כל  - "המידע המאובטח" .0

המידע הכלול בדוח החברתי, וכל מידע אחר אשר נמצא מהותי לדעתו של 

 ספק הבטחת האיכות.

 

ספק את הרמה הגבוהה ביותר על התהליך ל - "רמות הבטחת האיכות" .2

האפשרית של הבטחת איכות בהינתן איכות המידע, מערכות הארגון 

 והתהליכים שבו.

 

-ספק הבטחת האיכות הוא אדם בודד, מספר בני - "ספק הבטחת איכות" .2

 אדם או ארגון אשר קשור בחוזה לאספקת הבטחת איכות.

 

איכות להיות בלתי על ספק הבטחת ה - "אי תלות ספק הבטחת האיכות" .0

תלוי בגוף המדווח  כך שאחריותו כלפי מחזיקי העניין לא תיפגע. יש להקפיד 

 התלות ועל היותה ברת הוכחה. -על פרסומה ברבים של אי

 



 רתית בעסקים ודיווח חברתיהאנציקלופדיה לאחריות חב

BDO 5858 זיו האפט 

 

 פער האמינות 8.1

 

בשנים האחרונות, ניכרת מגמה של גידול דרמטי בכמות החברות המפרסמות דוח 

 הן מיישמות את עקרון הקיימות  על ביצועיהן החברתיים ועל האופן בו

(SustainAbility על אף הדיווח המבורך לכשעצמו, לא בכל המקרים ניתן תאור .)

אמין של האירועים החברתיים, האתיים והסביבתיים הרלוונטים ושל יסודות 

AccountAbility .בעלי משמעות אמיתית 

 
ידע המדווח מספק קיימת דרישה הולכת וגוברת של מחזיקי עניין להבטחה כי המ

תמונה שלמה, מדויקת, רלוונטית ומאוזנת של גישת החברה והשפעתה על החברה 

 והסביבה.

 
דרישות כאמור תרמו להופעתם ולפיתוחם של תקנים והנחיות הדורשים דיווח 

. כמו כן, התפתחו גישות GRI -השוואה כדוגמת הנחיות ה -חברתי משמעותי ובר

שה מספקת דרכים להערכת אמינות הדוחות שונות ל"הבטחת איכות", כל גי

בהשוואה לכללים  AccountAbility -החברתיים המתפרסמים ונאותות תהליכי ה 

וסטנדרטים מסוימים. חלק מהתקנים שפותחו מפורטים מאוד והם מתמקדים 

. כדוגמת העסקת עובדים ב"שרשרת AccountAbilityבהיבטים ספציפיים של 

תונים הכמותיים ובתהליכי החשבונאות החברתית ההספקה". חלק אחר מתמקד בנ

וביציבותן. קיימת מגמה הולכת וגוברת של שימוש ביותר מתקן בודד על מנת לספק 

 היבטים שונים של הבטחת איכות.

 
 על אף ההתקדמות בתחום הבטחת איכות הדוחות החברתיים, נותר הצורך 

הבטחת איכות "כללי  - Generally Accepted Assurance Standard -ב 

מקובלים" אשר כוללים את כל ההיבטים של הדיווח החברתי. תקן הבטחת 

מנסה לספק את הצורך הנ"ל, ובתוך כך להגביר את  AA1000S -האיכות של ה 

העוצמה של אמינות הדיווח החברתי. כאמור, התקן ממזג גישות המקובלות בתקני 

, על מנת להשיג את AA1000 -ותקן ה  GRI -דיווח שונים, כדוגמת הנחיות ה 

הרמה הגבוהה ביותר של מתן מידע רלוונטי ומהימן על  המערכות, התהליכים 

 והיכולות של החברה בתחום החברתי והסביבתי.
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 עקרונות הבטחת האיכות 8.1

 

 כללי  8.1.5

 

 כלבכל תהליך של הבטחת איכות המבוצע על פי דרישות התקן יש ליישם את 

 להלן:עקרונות הבטחת האיכות ש

 

 שלמות. .1

 

 מהותיות. .0

 

 מענה על צרכים. .2

 

 נגישות. .2

 

 ראיות. .0

 

ישום מלא של עקרונות התקן, מבטיח כי הדוח החברתי, תהליכי המפתח, המערכות 

  AA1000 -והיכולות עומדים בהגדרת המסגרת המושגית של ה 

 . AccountAbility -וה 

 

החברתי, בתהליכי המפתח, במערכות  ישום העקרונות עשוי לחשוף פערים בדיווח

 .16או ביכולות. פערים אלו יצוינו ב"הצהרת הבטחת האיכות"

                                                      
 .1.0כמובהר בתת פרק   16
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 הגדרת

AccountAbilit

y 

-עקרון העל ב

AccountAbilit

y 

עקרונות 

 -תפעוליים ב

AccountAbilit

y 

 

עקרונות 

 הביקורת

 הענות תשקיפו
על 

 צרכים

עמידה 

 בתקנים

 שלמות

היקף 
 התהליך
 ואופיו

 המשכיות

 התהליך

מידע בעל 

 משמעות

 

 מהותיות

 תמונה מאוזנת

מענה 

 צרכיםל

 נגישות

 ראיות

  

AccountAbility -הבטחת איכות ה 
17 

 

 

 

 

 

                                                      
 .2מצויים בפרק  - AccountAblity  -עקרונות היסוד בתהליך ה   17
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 שלמות  8.1.8

 
עקרון השלמות דורש כי ספק הבטחת האיכות יעריך את המידה שבה כלל הארגון 

 שפעותיו בדוח החברתי.מדווח את המידע המהותי על פעילויותיו, ביצועיו וה

 
העיקרון דורש כי הארגון המדווח יראה לספק הבטחת האיכות את המידה שבה 

פעילויותיו, מוצריו, שירותיו, אתריו והחברות הבנות שבשליטתו  בכלהוא התחשב 

" כוללת פעילויות AccountAbility -הניהולית והמשפטית. ה"התחייבות ל 

 של אחריות הארגון. והשפעות שהן מעבר להבנה המסורתית

 
 השלמות מבטיחה כי הבטחת האיכות תבוצע על כל ההיבטים של הקיימות 

(SustainAbilty.) 

 
על ספק הבטחת האיכות להבחין בין אי שלמות המידע אשר נגרמה מהגבלות הגוף 

המדווח עקב סיבות תפעוליות, משפטיות או חוסר יכולתו לספק את המידע, לבין 

 שלהלן(. 1.2.2ראה מהותי )כמובהר בתת פרק הגבלות לגבי מה שנ

 
 מהותיות  8.1.1

 
עקרון המהותיות דורש מספק הבטחת האיכות להעריך האם הארגון המדווח כלל 

בדוחותיו החברתיים מידע הולם אודות פעולותיו, ביצועיו והשפעותיו על מחזיקי 

ווה בסיס איתן העניין של הארגון. המטרה היא ליצור הבנה מלאה של הארגון אשר תה

 לשיקול דעת, קבלת החלטות וביצוען.

 
מידע הינו מהותי במידה שסביר כי השמטתו מהדוחות או סילופו ישפיעו על 

המסקנות וההחלטות של המשתמשים בדוח. עקרון השלמות מתייחס לשאלה: 

האם הדוח החברתי מספק בסיס שימושי עבור מקבלי ההחלטות העתידיים, כמו 

מדויקת ומאוזנת של הפעולות, הביצועים וההשפעות של הארגון  גם תמונה מלאה,

המדווח? על ספק הבטחת האיכות להעריך האם כל פעולות, ביצועי והשפעות 

הארגון אשר רלוונטיות למחזיקי העניין, מדווחות על אף שלא עומדות בהגדרות 

 המסורתיות של מהותיות, כדוגמת סיכון פיננסי.  
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ותיות דורש שהמידע המדווח יתקבל בעיתוי הנכון, יספק לעומת זאת, עקרון המה

מידע רלוונטי לקבלת החלטות ויתייחס במועד הראוי לאותם אירועים ותוצאות 

 שהוא מתאר.

 

 על ספק הבטחת האיכות לחפש ראיות לכך שהדוח החברתי נאות עבור:

 

האם מדדים ויעדים שנכללו בדוח יכולים לשמש, או  - הארגון המדווח .1

 משים, באסטרטגיית קבלת ההחלטות התפעוליות ובתהליכים.מש

 

יכולתם לפרש את המידע בדרך  - מחזיקי העניין של הארגון המדווח .0

הרלוונטית לצרכי קבלת ההחלטות הספציפיות שלהם, כדוגמת וידוא כי 

 המידע הינו בר השוואה לאורך זמן ובין ארגונים שונים.

 

ההיבטים המהותיים של הפעילויות, הביצועים, על ספק הבטחת האיכות לזהות את 

וההשפעות אשר לא דווחו בדוח החברתי של הארגון, ולבחון אם הסיבה להשמטתם 

נובעת עקב כך שהם לא זוהו )כמובהר בעקרון השלמות לעיל( או עקב חילוקי דעות 

בין הארגון למחזיקי העניין שלו לגבי מהו מידע מהותי. לאחר שזוהו ההשמטות 

( על ספק הבטחת 1.2.0תיות ונאספו ראיות לגביהן )כמובהר בתת פרק המהו

 (.1.0האיכות לכלול נושא זה בהצהרת הבטחת האיכות )כמובהר בתת פרק 

 

 מענה על צרכים  8.1.1

 

עקרון זה דורש כי ספק הבטחת האיכות יעריך האם הארגון המדווח הגיב לצרכיהם, 

קי העניין, והאם שילב את תגובותיו אלה דאגותיהם, מדיניותם והסטנדרטים של מחזי

 באופן הולם בדוח החברתי.

 

העקרון דורש כי הארגון ידגים וימחיש בדוח החברתי את החלטותיו לגבי דרכי 

המענה לצרכי מחזיקי העניין ולדאגותיהם ויספק מידע הולם אודות השינויים 

 המהותיים במדיניות, בביצועים ובהשפעות על מחזיקי העניין.

 ספק הבטחת האיכות להעריך האם הארגון המדווח: על
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 החליט כיצד הוא מתכוון לענות על צרכי מחזיקי העניין. .1

 

 גיבש מדיניות, יעדים ומדדים בשיתוף עם מחזיקי העניין. .0

 

יכול להראות כי הקצה משאבים הולמים לשם יישום אותה מדיניות  .2

 ניין.משותפת ולשם עמידה בהתחייבויות למחזיקי הע

 

 קישר את הנושאים הללו לדוח החברתי. .2

 

 נגישות  8.1.1

 

עקרון הנגישות דורש מספק הבטחת האיכות להעריך האם הדוח החברתי נגיש 

 למחזיקי העניין.

 

מתייחס לדיווח חברתי כאחד המרכיבים המרכזיים של  AA1000-תקן מסגרת ה

ופרסום מידע. עקב כך,  הדיאלוג עם מחזיקי העניין, ולא כקצהו של תהליך השגת

 נגישות מתייחסת ליכולתם של מחזיקי העניין להשיג את הדוח ובעיקר, להגיב עליו.

 

דוחות אשר מתפרסמים אינם תמיד נגישים למחזיקי העניין, אף אם הדוח נעדר 

עלות ישירה. נושאי שפה, בעיות טכנולוגיות ומחיר שימוש גבוה באינטרנט בחלקים 

ק חלק מהגורמים האפשריים להיעדר משמעותי של נגישות. רבים של העולם הם ר

נגישות גם מצריכה את יכולתו של מחזיק העניין להגיב, ולהיות נגיש לתגובותיהם 

של מחזיקי עניין אחרים. על ספק הבטחת האיכות גם לדרוש הוכחות מהארגון 

יש המדווח לכך כי מצא את הדרכים היעילות ביותר להפוך את הדוח החברתי לנג

עבור מחזיקי העניין ולכך שהוא מיישם דרכים אלו בפועל. גורמים אשר יש 

להתחשב בהם הינם: זמינות, עלות רכישה, מוחשיות וערוצי התגובה הקיימים 

 לשימושם של מחזיקי העניין. 
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 ראיות  8.1.1

 
עקרון הראיות דורש מספק הבטחת האיכות להעריך האם הארגון המדווח מספק ראיות 

 אשר תומכות במידע הכלול בדוחות החברתיים. הולמות

 
עקרון זה דורש מספק הבטחת האיכות לקבוע האם המידע הכלול בדוחות 

החברתיים שלם, מדויק, רלוונטי ומספק תמונה מאוזנת של האירועים שהובילו 

למידע זה, על ידי חקירת הראיות התומכות בו וביציבות המערכות והתהליכים 

 ויישומו. אשר הובילו להפקתו

 
 :הראיות כוללות

 
ועל המערכות אשר הובילו להפקת אותו  מידע כמותי על ביצועים היסטוריים .1

מידע. ככלל, ניתן להשיג ראיות אלו בעזרת השיטות השכיחות המשמשות 

 בביקורת הדוחות הכספיים.

 

, כדוגמת תחולתו ההולמת של הליך מידע איכותי על ביצועים היסטוריים .0

ות שבוצע על מנת לעמוד בעקרונות שלמות ומהותיות המידע החשבונא

המפורסם בדוחות החברתיים ואיכות הדיאלוג עם מחזיקי העניין. יתכנו 

מקרים בהם על מנת לעמוד על איכות הראיות המסופקות על ידי הגוף 

המדווח, יהיה צורך בדיאלוג ישיר בין ספק הבטחת האיכות לבין מחזיקי 

חליט ספק הבטחת האיכות כי עליו להיות עד לדיאלוג ישיר העניין. לעיתים, י

בין הארגון לבין מחזיקי העניין שלו על מנת לעמוד כראוי על איכות הראיות 

 המסופקות לו.

 
מידע כמותי ואיכותי הרלוונטי להערכת אפשרות יכולת הארגון המדווח  .2

לצורכי לעמוד במטרות ובהתחייבויות אחרות אשר נקבעו על ידו כתגובה 

מידע זה יכלול ראיות התומכות במערכות, ביכולות  .מחזיקי העניין

ובמשאבים המאפשרים לארגון ליישם את הפעילויות שתוכננו על מנת לעמוד 

במדיניות הציבורית המוצהרת של הארגון ובהצהרותיו על התחייבויות 

 שונות.
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8.1.9  AccountAbility ועקרונות הבטחת האיכות 

 

 -ת הבטחת האיכות אשר פורטו לעיל מתקשרים לעקרונות החמשת עקרונו

AccountAbility :באופן הבא 

 
 עקרונות 
 הבטחת 
 18האיכות

 עקרונות
 AccountAbility 19 - ה

 מהותיות שלמות
מענה 

על 
 צרכים

 ראיות נגישות

      תמונה מאוזנת

      מהותיות

      סדירות

  *  * * שלמות/כוללניות

      ההטמע

      שיפור מתמשך

      נגישות

      בקרת איכות

איכות המידע: השוואתיות, 

 מהימנות, רלוונטיות ומובנות
     

 

 - התאמה מלאה 

 התאמה חלקית -*  

                                                      
 .1.2.0 - 1.2.1בתת פרקים מצויים   18
 .2.0בתת פרק מצויים   19
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 20הצהרת ספק הבטחת האיכות  8.1

 

הצהרה זו הינה המקבילה בתחום הדיווח החברתי לדוח רואה חשבון המבקר 

י. ההצהרה מצורפת לדוחות החברתיים ומטרתה לספק מבט המצורף לדוח הכספ

על אמינות הדוח החברתי ועל התהליכים, המערכות, ויכולות החברה אשר 

 מספקים את המידע ואת היסודות לביצועי החברה.

 

 האלמנטיםהצהרת הבטחת איכות אשר עקבית עם תקן הבטחת האיכות תכלול את 

 הבאים:

 

הצהרה כי ספק הבטחת  - טחת האיכותהצהרה על השימוש בתקן הב .1

 האיכות עשה שימוש בתקן וכל עקרונותיו של התקן יושמו.

 

חלק זה יתאר בקצרה את עבודת הביקורת שבוצעה ואת רמת  - תיאור בסיסי .0

 הבטחת האיכות המסופקת.

 

מסקנות אודות איכות הדוח החברתי ואודות התהליכים,  - הבטחת איכות .2

 החברה, אשר יתארו האם ועד כמה:המערכות, ויכולות 

 

בארגון קיים הליך אפקטיבי שמטרתו לאבחן ולהבין את הפעולות,  א.

הביצועים, וההשפעות שלו, כמו גם את השקפותיהם של מחזיקי 

 עקרון השלמות. -העניין על פעולות, ביצועים והשפעות אלו 

 

הדוח החברתי מספק תמונה שלמה, מדויקת ומאוזנת של  ב.

יות, הביצועים, וההשפעות של הארגון בתקופה הנבדקת. יש הפעילו

עקרון  -לפרט אודות חולשות משמעותיות של הדוח החברתי 

 המהותיות.
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 שבון המבקר / תפקידו של רואה הח -הבטחת איכות הדוח החברתי 
 המבקר החברתי בתהליך

BDO 5885 זיו האפט 

 

האם קיימת בארגון מערכת אפקטיבית אשר קולטת ומנהלת את  ג.

תגובותיהם והשקפותיהם של מחזיקי העניין. יש לפרט אודות 

וביכולות החברה לנהל חולשות משמעותיות בתהליכים, במערכות 

 עקרון המענה על הצרכים. -מערכת כאמור 

 

עקרון  -מחזיקי העניין של הארגון יכולים לעשות שימוש בדוח  ד.

 הנגישות.

 

קיימות ראיות הולמות אשר תומכות ברמת הבטחת האיכות  ה.

 עקרון הראיות. -המסופקת ובמידע המדווח 

 

 ים:יכולה לכלול את הנושאים הבא - פרשנות .2

 

 מתן דגש להתקדמות שחלה מאז מועד פרסום הדוח הקודם. א.

 

 הצעות לשיפור בתקופות הבאות. ב.

 

מידע אודות אי תלותו של ספק הבטחת האיכות בארגון המדווח  - תלות-אי .0

 ובמחזיקי העניין שלו.

 

 



 האנציקלופדיה לאחריות חברתית בעסקים ודיווח חברתי

5888 BDO זיו האפט 

 

 21תקני ספק הבטחת האיכות  8.1

 

 אמינות הבטחת האיכות  8.1.5

 

ת נשענת על כישוריו ואי תלותו של ספק הבטחת האיכות אמינות הבטחת האיכו

 בנוסף לשימוש נאות שלו בתקן הבטחת האיכות.

 

 הצהרת אי התלות   8.1.8

 

על ספק הבטחת האיכות להיות בלתי תלוי בגוף המדווח, כך שאחריותו כלפי 

התלות ועל היותה -מחזיקי העניין לא תיפגע. יש להקפיד על פרסומה ברבים של אי

הוכחה. אי התלות כרוכה באופי יחסיו עם הגוף המדווח ועם מחזיקי העניין בת 

 שלו, ובמתן פרסום בציבור ליחסים מעין אלה.

 

ספק הבטחת האיכות נדרש לכלול ב"הצהרת ספק הבטחת האיכות" או בפרסומים 

 ציבוריים אחרים מידע אודות:

 

ע על קודים מקצועיים מדיניותו ביחס לניגודי עניין מכל סוג שהוא, כולל מיד .1

 אשר מיושמים על ידו, על בסיס וולונטרי או חוקי.

 

יחסיו האחרונים, הנמשכים או הפוטנציאלים עם הגוף המדווח ו/או מחזיקי  .0

העניין שלו אשר אופיים הבסיסי הוא "שכר עבור שירותים", סידורים 

 מנהלתיים או בעלות.
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 שבון המבקר / תפקידו של רואה הח -הבטחת איכות הדוח החברתי 
 המבקר החברתי בתהליך

BDO 5881 זיו האפט 

 

 יכותכישורי המשתתפים בתהליך הבטחת הא  8.1.1

 

על ספקי הבטחת האיכות והארגונים המדווחים לוודא כי כל המשתתפים בתהליך 

 לבצע את הבטחת האיכות באופן גלוי וניתן להוכחה. כשיריםהבטחת האיכות, 

 

על הארגון המדווח לדרוש מספק הבטחת האיכות לאפשר העברת מידע זמין 

 עלחת האיכות. למחזיקי העניין אודות כשירותם של המשתתפים בתהליך הבט

 :יכולתם המקצועית של כל המשתתפים בתהליך הבטחת האיכות לכלול

 

כדוגמת, כישורי ניהול מידע כמותי, הכשרה בנושא  - כישורים מקצועיים .1

הבטחת איכות וידע בנושאים ספציפיים של ביצועים והשפעות כמו איכות 

 סביבה או זכויות אדם.

 

בטחת איכות חברתית, אתית, סביבתית נסיון ספציפי בנושא ה - נסיון .0

 וכספית.

 

 כיסוי מימדי מפתח של המידע המדווח. - תחומי התמחות .2

 

 כישורי הארגון המספק הבטחת איכות  8.1.1

 

על הארגון, דרכו מסופקת הבטחת האיכות, להוכיח כישורים מוסדיים הולמים. 

 כישורים אלה יכללו:

 

ל מנת להבטיח כי הארגון מעמיד את פיקוח הולם נדרש ע - פיקוח הולם .1

הבטחת האיכות בסטנדרטים הגבוהים ביותר האפשריים וכי אינו מתפשר 

עקב אינטרסים מסחריים או כישורים בלתי הולמים. פיקוח על עבודת בקרת 

האיכות, מתבצע באמצעות מנגנונים או תהליכים מתאימים, כדוגמת ועדת 

ם ואינם נהנים ישירות מעבודת בקרת איכות הכוללת אנשים שאינם מבצעי

 הבטחת האיכות האמורה.
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נדרשת הבנה הולמת של ההיבטים  - הבנה הולמת של ההיבטים המשפטיים .0

 הכרוכים בתהליך, וקיומו של כיסוי ביטוחי הולם בנושא אחריות מקצועית.

 

על מנת להבטיח שימור ארוך טווח של החומר והמידע הקשורים  - תשתית .2

 ות.להבטחת האיכ

 

 

 

 

 

 

 



 שבון המבקר / תפקידו של רואה הח -הבטחת איכות הדוח החברתי 
 המבקר החברתי בתהליך

BDO 5881 זיו האפט 

 

דוגמאות לדוחות ספק הבטחת האיכות / רואה החשבון המבקר /  8.9

 המבקר החברתי

 

להלן, מספר דוגמאות לדוחות ספק הבטחת איכות, אשר כלולים בדוחות 

החברתיים המובילים כיום בעולם. יש לציין כי עקב חדישותו של תקן הבטחת 

ל פיו ואינם תואמים את , דוחות אלו אינם ערוכים עAA1000S-האיכות של ה

 דרישותיו, אלא מהווים דוגמאות מהפרקטיקה, בלבד.

 :Shell  (2002)דוח רואה החשבון המבקר החברתי מתוך הדוח החברתי של 
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 :Novo Nordisk  (2000)מתוך הדוח חברתי של  

 דוח רואה  חשבון המבקר החברתי:

 

 

 

 

 (:)המשךNovo Nordisk  (2000)מתוך הדוח חברתי של  



 שבון המבקר / תפקידו של רואה הח -הבטחת איכות הדוח החברתי 
 המבקר החברתי בתהליך

BDO 5889 זיו האפט 

 

 דוח המבקר החברתי:
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 :The Co-Operative Bank (2002)דוח חברתי של 

 דוח המבקר החברתי:

 
  בדבר תוכנם של מספר מהדוחות החברתיים המובילים בעולם, כולל  0פרק

גם תיאור מפורט של דוחות ספקי הבטחת איכות הכלולים בדוחות אלו, 

 וביניהם תיאור של הדוחות אשר נכללו בפרק זה. 



 שבון המבקר / תפקידו של רואה הח -הבטחת איכות הדוח החברתי 
 המבקר החברתי בתהליך

BDO 5887 זיו האפט 

 

 סיכום ומבט לעתיד 8.8

 

 AA1000S Assuranceבמסגרת פרק זה סקרנו את מודול הבטחת האיכות )

Standard מודול זה קובע את עקרונות עבודת הבטחת האיכות אך אינו מספק את .)

 תקני ונהלי הביצוע הספציפיים.

 

סס ככל שתלך ותתב AccountAbility  -תקנים ונהלים אלו יפורסמו על ידי ארגון ה 

 פרקטיקה בנושא.

 

יודגש כי מבקר חברתי בבואו לבקר דוח על אחריות חברתית סביבתית ייטיב אם 

ישתמש, בין היתר, בתקני ונהלי ביקורת מקובלים לביקורת דוחות כספיים שנתיים 

כפי שרואי חשבון פועלים לאורם, וזאת בשינויים המחוייבים, עד אשר יפורסמו 

 22סביבתיים.-ות חברתייםהוראות והנחיות לביקורת דוח

                                                      
על תקני ונהלי ביקורת מקובלים שלאורם נדרשים לפעול רואי חשבון בבואם להרחבה  22

 -כרכים  2 -לבקר דוחות כספיים שנתיים, ניתן למצוא ב"אנציקלופדיה לביקורת חשבונות 

 ."1111/1של רו"ח ניר זיכלינסקי ורו"ח רגינה אונגר, 
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5811 BDO זיו האפט 

 

 


