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  'ב4חוצץ 

  ח אחרים"הסתמכות על רו

  102+  99ותקן   1הבהרה + 9תקן 

  

  

  

  

  

  האם/ח החברה המחזיקה"אחריות רו

 'אחראי על חוות דעתו של א  Aח"רו .1

 'אחראי על חוות דעתו של ב  Bח"רו .2

 אחראי על הביקורת של המאוחד  Aח"רו .3

  Bמסוימת בקשר לעבודת /אחראי אחריות מעין משותפת Aח "רו .4

  

ח של החברה המחזיקה הוא אחראי "בוחן את סוגיית האחריות ומנסה להבין האם הרו 9תקן 

ח של חברת הבת ומסביר את "אחריות מלאה או בכלל לא או חלקית בקשר לעבודתם של הרו

  :הגישות השונות כדלקמן

לאה על מה שקורה בחברה הבת והנימוקים לכך ח של החברה האם מקבל אחריות מ"הרו .1

 :הם

שבעלי המניות של חברת האם מינו אותו והוא לא יפנה את בעלי המניות לכתובת   .א

 .אחרת

י אחרים אזי אם "בוקר ע', אם חלק ניכר מהנכסים וההתחייבויות וההכנסות וכו  .ב

 .ח של חברת האם לא ייקח אחריות מלאה אזי חוות דעתו תרוקן מתוכן"הרו

  זו הגישה הלא מקובלת

ח של הבנות אבל יש לו "ח של חברת האם לא מקבל על עצמו אחריות על הרו"הרו .2

 :אחריות מסוימת כמבקר העריכה של המאוחד והנימוקים לגישה זו הם

 ח מוסמכים"י רו"הביקורת בחברת הבת בוצעה ע  .א

' ים וכוזמנ, נוספת מצריך עלויות/כנראה מעבר לכישוריהם לבצע עבודה כזו מחודשת  .ב

 .נוספים

  :גישה זו התקבלה והשורה התחתונה שלה היא ש

 אחראי על הביקורת של המאוחד  Aח"רו -

 Bמסוימת בקשר לעבודת /אחראי אחריות מעין משותפת Aח "רו -

  :ח שני סוגי אחריות כפי שישתקף בטבלה שלהלן"כלומר יש לרו

  

  

  

 'ב

 'א

100% 

 Aח  "רו-

 Bח  "רו-
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  מהם נהלי הביקורת שנקטו  ח לוודא"מה על הרו  סוגי אחריות

  מדיניות /כללי חשבונאות.1  ביקורת עריכת המאוחד.1

 חשבונאית   

 כללי הדיווח.2

  נתונים הקשורים באיחוד.3

  דוחות  -קריאה/עיון/סקירת.1

  מאוחדות/כספיים בנות   

  דוח  -קריאה/עיון/סקירת. 2

  ח המבקר"הרו    

  נוחות ושאלון בקבלת מכת.3

  מגע אישי.4

  כל דרך אחרת.5

  אחריות מעין .2

  מסוימת בקשר /משותפת   

  ח אחרים"לרו   

 בלתי תלויים.1

 נקטו נהלים נאותים.2

  הסתמכות על הדוחות . א.3

  הכספיים        

  הסתמכות על חוות דעתם.ב   

  ידועים כללי החשבונאות .ג    

  והדיווח של האם       

 קיבל את כל המידע.4

  

  קבלת מכתב נוחות ושאלון.1

  מגע אישי.2

  אחרתכל דרך .3

  

  הסברים

 ביקורת עריכת המאוחד .1

 ח לוודא"מה על הרו  .א

ח "י רו"שכללי החשבונאות שיושמו בדוחות הכספיים שבוקרו ע ח לוודא"על הרו .1

נדרשת , כלומר. מבקרים אחרים הם בהתאם לכללים בהם נוקטת החברה האם

בחברה האם נהוג להציג מלאי לפי ' לדוג. מדיניות חשבונאית אחידה בקבוצה

אם מדובר באותו מלאי בדיוק חייבים אחידות ולכן . ובחברה בת לפי ליפו פיפו

אם אלו שני מלאים שונים למשל . יציגו לפי השיטה הנכונה ביותר עבור הקבוצה

 .יהלומים ומצופים אז זה לגיטימי שיהיו שני סוגים של מדיניות חשבונאית

ח "י רו"ע כללי הדיווח שבהתבסס עליהם נערכו הדוחות הכספיים שבוקרו .2

מבקרים אחרים הם בהתאם לחוקים וההנחיות המחייבים החלים על החברה 

בציבורית . החברה האם היא חברה ציבורית והחברה הבת פרטית' לדוג. האם

לכן או שמחייבים את הבת להציג לפי , ע ואילו בפרטית לא"מיישמים תקנות ני

 .ע או שמתקנים במאוחד"תקנות ני

קבוצת החברות קיבלו ביטוי נאות בדוחות הכספיים כל הנתונים הקשורים ל .3

 .'ים וכו"רטמ, )אם החברה בת מחזירה לאם(למשל ביטול מחזורים . המאוחדים

 נהלי ביקורת  .ב

את הדוחות הכספיים ) לעיין/לקרוא(חברת האם לסקור ח של "על הרו  .1

באמצעות העיון . המבוקרים של החברות הבנות אשר מאחדים עם החברה האם
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דאים את אותם שלושת הדברים שאנו צריכים לוודא במסגרת ביקורת אנו מוו

 .המאוחד והכל נמצא בדוחות הכספיים

ח המבקרים האחרים של "י הרו"ח לסקור את חוות הדעת שניתנה ע"על הרו .2

את חוות הדעת של החברות הבנות ' לעיין וכו, יש לקרוא, כלומר. החברות הבנות

 .יות בחשבונאותמאחר ומשם ניתן יהיה ללמוד על בע

 comfort/ מכתב נחמה/ח המבקר של חברת האם לקבל מכתב נוחות"על הרו .3

letter ח של הבנות"י הרו"ובנוסף לקבל שאלון ממולא וחתום ע. 

, כלומר, ח של החברה הבת"ח של חברת האם לקיים מגע אישי אם הרו"על הרו .4

 .לדבר ביניהם

 .בהתאם לנסיבותח חושב לנכון "יש להפעיל כל דרך אחרת שהרו .5

  

 אחריות מעין משותפת .2

 ח לוודא"מה על הרו  .א

 .ח של הבנות הן בלתי תלויים בקבוצה"ח המבקר לוודא שהרו"על הרו .1

ח המבקרים של החברות בנות נקטו את אותם "ח להניח את דעתו שהרו"על הרו  .2

 .נהלי ביקורת שהיו דרושים לביצוע ביקורת נאותה

 :מאוחדות ולוודא כי/המבקרים של הבנותח "ח לפנות ישירות אל הרו"על הרו .3

יודעים שהדוחות הכספיים של החברות המבוקרות ) ח של הבנות"הרו(הם   .א

 .על ידן הולכים להיכלל במאוחד

ח של המאוחד עומדים לסמוך על עבודתם וחוות דעתכם בבואנו "אנחנו הרו  .ב

 .לחוות דעה על המאוחד

 .ח החלים על החברה האםח של הבנות כל כללי החשבונאות והדיוו"ידוע לרו  .ג

ח של חברת האם קיבל את כל המידע הדרוש לו כדי לאפשר לו מתן חוות "הרו .4

 .דעת על הדוח הכספי המאוחד

 נהלי ביקורת  .ב

 comfort/ מכתב נחמה/ח המבקר של חברת האם לקבל מכתב נוחות"על הרו .1

letter ח של הבנות"י הרו"ובנוסף לקבל שאלון ממולא וחתום ע. 

, כלומר, ח של החברה הבת"ם הרועחברת האם לקיים מגע אישי  ח של"על הרו .2

 .לדבר ביניהם

  .ח חושב לנכון בהתאם לנסיבות"יש להפעיל כל דרך אחרת שהרו .3
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  הרחבה -סוגיות נבחרות

 ח אחרים"שאלוני הסתמכות על רו .1

. ככלל שאלונים אלו הם למעשה תוכנית ביקורת של כלל תוכניות הביקורת שאנו כותבים

. כשאנו שולחים שאלון אנו נכתוב כל מה שאנו חושבים ושאנו רוצים שיענו לנו, כלומר

בסעיף רכוש קבוע נשאל למשל האם בחנתם ירידת ערך נכסים או האם הפחת הוא ' לדוג

ניתן לשאול על כל סעיף כאילו אנו שואלים שאלות , כלומר. 'על בסיס קו ישר או אחר וכו

  .אל אותם את שבעת הנושאים שעלינו לוודאבנוסף נש. את צוות הביקורת

 מכתב נחמה/מכתב נוחות .2

ח של חברת האם ומכתב זה "וח של חברת הבת אל הר"י הרו"מכתב זה אמור להיכתב ע

המונח (לגרום לו להרגיש נוח עם מה שהיה בביקורת בחברת הבת /חם אותואמור לנ

יש לשים לב על , בעתיד מכתב נוחות נמצא במקרים נוספים כמו מול חתמים כפי שיילמד

שבטור (מכתב נוחות זה יכלול את כל שבעת הנושאים ). איזה מכתב נוחות מדובר

שמו בחברת הבת תואמים יובצורה הצהרתית למשל כללי החשבונאות ש) האמצעי בטבלה

  .לכללי החשבונאות שיושמו בחברת האם

וחות הכספיים או לחוות הדעת כאשר עולות בעיות בד/מה קורה לדוחות הכספיים ו .3

 :להלן האפשרויות השונות ?בחוות הדעת

 מסלול חשבונאי .1

ח של חברת "אזי הרו, אם הדוח הכספי כולל בתוכו איזושהי בעיה חשבונאית  .א

האם יפנה לחברת האם ויאמר לה שהיא תפנה לחברה הבת ותדרוש תיקון 

 .אם אכן בוצע התיקון אין בעיה. בדוחות הכספיים של החברה הבת

ח של חברת האם לחברת האם "יפנה הרו', יקון כאמור בסעיף אלא בוצע ת  .ב

לא מתקנים בחברת הבת ולכן (ויבקש ממנה לתקן את הטעון תיקון במאוחד 

 ).נדאג לרשום פקודת יומן במאוחד

ח "ח לבחון את ההשלכה על דוח הרו"על הרו, לעיל' לא תיקנו כאמור בסעיף ב  .ג

סוג סטייה מהנוסח האחיד בוצע בהקשר זה פחות מעניין אותנו איזה . המבקר

ח של חברת האם צריך "ח של החברות בנות מאחר והרו"י הרו"או נעשה ע

אף יכול להיות מצב שניתנה חוות דעת . להסתכל על האמור בראי המאוחד

?    הכיצד. שלילית בחברת הבת ואילו בחברת האם חוות הדעת בלתי מסויגת

שא לא מהותי בקבוצה חוות הדעת אם הנו, הכל תלוי במהותיות בראי הקבוצה

אם זה מהותי נקודתי אבל לא משפיע על הדוחות הכספיים , תהיה חלקה

בכללותם תינתן הסתייגות ואם זה מהותי המשפיע על הדוחות הכספיים 

 .בכללותם תינתן חוות דעת שלילית

 מסלול ביקורת .2

יג או ח של הבת הסתי"אם הייתה הגבלה בביקורת או בהיקפה בחברת הבת והרו  .א

ח של חברת האם לפנות לחברה האם שתפנה לחברת הבת כדי "על הרו, נמנע

 .אם אכן בוצע אין בעיה. ח של הבת לעשות את הביקורת"שתאפשר לרו
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אזי יש לבדוק במקרים , אם לא ניתנה להם האפשרות לבצע את הביקורת  .ב

ח של חברת האם נעשה את הביקורת בחברת "קיצוניים את האפשרות שאנו כרו

 .עשינו והכל הסתדר אין בעיה. בתה

אם ההגבלה נשארה בעינה אזי עלינו לבחון את המהותיות ומוצדקות הנושא   .ג

אם זה לא מהותי בראי הקבוצה חוות הדעת בלתי , כלומר. בראי הקבוצה

 .אם זה מהותי ומוצדק אז הסתייגות וביתר המקרים הימנעות, מסויגת

 הפניית תשומת לב .3

אזי על , ח של החברות בנות"לב בחוות הדעת של הרו אם ניתנה הפניית תשומת

אם . ח של חברת האם לשקול עד כמה הנושא משמעותי מאוד בראי הקבוצה"הרו

ח המבקר של חברת האם "ורק אם זה משמעותי מאוד לקבוצה אז ורק אז יפנה הרו

 .את תשומת הלב לאותו ביאור במאוחד שהוא מהותי מאוד לקבוצה

 סניפים .4

למשל , על סניפים של חברת האם 9דרש לדעתכם ליישם את הוראת תקן האם נ: שאלה

  '?באילת וכו, יורק- סניף בניו

הרי סניף הוא חלק מהחברה ולא ישות משפטית נפרדת , אם מדובר בסניף: תשובה

ח של הסניף שאנו מינינו אותו ולא "ולפיכך עלינו להתייחס למקרה זה כאילו משרד רו

ולא ' פיקוח וכו, לנו ויש ליישם את אותם עקרונות של תכנוןהוא למעשה עובד ש ,החברה

  .9את תקן 

 כלולות/חברות מסונפות .5

כלולות של /על חברות מסונפות 9האם נדרש לדעתכם ליישם את הוראת תקן : שאלה

  '?באילת וכו, יורק-למשל בניו, חברת האם

  בשינויים המחייבים 9מיישמים את תקן , כן: תשובה

 )primary auditor( ח עיקריים"רו .6

 100% - ח של חברת אחזקות ובחברה זו אין כלום למעט החזקה בחברה בת ב"אם אנו רו

  .י אחרים"מהתוכן בוקר ע 100% -ולמעשה יוצא ש

  ?נשאלת השאלה האם ניתן לבצע ביקורת על המאוחד או שלא ניתן לעשות זאת

א עושים זאת מהחברה ואם ל 50%צריך לבקר לפחות , ב מקרה כזה לא אפשרי"בארה

  .ב"בכל צורה שהיא לבקר את המאוחד בחברה ציבורית בארה אסור

אולם הפשרה , ב"ע שרצו בהתחלה לפעול כמו בארה"בישראל הסוגיה עלתה לרשות לני

 9אשר הפכה להיות כחלק מתקן  9לתקן  1' י הוצאת הבהרה מס"שהושגה הייתה ע

 5 -ב את עבודת הביקורת מעבר לושם נקבע שיש להרחי) )4(א13מופיע מיד אחרי סעיף (

  :הנהלים מהטבלה והנהלים הם

עיון בניירות העבודה של מבקרי החברות הבנות בעלי חשיבות מרכזית שיבחרו לפי  .1

נציין שבאמצעות עיון זה ניתן לזהות . ח המבקר של חברת האם"שיקול דעתו של הרו

ח "סוגיות עם הרוסיכוני ביקורת והדבר יאפשר לתקשר על אותן , נושאים מיוחדים

 .של החברות בנות
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הטיפול החשבונאי בסוגיות מהותיות , הבנת תוצאותיהן העסקיות של אותן חברות .2

 .'וכו

 .השגת הבנה של החברות הבנות וסביבתן העסקית .3

נקיטה במידת הצורך של נהלים נוספים שידרשו לאור הנסיבות שמושפעים  .4

הניסיון והיכולת המקצועית של  ,סיכוני הביקורת, ממהותיות כמותית או איכותית

ח של חברת "צוות הביקורת בחברת הבת ורמת בקרת האיכות במסגרת משרד הרו

  כל שאר הנהלים נשארים. הבת

 ח בחברות מאוחדות"נוסח ההסתמכות על הרו .7

ח המבקרים אנו נמצא מיד אחרי פסקת המבוא ולפני "בחוות דעת המבקרים בדוח הרו

ת לנו איזה חלק מתוך מה שצוין בפסקת המבוא בוקר פסקת ההיקף את הפסקה שאומר

  .י אחרים"ע

  :הנוסח של הפסקה יהיה כדלקמן

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים "

 -ו XX31/12/20מכלל הנכסים המאוחדים לימים __ % -וכ__ % -באיחוד מהווים כ

XX31/12/20 וכ__ % -כ__, % -ולות באיחוד מהוות כבהתאמה והכנסותיהן הכל- % __

הדוחות הכספיים של . יכיםמכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו באותם תאר

ח אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ככל שהיא "י רו"חברות בוקרו ע אותן

  ".ח אחרים"מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות מבוססת על דוחות של רו

  :הסברים

י אחרים ואשר נוגע לנכסים "אנו רואים כאן התייחסות לחלק באחוזים שבוקר ע .1

אפ נהוג שם לדבר על הוצאות והתחייבויות -אם מדובר בחברות סטארט. והכנסות

 .במקום נכסים והכנסות

 :את האחוזים נידרש לחשב כדלקמן .2

אחרים בראי המאוחד

במאוחד

הכנסות , לאם 30 -לחיצוניים ו 70והן מתחלקות  100הכנסות חברת הבת הן : דוגמא

  .100חברת האם הן 

  :יכול להיות גם

אחרים בראי המאוחד

במאוחד

 ח בחברות כלולות"רופסקת הסתמכות על  .8

המתייחסים , הנתונים בדוחות הכספיים של החברה ובדוחות הכספיים המאוחדים"

לשווי המאזני של ההשקעות ולחלקה של החברה ברווחים של חברות כלולות מבוססים 

פ היא לא "יש לזכור פסקה זו בע". ח אחרים"י רו"בוקרו ע *על דוחות כספיים שחלקם

  ולא מופיעה בתקניםמצורפת לבחינות מועצה 
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המספר יכול . ככלל אנו לא רואים כאן ציון אחוזים מאחר והמספר יכול להיות שלילי •

להיות שלילי מאחר ולעיתים יש הפסדי אקוויטי ולא רק רווחי אקוויטי ואז המספר 

 .יוצא במינוס או שחשבון ההשקעה יהיה שלילי

, כלומר. חי האקוויטילעיתים בפרקטיקה שמים סכומים ליד השווי המאזני ורוו •

במקום לרשום באחוזים רושמים את השווי של הסכום כדי להראות את העוצמה ואז 

 .לא מסתבכים במספר שלילי

י אחרים אזי נשאיר את "אם חלק מהחברות הכלולות בוקרו ע" שחלקם"המילה  •

 .י אחרים נשמיט את המילה הזו"המילה הזו אבל אם כל החברות הכלולות בוקרו ע

 י אחרים"בשליטה משותפת שבוקרה עחברה  .9

  ?ל נשתמש"באיזה פסקה משתי הפסקאות הנ

חברה בשליטה משותפת זו חברה שבה עשו הסכם בין מספר גורמים שכל גורם : פיננסית(

אחד המשווק ואחד הבונה וביחד הם , למשל אצל קבלנים אחד היזם. מביא ערך נוסף

 30% -אם שולטים ב, א איחוד יחסיהטיפול החשבונאי במקרה זה הו. שולטים במשותף

  ).כל אחד לפי החלק שלו, מכלל הדוח 30%לוקחים 

 ".שאוחדו באיחוד יחסי"במילה " שאוחדו"נשתמש בפסקה הראשונה ונחליף את המילה 

 עסקאות משותפות .10

עסקה משותפת היא המקור לחברות בשליטה משותפת רק שהיא לא מאוגדת : פיננסית(

  )משותפת זהה לעסקה בשליטה משותפתעסקה , בישות כלשהי

עסקאות משותפות שאוחדו באיחוד "נרשום " חברות שאוחדו"בעסקה משותפת במקום 

  ".יחסי

 שותפות .11

שותפות מוצגת לפי שווי מאזני אלא אם יוכיחו שליטה או , עוסק בנושא IAS 25: פיננסית(

  )שליטה משותפת

  "שותפות"נרשום " חברה כלולה"נשתמש בפסקה השנייה ובמקום 
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  'א 5חוצץ 

  100תקן ביקורת  - אירועים לאחר תאריך המאזן

  

  

  

  

  

  

  לאירועים לאחר תאריך המאזן תזכורת חשבונאית

מטרת השיעור היא להבין מה קורה לאחר תאריך המאזן ועד מועד החתימה על חוות הדעת 

  .ובהמשך לעניין פרסום הדוחות הכספיים לציבור

  

  הגדרות

מדובר באירועים בעלי משמעות חיובית או שלילית המתרחשים  - אירועים לאחר תאריך המאזן

  . לבין התאריך בו אושרו הדוחות הכספיים לפרסום בתקופה שבין תאריך המאזן

  :העוסק באירועים לאחר תאריך המאזן ישנם שני סוגים של אירועים IAS 10 -בהתאם ל

 ששררוכאשר הכוונה היא לאירוע שמהווה ראייה לתנאים  -אירוע המחייב התאמה  .א

 ןתיקו(לפני תאריך המאזן והדבר מחייב ביטוי בדוחות הכספיים ) מושג חשוב וקריטי(

 ).במידת הצורך(בליווי ביאור ) הדוחות

מושג חשוב ( ושהתעוררמדובר באירוע שמצביע על תנאים  -אירוע שאינו מחייב התאמה  .ב

לא (יים לאחר תאריך המאזן ועל כן הדבר מחייב גילוי בביאורים בדוחות הכספ )וקריטי

 ).נידרש תיקון הדוחות הכספיים

  

  ביטוי בדוחות הכספיים  לאחר תאריך המאזן  לפני תאריך המאזן  סוג האירוע

  ביאור+תיקון דוחות כספיים  נודע/התגלה  התרחש/שרר  אירוע מחייב התאמה

  ביאור בלבד  נתגלה/התעורר/התרחש  -  אירוע שאינו מחייב התאמה

  

  המאזןדוגמאות לאירועים לאחר תאריך 

אולם לפני תאריך המאזן נחשב לחוב טוב , חוב של לקוח שהוא אבוד לאחר תאריך המאזן  .א

מדובר באירוע שאינו מחייב התאמה מאחר והחוב נהיה אבוד רק לאחר  -)בר השבה(

הדבר מחייב ביאור בדוחות הכספיים עבור אותו לקוח שחובו הפך , תאריך המאזן ועל כן

 .להיות לאבוד

 - מסופק לפני תאריך המאזן וכן לאחר תאריך המאזן המשיך להיות מסופקחוב שהיה   .ב

במצב זה עלינו לבחון האם בכלל בוצעה הפרשה לחובות מסופקים נכון לתאריך המאזן 

 .וכן כי ההפרשה הינה נאותה

התרחש לפני /אם אכן בוצעה הפרשה אזי אין מה לעשות מאחר ומדובר באירוע אשר שרר

אם לא בוצעה הפרשה לחובות . מסופק ריך המאזן הינו עדייןר תאתאריך המאזן וכן לאח

31/12/11 15/03/12 17/03/12 

חתימה על חוות הדעת 
 )תאריך חוות הדעת(

פרסום הדוחות 
 הכספיים

אישור הדוחות 
 הכספיים

 IIIתקופה  IIתקופה  Iתקופה 
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תיקון דוחות (התאמה ועל כן יש לבצע הפרשה  ופקים אזי מדובר באירוע אשר מחייבמס

 ).כספיים

כפי שצוין המכירה  - )מחיר מהותי(נכס שנמכר לאחר תאריך המאזן במחיר גבוה במיוחד   .ג

יתן להסיק כי מדובר באירוע שאינו מחייב נ, של הנכס בוצעה לאחר תאריך המאזן ומכאן

יש , כמו כן. כיוון שהמכירה התרחשה ללא קשר לתקופה אותה אנו מבקריםהתאמה 

 .לשקול הוספת ביאור לדוחות הכספיים

במקרה זה יש להציג את הדוחות הכספיים  -לאחר תאריך המאזן הוכרז העסק כעסק מת  .ד

מדובר . הכספיים על בסיס עסק בחיסול כלומר יש לערוך את הדוחות, י ערכי מימוש"עפ

במצב מיוחד לפיו יש לערוך התאמה לדוחות הכספיים למרות שההכרזה על העסק 

 ).חריג(בחיסול הינה לאחר תאריך המאזן 

  

  נושאי ביקורת של אירועים לאחר תאריך המאזן

יך דוח אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאר"בדבר  100פורסם תקן ביקורת  2009בשנת  

  ".אירועים לאחר תאריך המאזן"בדבר  11' תקן זה מבטל את תקן ביקורת מס". ח המבקר"הרו

התרכז  11תקן ביקורת . 11מתייחס לנושאים שלא טופלו במסגרת תקן ביקורת  100תקן ביקורת 

אולם לא טיפל באירועים , בתקופה שבין תאריך המאזן לבין מועד החתימה על חוות הדעת

י "ר מועד החתימה על הדוחות הכספיים וכן לאחר פרסום הדוחות הכספיים עשנתגלו לאח

  .החברה המבוקרת

  

  :הגדרות המתייחסות לנושא אירועים לאחר תאריך המאזן' להלן מס

 .תאריך סיום התקופה האחרונה הכלולה בדוחות הכספיים -תאריך המאזן  .א

המרכיבים את הדוחות התאריך בו כל הדוחות  -תאריך אישור הדוחות הכספיים  .ב

הוכנו וכן הגורמים המוסמכים אישרו , הכספיים לרבות הביאורים המתייחסים אליהם

 .דוחות אלה והם נוטלים על עצמם את האחריות על הדוחות הכספיים

 .ח המבקר"מועד החתימה על חוות הדעת של הרו -ח המבקר"תאריך דוח הרו  .ג

ח המבקר והדוחות הכספיים "הרו התאריך בו דוח -תאריך הוצאת הדוחות הכספיים  .ד

 ).מועד הפרסום(נעשים זמינים לצדדים שלישיים 

מדובר באירועים  - ח המבקר"אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח הרו  .ה

ח "ח המבקר או עובדות שנודעו לרו"בין תאריך המאזן לבין תאריך דוח הרושאירעו 

 .המבקר לאחר תאריך המאזן

  

  :תקופות עיקריות 3מבחין בין  100תקן ביקורת 

 .ח המבקר"אירועים שאירעו בין תאריך המאזן לבין תאריך דוח הרו .1

ח המבקר לבין הוצאת הדוחות "ח המבקר בין תאריך דוח הרו"עובדות שנודעו לרו .2

 .הכספיים

 .ח המבקר לאחר הוצאת הדוחות הכספיים"עובדות שנודעו לרו .3
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  ח המבקר"תאריך דוח הרואירועים שאירעו בין תאריך המאזן לבין 

ח המבקר נדרש להשיג ראיות ביקורת נאותות ומספיקות שכל האירועים "הרו 100בהתאם לתקן 

ח המבקר אשר מחייבים התאמה בדוחות "שאירעו בין תאריך המאזן לבין תאריך דוח הרו

  .אכן זוהו וטופלו כיאות) י כללי חשבונאות"עפ(הכספיים או מתן גילוי בהן  

ח המבקר לצורך ביקורת הדוחות הכספיים לעניין אירועים לאחר "ים הנדרשים מהרולהלן הנהל

  :תאריך המאזן

י ההנהלה אשר מטרתם היא להבטיח כי אירועים "השגת הבנה של הנהלים שנקבעו ע  .א

 .זוהוח המבקר "לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח הרו

מופקדים על בקרת העל בדבר עריכת בירורים עם ההנהלה ובמידת הצורך עם גורמים ה  .ב

 .אירועים שאירעו לאחר תאריך המאזן העשויים להשפיע על הדוחות הכספיים

קריאת פרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון לאחר תאריך המאזן או קריאת פרוטוקולים   .ג

י גורמים המופקדים על בקרת העל וההנהלה אשר נערכו לאחר "של ישיבות שבוצעו ע

 .לערוך בירורים לגבי נושאים שנידונו וטרם נערכו פרוטוקולים תאריך המאזן וכך גם

  

ח המבקר יזהה אירועים שמחייבים התאמת הדוחות הכספיים או מתן "בהתאם לנהלים לעיל הרו

י כללי הדיווח "גילוי בהן וכן יקבע אם כל אירוע אכן משתקף באופן נאות בדוחות הכספיים עפ

  .אליהם כפופה החברה המבוקרת

  

ח המבקר לא יכול להימנע "כלומר הרו, ח המבקר אחריות אקטיבית"לשים לב כי חלה על הרויש 

, מכאן. מליישם נהלי ביקורת בתקופה שבין תאריך המאזן לבין מועד החתימה על חוות הדעת

ח המבקר אחריות פאסיבית לגבי התקופה שלאחר מועד החתימה על חוות "ניתן להסיק כי לרו

  .רש ליישם נהלי ביקורתהדעת כיוון שלא ניד

  

  ח המבקר לבין הוצאת הדוחות הכספיים"ח המבקר בין תאריך דוח הרו"עובדות שנודעו לרו

ח המבקר אין מחויבות לבצע נהלי ביקורת בקשר לדוחות הכספיים עבור "כפי שצוין לעיל לרו

ר אך ח המבק"במידה ולאחר תאריך דוח הרו, אולם. ח המבקר"אירועים לאחר תאריך דוח הרו

שאילו הייתה ידועה לו  עובדהח המבקר "לפני תאריך הוצאת הדוחות הכספיים נודעת לרו

הייתה עשויה לגרום לו לתקן את חוות דעתו אזי עליו לפעול באופן , ח המבקר"בתאריך דוח הרו

  :הבא

 .לדון עם ההנהלה או עם הגורם המתאים בגוף המבוקר  .א

 )הבא' ואם כן ראה ס(תיקון מחייבים לקבוע אם הדוחות הכספיים   .ב

לברר כיצד בכוונת הגורמים המופקדים על בקרת העל וההנהלה לטפל בעניין זה בדוחות   .ג

 .הכספיים

  

ח המבקר ינהג לפי "הרו, אם ההנהלה תיקנה את הדוחות הכספיים כמתחייב בתקני חשבונאות

  :שתי החלופות הבאות

יחסת לתאריך חדש ח המקורית ומתן חוות דעת חדשה המתי"משיכת חוות דעת הרו .1

יש . לאחר ביקורת חוזרת ובחינה של אירועים לאחר תאריך המאזן עד לאותו תאריך
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ח המבקר נדרש לתת תשומת לב מיוחדת לבחינה ובדיקה של התיקון "לשים לב כי הרו

תקינות , ח יבחן את ההשפעה על הדוחות הכספיים"הרו, כלומר. י ההנהלה"שבוצע ע

משמעות החלופה . שנודע לאחר מועד החתימה על חוות הדעתהגילוי וההצגה של האירוע 

ח המבקר נדרש ליישם נהלי ביקורת המתייחסים לאירועים לאחר תאריך "היא שהרו

המאזן באופן מלא ומכאן שהאחריות האקטיבית שלו מתארכת עד למועד מתן חוות דעת 

 .חדשה

, ות דעתו המקוריתח המבקר לא מושך את חו"מדובר בחלופה לפיה הרו -תיארוך כפול .2

אלא מוסיף תאריך תחת התאריך המקורי וכן מציין ליד התאריך כי ביקורתו מתייחסת 

. גם לבחינת התיקון הספציפי שנעשה בדוחות הכספיים לרבות הפנייה לביאור המתאים

ח המבקר נידרש ליישם נהלי ביקורת רק עבור הנושא שתוקן "בהתאם לחלופה זו הרו

ם יש לשים לב כי לא נידרש ממנו ליישם נהלי ביקורת המתייחסים אול, בדוחות הכספיים

לאירועים לאחר תאריך המאזן עבור אירועים אחרים או התפתחויות שאירעו לאחר 

ניתן להסיק כי האחריות האקטיבית מתארכת רק . חתימתו על חוות הדעת המקורית

 .הספציפי שתוקןבעניין 

  

החלופה השנייה כתוצאה מכך שהחברה הינה כפופה קיימים מקרים בהם לא ניתן ליישם את 

להוראות חוק או רגולציה שאינה מתירה ביישום תיארוך כפול אלא רק במשיכת חוות דעת 

  .מקורית ומתן חוות דעת חדשה

  

, ח המבקר דורש את התיקון"במידה וההנהלה מסרבת לתקן את הדוחות הכספיים למרות שהרו

ים על בקרת העל וההנהלה שלא לפרסם את הדוחות הכספיים ח יודיע לגורמים המופקד"אזי הרו

אם בכל זאת הדוחות הכספיים מתפרסמים . לצדדים שלישיים לפני עריכת התיקונים הנחוצים

ח המבקר את צעדיו לרבות התייעצות עם גורמים "יחד עם חוות דעת המבקר אזי ישקול הרו

  .משפטיים

  

  דוחות הכספייםח המבקר לאחר הוצאת ה"עובדות שנודעו לרו

הובא , אולם. ח המבקר אין מחויבות ליישם נהלי ביקורת בקשר לדוחות הכספיים שפורסמו"לרו

הייתה , ח המבקר"שאילו הייתה ידוע הלו בתאריך דוח הרו עובדהח המבקר "לידיעתו של הרו

עשויה לגרום לו לתקן את חוות דעתו עליו ליישם את הפעולות שצוינו לעיל בדבר דיון עם 

לקבוע האם הדוחות הכספיים מחייבים תיקון ואף לברר , הגורמים המופקדים על בקרת העל

  .כיצד בכוונת ההנהלה לעשות זאת

אם הגורמים המופקדים על בקרת העל וההנהלה תיקנו את הדוחות הכספיים כנדרש בכללי 

  :י שתי החלופות הבאות"הדיווח הכספי אליו כפופה החברה אזי עליו לנקוט עפ

 חוות דעת חדשה מתן  .א

 תיארוך כפול  .ב

טיח שכל מי שקיבל את הדוחות הכספיים בבמידה ולא ננקטו הצעדים הנחוצים על מנת לה

ח המבקר סבור שיש "שפורסמו וכן ההנהלה לא תיקנה את הדוחות הכספיים בנסיבות שבהן הרו

ח המבקר לגורמים המופקדים על בקרת העל ולהנהלה כי בכוונתו לנסות "יודיע הרו. לתקנן
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במידה . שפורסמו ח המבקר המתייחס לדוחות הכספיים"ולמנוע הסתמכות בעתיד על דוח הרו

ח המבקר "והגורמים המופקדים על בקרת העל וההנהלה אינם נוקטים בצעדים הנחוצים הרו

ינקוט בפעולות מתאימות על מנת לנסות ולמנוע הסתמכות כאמור תוך התייחסות לזכויות 

  .בהתאם לכך ישקול לפנות לקבלת ייעוץ משפטי. ולחובות המשפטיות שלו

  

 בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן ראה באתר תוכנית ביקורת •
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  'ב 5חוצץ 

  הפרשות והתחייבויות תלויות

  .FAS 5 - ו IAS 37: הפרסומים המקצועיים העוסקים בהפרשות והתחייבויות תלויות הם

  :רמות במשפחת ההתחייבויות 3עולה שיש  IAS 37 -בהתאם ל

מחויבות בהווה של : "התקן מגדיר כפי שהיא מוגדרת במסגרת המושגית -התחייבות  .א

אשר סילוקה חזוי לגרום לתזרים שלילי של משאבים של , ישות הנובעת מאירועי העבר

התחייבות לא כוללת אלמנט של אי וודאות והכל ". הישות המגלמים הטבות כלכליות

 ).זכאים, ספקים(מוחלט בה 

זו התחייבות שעיתוי פירעונה או סכומה אינם , ייה של התחייבותדרגה שנ -הפרשה  .ב

 .בהפרשה יש מרכיב כלשהו של אי וודאות. וודאיים

המונח מתייחס רק למצבים שלא מקבלים ביטוי מספרי בדוחות אולם  -התחייבות תלויה  .ג

 .בדוחות הכספיים ימקבלים ביטוי בתנאים מסוימים רק בגילו

  

  ?מתי מכירים בהפרשה

  :הפרשה תוכר בספרים רק אם עומדים בשלושת התנאים הבאים במצטבר IAS 37 -ל בהתאם

 .כתוצאה מאירועי העבר) משפטית או משתמעת(לישות יש מחויבות בהווה  .1

צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לספק את  .2

 - מדובר בסיכוי של מעל לכלומר מספיק שיהיה , probableהכוונה בצפוי (המחויבויות 

50%.( 

 ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות .3

  

, במהות. התחייבות תלויה לעומת הפרשה תתקיים כאשר לא עומדים באחד התנאים של הפרשה

  .יבות תלויה תוכר רק בביאוריםיהתחייבות תלויה היא כמו הפרשה אולם התח

  

  הפסד תלוי

  אין אומדן  יש אומדן  סבירות

  גילוי  הפרשה  צפוי/ב לוודאיקרו

  גילוי  גילוי  סביר

  *יש לשקול גילוי  *יש לשקול גילוי  קלוש

 גילוי/אם מדובר בבעיית עסק חי חייב לתת ביאור •

  

  תלוי רווח

  אין אומדן  יש אומדן  סבירות

  אין כלום  נשקול במשנה זהירות אם לתת ביאור  צפוי/קרוב לוודאי

  אין כלום אין כלום  סביר

  אין כלום כלום אין  קלוש
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. בהתייחס להפסד תלוי יש ליצור הפרשה כאשר המחויבות צפויה וניתן לאמוד את המחויבות

  .כאשר סבירות ההפסד הינה קלושה לא נידרש לתת גילוי אך יש להפעיל שיקול דעת

לתת גילוי בדוחות הכספיים אף אם מדובר  ביםיש לזכור כי כאשר יש בעיה בעסק החי חיי

  ).2010ע "ע עריכת דוחות כספיים התש"כנדרש בתקנות ני(ושה בהסתברות קל

  

בהתייחס לרווח תלוי יש לשקול להכיר ברווח רק כאשר הסבירות לרווח הינה גבוהה וכן ניתן 

  .לאמוד את הרווח

  

   



 ביקורת מתקדמת ב

15  
  י איתי מץ"סוכם ועובד ע

  3+'ה 2חוצץ 

  סיכוני ביקורת ומהותיות

מערכת בקרה פנימית ( SOX ,ISOX, סיכונים 98, מהותיות 86, סיכונים) בוטל( 80 :תקנים

  .)104- ו 103לפי תקני אפקטיבית 

  

משמעו הסיכון שהמבקר " 80לתקן ביקורת  6כמצוטט בסעיף  )audit risk- AR( סיכוני ביקורת

  "שגויה עתדת ייתן חוו

  :שלושה מצבים אפשרייםישנם 

  רצוי  מצוי  מצב

  שינוי מהנוסח האחיד  גתבלתי מסויחוות דעת   1

  גתבלתי מסויחוות דעת  האחידשינוי מהנוסח   2

  אחר -שינוי מהנוסח האחיד שינוי מהנוסח האחיד  3

  

 :ישנם שלושה סוגי סיכוני ביקרות

משמעו "המבוטל  80לתקן  7כפי שמוגדר בסעיף  - )Inherent Risk-IR(סיכון מובנה  .1

רד או פהסיכון שיתרת חשבון או סוג עסקאות יהיו חשופים להצגה מוטעית באופן נ

 זהו למעשה ."ב שעשויה להיות מהותית ללא קשר לקיומה של הבקרה הפנימיתלובמש

עליו בהנחה שאין  בודקים אותוו ולשנות ניתןא לבסעיף הנבדק ש טבועש, הסיכון שטמון

 . בקרה פנימית

 ):דעת מעל הכלהכאשר שיקול (ניתן לנתח סיכון זה על בסיס מספר קווים מנחים , כלומר

a.  כך הוא מסוכן יותר, יותרככל שסעיף הוא נזיל. 

b. מסוכן יותרהוא ים יותר כך בככל שהסעיף כולל בתוכו חישובים מורכ. 

 .משיכת יתר בבנקים מול הלוואה לוח שפיצרלמשל 

c. סעיף כולל בתוכו אומדנים מורכבים יותר כך הסעיף ייחשב מסוכן יותרהככל ש .

 .יטוחהלוואה לפי לוח שפיצר מול עתודת ביטוח חיים בחברת ב, למשל

d. ככל שסעיף מסוים מושפע מהשוק  - יות או רגישות בביקושגלוהתפתחויות טכנו

 .איר אותו בדוח הכספי מעבר לשוויויש סיכוי שאנו נש, למשל מלאי מחשבים

e. אם יש חברה קבלנית אזי היא מפוזרת  -ביבתו או אופיו של הגוף המבוקרס

ו יכול לגרום הפיזור במהות. באתרים מול חברה תעשייתית לה מטה ומפעל

 .למעילות ולתרמיות וכדומה

 שיקול הדעת קובעים את הסיכון המובנה+ חמשת קווים מנחים אלה 

זהו הסיכון שהצגה "המבוטל  80לתקן  8סעיף  -)Control Risk-CR(סיכון בקרה  .2

שיכולה להתייחס ליתרת חשבון או לסוג עסקאות ואשר , מוטעית באופן נפרד או במשולב

תוקן בעיתוי המתאים באמצעות תחשף וילא תמנע או לא ת, תיתועשויה להיות מה

זהו הסיכון שנגזר מטיב הבקרה , כלומר". המערכת החשבונאית והבקרה הפנימית

ככל שהבקרה . הפנימית וישנו יחס הפוך בין טיב הבקרה הפנימית ובין רמת סיכון הבקרה
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 Control(ת בדיקות בקרה באמצעו. סיכון הבקרה יהיה גבוה יותר, הפנימית גרועה יותר

Test( , נבדוק את טיב הבקרה 9סקר בקרה פנימית ותקן. 

משמעו הסיכון "המבוטל קובע  80לתקן  9סעיף  -)Detection Risk-DR(סיכון החשיפה  .3

שהבדיקות המבססות אותן נוקט המבקר לא יחשפו הצגה מוטעית באופן נפרד או 

זהו ". ואשר עשויה להיות מהותית במשולב שקיימת ביתרת חשבון או בסוג עסקאות

שהם למעשה הבדיקות שהוא עושה נהלי הביקורת  ,ח"רוהסיכון הנובע מעבודתו של ה

 .לא ניתן להסתמך על הבקרה הפנימית בלבד .)Substantive Tests(המבססות 

  

בועות בבקרה טקרה הפנימית מאחר וישנן מגבלות הלא ניתן להסתמך לחלוטין על מערכת הב

קנוניה בין עובדים , בקרה שמותאמת לעסקאות שגרתיות ולא חריגות, טעויות אנוש( הפנימית

ולכן תמיד נעשה בדיקות מבססות שהן כמובן תקטנה ככל שהבקרה הפנימית ) לספקים וכדומה

  .טובה יותר

  

  דוגמא

  רכוש קבוע  מזומן  סוג סיכון

  נמוך  גבוה  מובנה

  בינוני  בינוני  )בקרה פנימית סבירה(בקרה 

  גבוה  נמוך  N.P חשיפה

  בינוני  ביקורת

  )5-10%ביטחון סביר (

  בינוני

  

= סיכון ביקורת: נוסחה
סיכון מובנה�סיכון בקרה�סיכון חשיפה

�
  

  

  טבלת ניהול סיכונים

  סיכון מובנה    

  נמוך  בינוני  גבוה    

  סיכון בקרה

  בינוני  נמוך  נמוך ביותר  גבוה

  גבוה  בינוני  נמוך  בינוני

  גבוה ביותר  גבוה  בינוני  נמוך

  

ה פשיחסיכון ה. רם שאליו יש להגיעואנו מוצאים אותו כג .P.Nסיכון החשיפה שהוא למעשה 

אמור להביא את מכלול הסיכונים לרמת סיכון  .P.N -ר מסיכון מובנה וסיכון בקרה והוא כזנג

דרים או פעולות בלתי חוקיות סאי , תרמיות, יתן בטחון סביר שלא נפלו טעויותיביקורת ש

  .והצגות מוטעות מהותיות בדוחות הכספיים

 סיכון החשיפה
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כך אנו נדרשים להפעיל בדיקות מבססות , נמוך יותר.P.N -ככל שסיכון החשיפה שיצא לנו כ

טחון יהבאת א ירצוי שיב .P.Nהן בכמות והן באיכות כדי שבסופו של דבר נגיע לאותו רבות יותר 

מראה שאין  .P.N -הש ווןהחשיפה גבוה יותר ניתן לקחת סיכונים כיסיכון שככל , הסביר ולהיפך

  .טחון סביריין להגיע לביבעיה לקחת סיכונים בבדיקות המבססות  ועד

  .יש למעשה יחס הפוך בין רמת סיכון החשיפה לבין היקף הבדיקות המבססות

 לאניתן לומר שיש יחס הפוך בין הרמה המשותפת של סיכון מובנה וסיכון בקרה , במילים אחרות

סעיף מסוכן הכך , )מסוכנת יותר(משותפת גבוהה יותר הככל שהרמה , כלומר .מול סיכון החשיפה

ולכן נידרש להוריד את סיכון החשיפה ברמה כזו שיאפשר לנו להגיע לרמת ביטחון סביר  יותר

אם הרמה המשותפת של השניים נמוכה הסעיף לא מסוכן וניתן לקחת סיכונים כיוון , ולהיפך

  .שהסעיף לא מסוכן

  

  ?מי משפיע  על מה

  הנהלה  ח"רו  סוג הסיכון

  לא  לא  מובנה

  כן  *לא   בקרה

  **לא  כן  חשיפה

  

 עיהשפאולי לבעתיד דרך המלצות להנהלה לשיפור הבקרה הפנימית ובכך  יפיןניתן להשפיע בעק* 

  .על סיכון הבקרה

  על סיכון החשיפה ושפיעידרך מערכת הבקרה הפנימית הם ישפיעו על הבקרה ובכך **
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  )ראה טבלה בקובץ( ניתוח מוקדי סיכון

נשוא  שהם הסעיפיםאת כל במסגרת טור זה נרשום  -הנושא פריט מבוקר 1טור  •

דוח תזרים ודוח על , ח והפסדרוו, סעיפי מאזן(הם נעשה ביקורת יכלומר על, הביקורת

 ).סעיפים 8-10 יהיו בבחינה() בהון העצמי שינויים

נפצל כל נושא לתת נושא או תתי נושאים רק כאשר יש משמעות בניתוח  -תת נושא 2טור  •

לדוגמא רכוש קבוע , יש הבדל בסוגי הסיכונים בין הפרט לשלם ,כלומר .לתת נושאים אלו

אין משמעות ננתח על הסעיף  אם. בסיסי ממכונות ומלאי, מציוד, המורכב מבניינים

 .נעבוד עם כלל תת סעיף בנפרד לאורך כל הטוריםו נפצל אם יש משמעות ,הכולל

את הסכום כפי שמופיע  ה נפרט לכל סעיף או לתת סעיפיםבמסגרת טור ז -סכום 3טור  •

ניקח  31.12.10 -ל למשל דוחות .במאזן הבוחן שבגינו מבצעים את עבודת הביקורת

 .סכומים לכל סעיףאת הונעדכן לאותו תאריך ן הבוחן ממאז

חשיפה סיכון בקרה וסיכון , הם הטורים שעוסקים בסיכון מובנה אלו - 4-6טורים  •

במסגרתם אנו נמלא את רמות הסיכון שנמצאו או נותחו שיגזרו מאותה טבלה לניהול ו

 .ניתחנו קודם לכןסיכונים ש

מתחת כאן נמצא טבלת מקרא קטנה  - המשקל שיינתן לאור סיכון החשיפה 7טור  •

נותן  1כאשר  1-5נותנים משקל . רמת סיכון חשיפה ומשקל שכותרתהלטבלה הגדולה 

לרמת  5אנו ניתן משקל . קובע שיש להרחיב אותן 5-משקל נמוך לבדיקות המבססות ו

 1, ולהיפך סיכון חשיפה נמוך ביותר שכן משמעו שעלינו לעשות הרבה בדיקות מבססות

 7אנו נדרשים בטור , המקראאת לאחר שראינו למעשה . לסיכון חשיפה גבוה ביותרניתן 

 .0אין ציון  1-5למלא את אותו משקל שהתקבל בניתוח לאור סיכון החשיפה בציונים 

במסגרת טור זה עלינו לבחון את רמת המהותיות כאשר מהותיות  -מהותיות 8טור  •

 :מתחלקת לשני סוגים

 כמותי  -

 איכותי -

 86תקן ביקורת ו  SAB99ע בנושא מהותיות וכן על פי "וזאת על פי הנחיית הרשות לני

  .של הלשכה

5%: יש להשתמש בנוסחה הבאהכמותי את הסוג הכדי לחשב  <
(נכס)משהו

(סך מאזן)משהו
   

  .)0אין ציון (יהיה מהותי  5%- אם גדול מ

ויש להפעיל ) מאודהוא מהותי  3(לאחר החישוב מומלץ להשתמש במקרא של המהותיות 

  .שיקול דעת בין מהותי למהותי מאוד

מבחן מהותיות בהיבט האיכותי הכוונה היא האם בעיני משקיע סביר או קורא  -איכותי

ליארד דולר יאם החברה הרוויחה שקל מתוך מ למשל. דוח סביר הדבר היה חשוב לו

 1א להפסד של שקל שהיה מבי 2סטורנו של  ומןיקודת מחזור והייתה צריכה לעשות פ

שכל החברות בענף מפסידות לכן  תוןאם נ ,כמותית לא מהותי אולם, על פניו. שקל

   .איכותי כן רלוונטי
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עד תאריך המאזן . ן"לרכוש נדל ההחברה עסקה בייצור שוקולדים והחליט - דוגמא נוספת

מחיר הבול לא . שלחו בדואר על עסקה המתממשת והולכת ללשכת רשם המקרקעין

  .זן כמותית לא חשוב אולם איכותית חשוב לציין מגזר פעילות חדש של החברהנרשם במא

  המבחן האיכותי יכול להגדיל רמת המהותיות ולא להוריד אותה

מנותחים בנפרד ללא קשר לרמת סיכוני ביקורת : קורתקשר בין מהותיות לסיכוני ביה

נשאלת השאלה . סעיף הנבדקוכעת מוסיפים את רמת המהותיות ל המהותיות שלהם

קובע שקיים קשר  10סעיף ? 86האם יש קשר בין מהותיות ובין סיכוני ביקורת לפי תקן 

ככל שסף המהותיות גבוה  ,כלומר .ותיות לרמת סיכון הביקורת הנדרשתהפוך בין מה

הקשר ההפוך  את על המבקר לקחת בחשבון. יותר כך סיכון הביקורת נמוך יותר ולהיפך

העיתוי וההיקף של נהלי , כון הביקורת בבואו לקבוע את האופיבין מהותיות ובין סי

  . הביקורת

כתוצאה . 2%להיות עליהם  5%מהותיות לסעיפי המאזן במקום  ח קבע סף"הרו, לדוגמא

, מכך יותר פריטים הופכים להיות מהותיים וכתוצאה מכך יותר פריטים מצריכים בדיקה

 -אם נעלה את סף המהותיות ל. גדל ולהיפךטעויות ומכך סיכון הביקורת  להיגרם ותעשוי

אז רק מה שמעל סף זה מהותי ומה שמתחתיו לא מהותי כך שיותר דברים יהפכו  30%

 .ללא מהותיים וסיכון הביקורת יורד

וסוכמים ) 0לא יכולה להתקבל התוצאה ( 8 -ו 7נכפיל את טורים  -משקל משוקלל 9טור  •

 .את סך התוצאות שמתקבלות בכלל הטור

לל אנו לא אמורים להיות מוגבלים בתקציב השעות ונבנה היקף ככ -תקציב שעות 10 טור •

 . השעות מותאמות לסעיף הנבדק ורמת הסיכון שלו

קבל את ניסיון העבר אלץ לנ, למעלה לייצר את השעות מלמטה ניתןמאחר ובבחינה לא 

לחלק את לתקציב השעות אשר היה לחברה בשנה האחרונה ובאמצעות תקציב זה לדאוג 

  .הסעיפים השונים שהוחלט לבדוק אותם/היקף שעות הביקורת לפי החלקים השונים

את קלל ומשם ניקח ובמקרה הנדון אנו נדאג לקחת כל סעיף מהטור של המשקל המש

נכפיל , 100בדוגמא זו , 9טור  כ"הנחלק בס במזומנים ומספר זה 12נניח , המספר שלו

. ותו סעיףיב השעות הספציפי שמוקצב לנו לאונקבל את תקצ, השעות הכולל תקציבב

ונקבל בסופו של דבר תקציב שעות מותאם לרמת הסיכון  נפעיל נוסחא זו על כל הסעיפים

  .של אותו סעיף

לא נסתר מעינינו שעד כה לא הפעלנו , אולם. לשעות עבודה) 9טור (טור זה ממיר משקלות 

 .שיקול דעת באשר לניסיון העבר שיש לאותם מבקרים

ניסיון העבר של המבקרים מקבל ביטוי בכך מהווה למעשה את הטור שבו  - 11טור  •

 120להקדיש  למשל הוחלט. על בסיס ניסיון העבר שנוסיף או נוריד שעות לכל סעיף וסעיף

שעות או כמובן  10- שעות לתחום מסוים אולם המבקר מרגיש כי יש להגדיל סעיף זה ב

 .דע בשאלה כדי שנוכל לענות על השאלהגם על טור זה נצטרך לקבל מי. להיפך

למעשה טור זה נותן את תקציב השעות הסופי הנדרש למבקר  -)11טור + 10טור ( 12טור  •

כ תקציב השעות יכול לעלות או לרדת ממה "לא חייב להסתכם באפס משמע בסה 11טור (

 ).שהיה בעבר וזה מראה כי לא הוגבלנו בתקציב השעות
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עלינו לנתח אילו מוקדי סיכון יש במסגרת טור זה  -ביקורת השפעה על תוכניות 13טור  •

אם למשל , כלומר. לנו ולכתוב תוכנית ביקורת לכל מוקד סיכון לפי רמת הסיכון שלו

) עדיין צריך לבצע בדיקות(ניקח את סעיף מזומנים ויצא שסעיף זה כלל לא מסוכן 

 :'לדוג, תוכנית הביקורת תיבנה בהיבט הפאסיבי

 יתרות מבנקים קבלו אישורי  .א

 קבלו התאמות בנקים מהחברה  .ב

 .קבלו הסברים להפרשים בין הרשום בספרים לבין אישורי היתרה  .ג

ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר ומוקד הסיכון גבוה יותר אזי עלינו להרחיב הן בהיקף והן 

  .באיכות את נהלי הביקורת שיינקטו

  :בדוגמא לעיל נוסיף נהלים כמו

 ה בקשר להפרשים בהתאמות הבנקיםבצע בירורים עם ההנהל -

 בצע ספירות קופה -

 לאט לאט נכנסים לתוכנית ביקורת אקטיבית, כלומר

 ישנם שני סוגים של ניירות עבודה -ניירות עבודה 14טור  •

 כללי .1

 ספציפי .2

נייר העבודה הכללי נמצא בתחילת הקלסר ומנתח אילו מוקדי סיכון יש בחברה וכיצד 

למשל בחברה קבלנית יהיה רשום מלאי עבודות . הדבר השפיע על עבודת הביקורת

  .הפרשה להפסדים והפרשה לגמר, בביצוע

שורה , כלומר. נייר עבודה ספציפי יכלול בתוכו את כלל הנושאים הקשורים לסעיף מסוים

 .בטבלה תימצא בחוצץ מסוים עם הסברים

 במידה ויש - הערות 15טור  •

  

  סוגיות נבחרות

בתכנון הביקורת ואילו טורים שייכים לאיזה חלק מהם מספרי הטורים העוסקים  .1

 ?בתכנון

 1-12טורים , )מהיקף העבודה הכולל 20%מקובל שהתכנון יהווה (כל הטבלה היא תכנון 

  .13מהווים את התכנון הכולל ותוכנית הביקורת מופיעה בטור 

 ?מהם הטורים העוסקים בניהול סיכונים .2

  עוסקים בניהול סיכונים 4-7טורים 

 ?ורים העוסקים במהותיותמהם הט .3

  8טור 

 ?מהם הטורים העוסקים במוקדי סיכון .4

  מנתחים את מוקדי הסיכון בחברה 9-12טורים 

 ?ל אנו צריכים לקבל כנתונים בבחינה"תונים מכלל הטורים הנאילו נ .5

צריך לקבל או את טיב הבקרה או את הנתונים  5טור , כולו 3טור , כולו 2טור , כולו 1טור 

, עשו על הבקרה כדי שנייצר את טיב הבקרה ומהם נייצר את סיכון הבקרהוהבדיקות שנ
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שמשמש לתחשיב כמותי ואם רוצים שנתחשב באיכותי  3ראשית נשתמש בטור  8טור 

  .תקציב השעות הכולל וניסיון העבר 10טור , הדבר מחייב נתונים נוספים

  

  נוסחא

חשיפה
טור

בקרה
טור

מובנה
טור

ביקורת

DRCRIRAR

654

⋅⋅=  

  :לדוג סעיף מזומנים

DR CR  IR  AR  

11% P.N )גבוה( 90%  )בינוני( 50%  )נמוך(  

  שיקול דעת+ קווים מנחים

  )בינוני(ביטחון סביר  5%

  לכן צריך להרחיב את עבודת הביקורת

  

  של סיכון ביקורת 2% -ומתחת ל 12%לא ניתן לקבל מעל 
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  98+ חוצץ

  דוחות מיוחדים ובלתי מבוקרים

  ))ניסוח( 70 -ו) מתודולוגיה( 7: תקנים( דוחות מיוחדים �

  :ח הוא דוח שבא לענות על דרישות מסוגים שונים כמו הדרישות הבאות"דוח מיוחד של רו

ח על דוחות "רשויות ממשלתיות ומוסדות אחרים מבקשים לעיתים אישור של הרו .1

 :'לדוג. י לקוחותיו"שהוכנו עבורם ע

תביעה לקבלת תמריצי ייצוא או \ליםלמשל לצורך חישוב מס בו, דוח על המחזור  .א

 החזרי מכס

 בקשות למענקים  .ב

 דוחות על ביצוע השקעות  .ג

 ) סובסידיה(תביעות לתמיכה במחיר מכירה   .ד

 :'לדוג. ח לאשר נתונים סטטוטוריים של החברה"לעיתים מתבקש הרו .2

 המונפק והנפרע בחברה, אישור על הון המניות הרשום  .א

 שעבודים הרובצים על נכסי החברה  .ב

 זכויות חתימה בחברה בעלי  .ג

 בעלי המניות בחברה   .ד

ח לאשר נתונים שונים במסגרת הפעילות העסקית של הגוף "לעיתים מתבקש הרו .3

 :המבוקר כגון

 אישור על חלוקת הרווחים בשותפויות  .א

 אישור על סכום הדיבידנד שחולק במהלך השנה  .ב

 אישור על ערך המלאי לתאריך מסוים  .ג

  דוח לינות אורחים בבתי מלון  .ד

  

  סוגיות לדיון

 ?מי אחראי על מה -אחריות .1

לתקן  7 - ו 6הוא התקן העיקרי שבו יש את המתודולוגיה והוא קובע בסעיפים  7תקן 

האחריות הראשונית לתוכן הדוח מוטלת על הלקוח המבקש את הדוח המיוחד ולכן עליו "

חווה ח היא על הדוח המיוחד שבו הוא מ"אחריות הרו. לאשר בחתימתו את נכונות הדוח

  ".את דעתו על נאותות הדוח של הלקוח

מהאמור לעיל עולה שהאחריות היא בדומה למה שראינו ואנו מכירים מדוחות כספיים 

יש את הדוח של החברה שהיא אחראית עליו , כלומר. ח"י הרו"שנתיים אשר מבוקרים ע

של ח שבו הוא אחראי ובמסגרתו הוא מחווה את דעתו על הדוח "ויש את הדוח של הרו

  .הלקוח
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 חתימה .2

כ מלדווח "ח יימנע בד"הרו"קובע  7לתקן  14ח צריך לחתום על הדוח שלו וסעיף "הרו

ח את "י הלקוח וייחתם על ידו ולדוח זה יצרף הרו"הדוח ייערך ע. בגוף הדוח של הלקוח

  ".הדוח המיוחד

ל אנו למדים שאם ישנו אירוע כלשהו שבו ההנהלה או במכרז כלשהו "מהאמירה הנ

ח "במידה ויש משפט כזה יש לכתוב כי הרו, ח"מבקשים בדוח של החברה את חתימת הרו

לא יהיה מוכן לחתום על דוח הלקוח כיוון שזה יגרום למצג כאילו הדוח של הלקוח הוא 

  .ח"גם הדוח של הרו

 )?למי הדוח מופנה(הפניית הדוח  .3

 לבקשתה ניתן, םככלל ההפניה היא לאותם גורמים שביקשו למשל החברה המבקשת אול

למשל רוצים להפנות לבנק אזי נפנה . ח הפניה זו"ואם וכאשר נראה לר' להפנות לצד ג

  .אליו את חוות הדעת

 מה זה אומר ומתי מיושם כל אחד מהם  -דוח מיוחד מסוג חוות דעת או מסוג אישור .4

ח יכול לעיתים לתת את חוות דעתו ולעיתים את "מבהיר שהרו 7ככלל תקן ביקורת 

  .אישורו

פסקת חוות הדעת אין להשתמש שב" 10בסעיף  7קובע תקן , ות דעתאם מדובר בחו

אלא הכל צריך להיות במתכונת של דוח מבקרים " דיווח"או " אישור"במונחים של 

המונח אישור וכדומה משתמעת דרגה של ודאות עובדתית שלא מזאת מאחר ש. כאמור

ח יכול להיות בטוח "ת וכן מאחר ואין הרוי בחינת רשומו"ניתן לספקה בדרך הרגילה ע

  ".שהייתה לו גישה ממקור ראשון לכל העובדות שמאחורי הרשומות

ל הלקוח ח יכול לתת את חוות דעתו על דוחות מיוחדים ש"מהאמור לעיל עולה שהרו

ח המבקר וכדי לתת דוח כזה עליו לעמוד "מסגרתה דומה לדוח הרובמתכונת מיוחדת ש

  :יםבשני דברים מצטבר

למשל ביצע ביקורת על היקף (ח ביצע ביקורת על אותו דוח של ההנהלה "הרו  .א

או שביצע בדיקות על רווחים שהיו בשבוע , ההשקעות ברכוש קבוע באותה שנה

 ).מסוים בשנה מסוימת

למשל ביצע ביקורת על היקף ההשקעות ברכוש קבוע (התחום קשור לתחום עיסוקו   .ב

 ).רווחים שהיו בשבוע מסוים בשנה מסוימתאו שביצע בדיקות על , באותה שנה

  :דוגמאות להחלטה האם זה בתחום עיסוקו או לא

זה לא תחום עיסוקו ולכן לא  -דיווח על המטרה שלשמה נרכשו טובין כלשהם .1

 .ניתן לתת על כך חוות דעת

 ח"לא תחום עיסוקו של הרו - דיווח על אופן השימוש בטובין כלשהם .2

נמצא בתחום  -ס הכנסה בחצי שנה השנייהדיווח על המקדמות ששולמו למ .3

 .ח"עיסוקו של הרו

לעומת זאת לגבי אישור ניתן לתת אישורים שבהם מעידים שנתון פלוני מתאים לאמור 

  .במסמך כלשהו או ברשומות כלשהן
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ח להשתמש במונח אישור שהרי אין הוא מאשר את נאותות או "במקרים אלו יוכל הרו

ח את המסמכים או "את התאמתם כאמור ולכן יציין הרונכונות הנתונים עצמם אלא רק 

  .הרשומות עליהם יתבסס באישורו

כ אישורים על נתונים "על סוג זה של דוחות מיוחדים מסוג מאושרים נמנים בד

  .ב"סטטוטוריים על פרוטוקולים של החברה וכיוצ

וא התנאי הראשון שצוין ה, כלומר? נשאלת השאלה האם נדרש כאן גם תחום עיסוקו

) תחום עיסוקו(שדבר צריך להתאים לדבר ונשאלת השאלה האם נידרש גם התנאי השני 

אמנם זהו תחום עיסוקו ? 92%האם ניתן לאשר שאחוז הגמר על בסיס עלויות הוא ' לדוג

  .אך זה לא אומר שאחוז הגמר נכון

  .לא ניתן לאשר שזהו אחוז הגמר ההנדסי הנכון? האם ניתן לאשר אחוז גמר הנדסי

מומלץ שזה יהיה : תשובה לשאלה האם נדרש התנאי השני של תחום עיסוקו היאה

ח יכול לעיתים לאשר על בסיס "בתחום עיסוקו כמו אחוז גמר לפי עלויות אולם הרו

למשל הוא מאשר שאחוז הגמר ההנדסי של פרויקט . מסמך שזה מה שכתוב במסמך

וים או למשל הוא יאשר י דוח מסוים של המהנדס שמצורף הוא אחוז מס"מסוים עפ

י חוות "שתביעה מסוימת היא ברמת סבירות של קרוב לוודאי עם אומדן מסוים וזאת עפ

  .ד שמצורפת לאישור הזה"דעת של עו

  
  מהו הניסוח של אישור ומהו הניסוח של דוח מיוחד - ניסוח

  הניסוח של אישור •

  תאריך            מ"לכבוד הנהלת החברה לדוגמא בע

  א"ת

  XXאישור על : הנדון

מצורף בזאת וחתום בחותמתנו לשם זיהו   Xי"ח של חברתכם הננו לאשר כי עפ"לבקשתכם וכרו

  .Yיוצא 

בעלי זכויות החתימה הם פלוני  - Y. פרוטוקול של דירקטוריון החברה מיום מסוים -X: 'לדוג(

  )ואלמוני

  בכבוד רב                  

  ח"רו                  

  

  .ל האישור כדי שלא יוכלו להחליף את הדוח בדוח אחרחותמת לשם זיהוי מצרפים ע -

 :'לדוג', ניתן להפנות את הדוח לצד ג -

  תאריך              לכבוד בנק ישראל

  ירושלים

  דוח על הלימות ההון: הנדון

מצורף בזאת וחתום בחותמתנו לשם   Xי"מ הננו לאשר כי עפ"לבקשת החברה לדוגמא בע

  .Yזיהו יוצא 

  בכבוד רב                

  ח"רו                
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  )בדפים D35נספח ( ניסוח של דוח מיוחד מסוג חוות דעת

הוא כולל , כלומר. ח המבקר"הוא כמו דוח הרו במסגרת חוות הדעת אנו רואים שהמבנה שלה

, שבה אנו מבהירים לקורא שבוצעה כאן ביקורת ואנו מזהים את הדוח שבוקר פסקת מבואבתוכו 

א אנו מבהירים את ההבחנה באחריות בין השניים בנוסף בפסקת המבו. הנושא שלו ותקופת הדוח

ההנהלה והדירקטוריון אחראים על הדוח שלהם ). ח"בין ההנהלה והדירקטוריון אל מול הרו(

יש להדגיש שגם כאן נידרש לשים את החותמת לשם זיהוי כדי שידעו איזה . ח על הדוח שלו"והרו

  .דוח אנו ביקרנו ועליו אנו מחווים דעה

במסגרת פיסקה זו מציינים בתחילה כי פעלנו לפי תקני ביקורת מקובלים , יקורתפסקת היקף הב

כיוון שזה לא ". 1973ג "התשל) ח"דרך פעולתו של הרו(ח "תקנות רו"בישראל ומוחקים את 

ביקורת של דוחות כספיים שנתיים וכיוון שזו לא ביקורת של דוחות כספיים שנתיים לא מציינים 

נציין כי יש לכתוב את נהלי הביקורת שיושמו כאשר אם יושם נוהל שכתוב עוד ). התקנות(אותם 

בפסקת היקף הביקורת של דוח מבקרים רגיל אזי נרשום את הנוהל ואם ייושמו נהלי ביקורת 

פיסקת היקף הביקורת תותאם , כלומר. מיוחדים שספציפיים לדוח נוסיף גם אותם/מסוימים

  .לביקורת שבוצעה בפועל לאותו דוח

למשל ההשקעות . מטרתה להראות שמשהו משקף באופן נאות משהו אחר, יסקת חוות הדעתפ

ברכוש קבוע הן נאותות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים או בהתאם למה שעולה מהנהלת 

  .החשבונות של החברה

בסוף חוות הדעת יהיו תאריך וחתימה שלמעשה מגבים אותנו עד לאותו תאריך והחתימה חייבת 

  .על חוות דעתנו ולא על דוחות של אחריםלהיות 

  

  שאלת מועצה

מ הינה חברה ממשלתית גדולה העוסקת בייצור מוצרים טכנולוגיים "חברת תעשייה לאומית בע

לצורך אבטחת סדירות ורציפות קווי הייצור נוהגת . י חוזי הספקה ארוכי טווח"מתוחכמים עפ

ריים בהסכמי רכישה ארוכי טווח של החברה להתקשר עם מספר ספקים ונותני שירותים עיק

לאחר שאחד מספקי החברה העיקריים נקלע לקשיים ולא יכול היה להמשיך . מוצרים ושירותים

ל החברה תוספת לנוהל ההתקשרות עם ספקים בנוסח "ולספק את מוצריו לחברה הוציא מנכ

  :הבא

  תוספת לנוהל התקשרות עם ספקים

או שירותים שהיקף הפעילות השנתי החזוי /מוצרים ולפני חתימת כל הסכם התקשרות עם ספק 

דולר יש לאמת את מידת יציבותו וחוסנו הכלכלי  100,000 -עימו עולה על סכום בשקלים השווה ל

  .של הספק

ח של הספק המציין במפורש כי מצבו של הספק יציב ואין חשש "לצורך זה יש לקבל אישור מהרו

  .להמשך קיומו כעסק חי

  .ל מידי חצי שנה"תקבל אישור כניש לוודא כי מ

י לקוחך להמציא "ח של חברה הנמנית על ספקיה העיקריים של החברה ונתבקשתם ע"הנכם הרו

  .ל לאותה חברת תעשייה"עבורו אישור כנ

פרטו את התייחסותכם לאישור הנדרש ונסחו עבור הלקוח את האישור שהייתם מוכנים : נידרש

  !להמציא במקרה זה
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  :פתרון

ח ייתן דוח מיוחד רק בנושאים בתחום "קובע כי הרו 7תקן ביקורת . וא משהו עובדתיאישור ה

ח של החברה אינו יכול לתת אישור נוסף מאחר והקביעה האם העסק חי "הרו. עיסוקו המקצועי

לקביעה . או לא או אם קיים חשש לקיומו כעסק חי אינה בין הנושאים שבתחום עיסוקו המקצועי

א יציב או לא יש היבטים כלכליים ומשפטיים שאינם ביכולת השיפוט של שמצבה של החברה הו

ח מאפשרת לו לבצע ביקורת שפירושה עבודה על מנת שיוכל לחוות דעה "ההכשרה של הרו. ח"הרו

  .באיזה מידה הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצב העסקים ותוצאות הפעילות

, על כן. צריך לקבל ביטוי באופן הדיווח הכספיהעיקרון החשבונאי המקובל של העסק החי 

בביקורת של הדוחות הכספיים צריך לבחון האם המוסכמה של העסק החי מתקיימת אצל 

בדבר העסק החי קובע כי אין דוח  58יש להדגיש כי תקן ביקורת , יחד עם זאת. המבוקר

  .המבקרים מהווה ערובה להמשך קיומו של העסק המבוקר בעתיד הנראה לעין

ניתן להניח כי העסק המבוקר ימשיך להתקיים בעתיד הנראה לעין כל עוד אין מידע משמעותי 

ח צריך להיות ער לסימני האזהרה שקשורים להמשך קיומו של "לכן הרו. הסותר את הנחה זו

ח לא נתקל בסימני אזהרה אשר מביאים לחשש לגבי "גם כאשר הרו. העסק המבוקר כעסק חי

  .העסק הוא אינו יכול לערוב להמשך קיומו של העסק בעתיד הנראה לעיןהמשך קיומו של 

לא ניתן לתת חוות דעת מאחר וזה לא תחום עיסוקו ובוודאי לא ניתן לתת , לאור האמור לעיל

  .אישור שמצביע על רמה של וודאות עובדתית שלא ניתן לספק כאן

המבוקרים שלה ואת חוות  החברה יכולה להציג בפני הלקוח את הדוחות הכספיים השנתיים

ח או את דוח הסקירה והדוחות הרבעוניים ובדוחות אלה יראו שאין הערת עסק "הדעת של הרו

  .חי

  

  ?האם ניתן לסטות מהנוסח האחיד - סטיות מהנוסח האחיד

לגבי דוח מיוחד מסוג חוות דעת ניתן לסטות מהנוסח האחיד מאחר ומדובר בחוות דעת שנגזרת 

לתת , ולכן ניתן להסתייג 72חשבונאי או ממסלול של ביקורת ממש כמו בתקן לעיתים ממסלול 

  .72כל הכללים לשינויים אלה יילקחו מתקן . חוות דעת שלילית או להימנע
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  )8תקן ביקורת (דוחות בלתי מבוקרים  �

 י לקוחותיהם לערוך דוחות כספיים או דוחות חשבונאיים בלתי"ח לעיתים מתבקשים ע"רו

. 'מבוקרים או לסייע בעריכתם של דוחות אלה אם לשימוש פנימי מנהלי ואם לשם הגשתם לצד ג

ח לבין דוחות כספיים או דוחות "עוסק בקשר הקיים או העשוי להיות קיים בין הרו 8תקן 

  .חשבונאיים בלתי מבוקרים

  

  הגדרות

הביאורים , תזרים דוח, דוח על השינויים בהון, דוח רווח והפסד, כולל מאזן -דוח כספי .1

 .המצורפים ומספרי ההשוואה הרלוונטיים

מוגדר כחלק של דוח כספי וכל דוח המבוסס על רשומות חשבונאיות לצורך  -דוח חשבונאי .2

 .מטרות מיוחדות או מוגבלות

ח לא החיל נהלי "פירושו דוח כספי או דוח חשבונאי שלגביו הרו -דוח בלתי מבוקר .3

 .חוות דעת כלשהיביקורת בהיקף המאפשר לו לתת 

  

  הדגשים לדוח בלתי מבוקר

 ח לבין הדוח הבלתי מבוקר"הקשר בין הרו .1

ח הינו ביקורת חשבונות "הואיל ועיסוקו העיקרי של הרו" 4קובע בסעיף  8תקן ביקורת 

כ נטייה לייחס משקל יתר גם לדוח בלתי "תהיה בד, וכן בשל מומחיותו המקצועית

ח וכאילו לדעתו הדוח נערך "י אותו רו"הדוח בוקר עכאילו , ח קשור בו"מבוקר אשר הרו

ציפיות רחב יותר מכפי שראינו במסגרת דוח  ניתן להבחין בפער, כלומר". באופן נאות

כאן אין אפילו נהלי סקירה ובטח לא בדיקה או נהלי ביקורת ולכן כאן לא , אולם, סקירה

ח לבין הדוח הבלתי "הרולכן הפחד הוא שעשוי להיווצר קשר כלשהו בין . עושים כלום

 .מבוקר

 כיצד נוצר הקשר או עשוי להיווצר הקשר .2

ח עושה "ח לבין דוח כספי או דוח חשבונאי בלתי מבוקר רק כאשר הרו"קשר נוצר בין הרו

ח קשור לדוח וזאת "פעולה כלשהי העשויה לגרום לכך שקורא הדוח יסיק ממנה שהרו

  :הבאות' בדוג

 ריכהח ערך את הדוח או סייע בע"הרו  .א

 )תחתי העמוד, שוליים, כותר(ח מופיע באיזשהו מקום "השם של הרו  .ב

 ח"הדפיסו את הדוח על נייר הפירמה של הרו  .ג

 ח"צורף מכתב לוואי של הרו  .ד

 מה עושים אם נוצר הקשר .3

  :ח"אם נוצר הקשר אזי על הרו

 לצרף מכתב לדוח הבלתי מבוקר  .א

ח לדוח "הקשר בין הרולהבהיר במכתב באופן שאינו משתמע לשני פנים את מהות   .ב

 הבלתי מבוקר

 ח לא מחווה את דעתו כאן"במכתב יצוין מפורשות שהרו  .ג
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 "בלתי מבוקר"יש לרשום בכל עמוד את המילים   .ד

 )פ נוסח זה"יש ללמוד בע( ניסוח .4

  תאריך          מ"לכבוד הנהלת החברה לדוגמא בע

  א"ת

  Xדוח כספי בלתי מבוקר לתקופה : הנדון

  

ערכנו את הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים של  ,ח של חברתכם"לבקשתכם וכרו

  .ימצורף בזאת וחתום בחותמתנו לשם זיהוש Xחברתכם לתקופה 

  

אין אנו , מאחר והעריכה כאמור אינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

  .ל"מחווים דעה על הדוחות הכספיים והבלתי מבוקרים הנ

  

  בכבוד רב                  

  ח"רו                  

  :ותהער

 .ואז משנים זאת כמו שנעשה בדוח המיוחד' ל לצד ג"ניתן להפנות את הדיווח הנ .1

ח לא מחווה את דעתו כיוון שהוא לא עשה שום "כאן אנו מדגישים מפורשות שהרו .2

 .בדיקה לפי תקני ביקורת מקובלים

מתייחסים כאן למסומן בחותמתנו בשנית על מנת שלא יוחלפו הדוחות שאליהם קישרו 

 .ח"את הרו

 ?תן לסטות מהנוסח האחיד בדוח האמורנשאלת השאלה האם ני .5

 .לא ניתן לסטות כיוון שממילא לא ניתנה חוות דעת שממנה ניתן היה לסטות

 מה עושים כשהדוח הבלתי מבוקר מטעה .6

ח או שיש לו סיבות להניח כי הדוח הבלתי "הגיע לידיעתו של הרו"ש 8בסעיף  8אומר תקן 

לא הסכים הלקוח לתקן את הדוח . מהלקוח לתקן את הדוח עליו לדרוש, מבוקר מטעה

  ".ח לדרוש כי לא יעשה בדוח שימוש ועליו להימנע מכל קשר עימו"על הרו

לא ניתן להתעלם מדוח בלתי מבוקר מטעה ואפילו אם הוא לא בוקר על ידי , כלומר

ת ח ולכן התקן דורש לעשות פעולות אקטיביות לתיקון המצב ואם לא אז לפחו"הרו

  .לפעול לניתוק מגע מהדוח
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  סיכום לדוחות המיוחדים והדוחות הבלתי מבוקרים �

  :השלבים הבאים 4כשאנו מקבלים קייס מסוים לניתוח עלינו לעבור את 

 -בדיקה האם מדובר בנושא שניתן לתת אישור בגינו .1

 רק כאשר מדובר במשהו עובדתי שאינו משתמע לשתי פנים  .א

 עיסוקומומלץ שהוא יהיה בתחום   .ב

 ):מצטבר(ניתן יהיה לתת חוות דעת לסגנון של דוח מיוחד אם ורק אם  .2

 בוצעה ביקורת בנושא הנדון  .א

 ח"הנושא הוא בתחום עיסוקו של הרו  .ב

 :התייחסות לדוח בלתי מבוקר תהיה רק כאשר .3

 ח ערך או סייע בעריכה של דוח כספי או דוח חשבונאי"הרו  .א

 ב"בדיקה וכיוצ, סקירה, לא בוצעה ביקורת  .ב

 ל לא ניתן לתת דוח כלשהו"ם לא עמדנו באף אחת מהאפשרויות הנא .4

  )שאלת המועצה מניסוח של דוח מיוחד' לדוג(זו גם אפשרות לגיטימית 

  

 כל אחת משלושת האפשרויות הראשונות צריכים להכיר את הנוסחב •

  
  אלהדוגמא לש

פרטית והיא  שנה חברה 20החברה . X-חברה העוסקת ב, מ"ח של חברת המועלים בע"הנכם הרו

ח המבקרים של החברה כל השנים הללו והנכם "הנכם הרו. 2011מתכננת לצאת להנפקה בשנת 

  .ח שלה כשהיא תהיה חברה ציבורית"תהיו הרו

של  road show - שהיא שנת ההנפקה נתבקשתם להיות חלק מה 2011לקראת הביקורת של שנת 

ח "עיתונים ואנו נוזכר בהם כרויצורפו למודעות ב 2011החברה ושהדוחות הכספיים לשנת 

  .המבקרים של החברה

  חוו את דעתכם על האמור לעיל: נדרש

  פתרון

, אולם, ל אומנם אנו המבקרים של החברה מזה שנים רבות ונהיה גם בשנים הבאות"במקרה הנ

. ל הובהר שהחברה רוצה לפרסם את הדוחות הכספיים כשהשם שלנו ליד דוחות אלה"במקרה נ

ה אם עשינו ביקורת או לא ואם ערכנו את הדוחות הכספיים או לא ולכן אנו לא נאמר בשאל

אם ביקרנו את הדוחות הכספיים אז אפשר לצרף את חוות . צריכים להבהיר מה קורה בכל מצב

דעתנו בנושא או אם רק ערכנו או סייענו בעריכה של הדוחות הכספיים עלינו להדגיש מה עשינו 

ו את הדוחות הכספיים המפורסמים ולפעול לפי הוראות תקן שלא יחשבו לרגע שאנו ביקרנ

  .8ביקורת 

או , )אי התלות נפגעת 2009אם אני גם עורך וגם מבקר משנת (כמובן שעולות כאן סוגיות אי תלות 

האם מותר להצטרף ( road show - או סוגיית ה, )האם הפרסום נכון או ראוי(סוגיה של פרסום 

  .למסע לשיווק החברה
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  'ד 31ץ חוצ

  מבקר פנימי, חוק הביקורת הפנימית

  :הפרסומים העוסקים

 1992ב "חוק הביקורת הפנימית תשנ  .א

 1999ט "חוק החברות התשנ  .ב

  ח בישראל"של לשכת רו 88תקן ביקורת   .ג

  

  רקע

י חוק הביקורת "עפ. מבקר פנים בחברות הינו חלק ממערכת הבקרה הפנימית בגוף המבוקר

  :לחוק כ 1' פנימי בכל גוף ציבורי שהוגדר בסהפנימית נדרש למנות מבקר 

 י מבקר המדינה"כל גוף המבוקר ע .1

למעט מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה שאינם (כל גוף הנתמך לפי חוק יסודות התקציב  .2

 )שהם גופים נתמכים תחייבים במינוי מבקר פנימי למרו

 קופות חולים .3

 מועצות דתיות .4

  

  :נדרש מבקר פנימי חוק החברותי "עפ

גופים הכפופים לביקורת המדינה וכן כל גוף או קרן שהמדינה כל אותם  -גוף ציבורי .1

 .לרבות משרד ממשלתי המשתמשת בתקציבה או ניהול

 חברה ציבורית .2

 תאגיד בנקאי .3

 חברת ביטוח .4

  .מכוח חוק החברות נדרש מבקר פנימי באותן חברות שצוינו לעיל אשר ישמש ככלי ניהולי

  

  פנימיאופן המינוי של המבקר ה

ריך למנות מבקר פנים לפי הצעת ועדת הביקורת המהווה גוף דירקטוריון של חברה ציבורית צ

  .ים החברים בה"בלתי תלוי בזכות הדחצ

  

  )במצטבר( הכישורים הנדרשים מהמבקר הפנימי

 )אדם(יחיד  .1

 תושב ישראל .2

 לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון .3

או שהוא , ל שהוכר בישראל"או בחובעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בישראל  .4

ח לא חייבים להיות בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה "ד או רו"עו(ח "ד או רו"עו

 )ל שהוכר בישראל"גבוהה בישראל או בחו
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רכש ניסיון של שנתיים בעבודות ביקורת או שהשתתף בהשתלמות מקצועית שאישרה  .5

 ).'ור בשל הסטאזח פטור מניסיון כאמ"רו(הוועדה לענייני השתלמויות 

בחוק הביקורת הפנימית הייתה אפשרות לוועדת חריגים במסגרתה ניתן היה לדון ולאפשר באופן 

חוק החברות ביטל את האפשרות , אולם. ספציפי את המינוי גם אם לא עמדו בכל התנאים

 על מנת להדגיש את מעמדו וחשיבותו של המבקר הפנימי 5 -ו 4להחריג אנשים מעמידה בתנאים 

  .בגוף המבוקר

  
  מהם תפקידי המבקר הפנימי

  :לחוק הביקורת הפנימית מונה את תפקידי מבקר הפנים 4' ס

עליו לבדוק אם הפעולות של הגוף הציבורי שבו הוא משמש כמבקר עולות בקנה אחד עם  .1

 .החיסכון והיעילות וטוהר המידות, הניהול התקין, השמירה על החוק

  .בדיקת התנהלות הארגון -להשגת היעדים שנקבעו להןאם פעולותיו מועילות , כמו כן

. יש לציין שחוק החברות הוריד את המילים טוהר המידות כיוון שקשה לפרש זאת: הערה

אך מצד שני רשימה זו אינה סגורה והפעולות שפורטו הן רק המסגרת הכללית שעליה 

  .ניתן להוסיף

 .שמחייבות אותועליו לבדוק אם אותו גוף ציבורי מקיים את ההוראות  .2

עליו לבדוק את אופן ניהול הנכסים וההתחייבויות של אותו גוף ציבורי וכן את הנהלת  .3

את הדרכים שבהן הוא שומר על הרכוש ואת הצורה שבה הוא מחזיק את , החשבונות שלו

 .הכספים ומשקיע אותם

 .עליו לבדוק אם ההחלטות בגוף הציבורי יתקבלו לפי נהלים תקינים .4

על מבקר הפנים לבדוק , י מבקר המדינה"גוף ציבורי שהוא גם גוף המבוקר עאם מדובר ב .5

 .אם תוקנו כל הליקויים שמבקר המדינה הצביע עליהם

גם בדיקת השמירה על ניהול בנקאי תקין וגם קיום ההוראות של המפקח  - בתאגיד בנקאי .6

 .על הבנקים

 לגבי חברות ביטוח גם בדיקת קיום הוראות המפקח על הביטוח .7

  
  הממונה על המבקר הפנימי

כפי שיקבע  ל"ר הדירקטוריון או המנכ"כפוף ליוהמבקר יהיה  חוק הביקורת הפנימיתי "עפ

  .הדירקטוריון

ר הדירקטוריון "חוק החברות ניסה ליצור עצמאות מסוימת על המבקר הפנימי וקבע שאומנם יו

  .ממונה ארגוניל יהיו ממונים על עבודתו אך הם יהוו "או המנכ

ואם . אלא התקנון הוא הקובעחוק החברות מדגיש שהדירקטוריון אינו הקובע הבלעדי , כן כמו

  .הדירקטוריון הוא שיקבע ,אין בתקנון הוראה לגבי הממונה על המבקר

  :על המבקר הפנימי בגופים מיוחדיםהממונה י מלחוק הביקורת הפנימית קובע  5' ס

ל "השר הממונה על המשרד או מנכהממונה על המבקר הפנימי במשרד ממשלתי יהיה  .1

 .המשרד

 .הממונה על המבקר הפנימי באגף החשב הכללי במשרד האוצר יהיה החשב הכללי .2

 .הממונה על המבקר הפנימי בבנק ישראל יהיה נגיד הבנק .3
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  תוכנית העבודה של המבקר הפנימי

ודה הצעה לתוכנית עב י חוק הביקורת הפנימית המבקר הפנימי יגיש לאישור הממונה"עפ

  .שנתית או תוכנית עבודה תקופתית והממונה יאשר אותה בשינויים שנראים לו

  .ביקורת נוספות תבנוסף ניתן להטיל על המבקר הפנימי משימו

  

, על המבקר הפנימי להגיש לאישור וועדת הביקורת כפי שיקבע בתקנון" -י חוק החברות"עפ

  )".ממונהלא ל(כפי שיקבע הדירקטוריון  -ובהיעדר הוראה בתקנון

ר וועדת הביקורת רשאים לתת למבקר הפנימי עבודות נוספות בעניינים "ר הדירקטוריון או יו"יו

  .הדורשים בדיקה תכופה ומיידית

  

  דיווח

דין וחשבון על  ל"לוועדת הביקורת ולמנכ, ר הדירקטוריון"ליוכל מבקר פנימי צריך להגיש 

ויהיו בו המסקנות של מבקר הפנים תוך שהוא רשאי להוסיף בדוח גם  בכתבהדוח יהיה . ממצאיו

  .המלצות מטעמו

י המבקר הפנימי למי שיטיל עליו את "דוח על ממצאים שעלו כתוצאה מבדיקה דחופה יוגש ע

  .עריכת הביקורת באותו נושא

מבקר הפנים במשרד ממשלתי יגיש את הדוח שלו גם לשר הממונה וזאת במקרים שבהם השר 

ל המשרד הוא הממונה על מבקר "למשל במקרים בהם מנכ(הממונה לא ממונה על המבקר הפנימי 

  ).הפנים

לא ידווח המבקר הפנימי למי שהוא נשוא  - במידה ומדובר במציאת ליקויים משמעותיים

  .הביקורת

  

  איחוד פעילות

אסור למבקר פנימי למלא בגוף שבו הוא  -כדי להימנע מפגיעה באי התלות או האובייקטיביות

הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות כל תפקיד נוסף למעט , משמש כמבקר פנימי

  .וגם זאת ככל שהתפקיד הנוסף לא יפגע בתפקידו העיקרי כמבקר פנים, העובדים

בחוק הביקורת הפנימית כי מבקר הפנים לא ימלא מחוץ לגוף שבו הוא נקבע בסעיף נפרד , כמו כן

  .תפקיד נוסף שעלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנים, משמש כמבקר

  

  קבלת מסמכים ומידע

  :המבקר הפנימי רשאי

במידה והדבר , לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע שיש ברשותו של הגוף שבו הוא עובד .1

 .תפקידודרוש למילוי 

לגשת לצורך מילוי תפקידו לכל מאגר רגיל או ממוחשב לבסיסי נתונים ולתוכניות עבודה  .2

 .של עיבוד נתונים אוטומאטי

 )לכל אתר בארגון(להיכנס לכל נכס בארגון  .3

  .בנוסף הסעיף מכיל חובת סודיות על המבקר הפנימי ועוזריו

  .י דין"ם הגילוי נדרש עפגילוי מידע ייעשה רק אם הדבר נחוץ למילוי תפקידו או א
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לבקשת הדירקטוריון יכולה להגביל את המבקר הפנימי מלגשת למידע , ועדת הביקורת, עם זאת

  .שיש בו משום סוד מסחרי

  

  הליך משפטי והליך ראייתי

אך לעומת , חוות דעת או מסמך שהכין המבקר הפנימי לא ישמשו כראייה בהליך משפטי, כל דוח

  .ש כראייה בהליך משמעתיהם כן יכולים לשמ ,זאת

  .הסיבה לכך היא שהמבוקר לא יחשוש לתת לו מידע או גישה

  

  וועדת הביקורת זימון של

ר וועדת הביקורת לכנס ולזמן את וועדת הביקורת כפי שהוא "המבקר הפנימי רשאי לבקש מיו

  .חושב לנכון בנושאים חשובים

זמן סביר ממועד הגשת הבקשה אם ראה הביקורת חייב לכנס את וועדת הביקורת תוך עדת ור ו"יו

  .צורך בכך

  

  דיווח על עבירה פלילית

על מבקר הפנים להביא את העניין , כאשר ביקורת פנים מעלה חשד שבוצעה עבירה פלילית

בחברה ציבורית יש לדווח לוועדת הביקורת הכוללת את כל הדירקטורים . לידיעת הממונה

. צריכה לדעת לנתב את התלונה לגורמים הרלוונטייםהחיצוניים וועדת הביקורת כנציגת החוק 

אם למבקר יש חשד שהממונה בעצמו מעורב בעבירה פלילית עליו להעביר את העניין לידיעת 

  .מבקר המדינה

לחוק המטיל חובה על כל אדם לדווח על  262' כמובן שכל האמור נכון בכפוף לחוק העונשין ס

הדיווח יהיה (ת כל שביכולתו למנוע את ביצוע הפשע עבירות מסוג פשע העומדות להתבצע ולעשו

  ).חוץ ארגוני

  

  הפסקת כהונתו של מבקר פנימי

אלא אם , ככלל לא תופסק כהונתו של מבקר פנימי שלא בהסכמתו לפני תום התקופה אשר נתמנה

החליט על כך הדירקטוריון לאחר שקיבל את המלצת וועדת הביקורת ולאחר שניתנה למבקר , כן

  .הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני וועדת הביקורת הפנימי

  :י הגורמים הבאים"מבקר פנימי יושעה מתפקידו רק ע

o באישור נציב שירות המדינה -משרד ממשלתי  

o כל זאת לאחר שניתנה (י הדירקטוריון "בגוף ציבורי אחר ע, בידי הנגיד -בנק ישראל

  ).פני הדירקטוריון את דברו בענייןלמבקר הפנימי האפשרות לשאת ב

o  מבקר פנימי שחדל להיות תושב ישראל או שהורשע בעבירה שיש עימה קלון תוך כדי

  .עבודתו תופסק לאלתר -כהונתו
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נושא משרה אחרת , י חוק החברות המבקר הפנימי אינו יכול להיות בעל עניין בחברה"עפ: הערה

  .ח של החברה או מי מטעמו"רובחברה או קרוב של כל אחד מאלה או שהוא 

צאצא או צאצא של בן הזוג , הורה הורה, הורה, אח או אחות, הכוונה היא לבן זוג" קרוב"במילה 

  .או בן זוגו של כל אחד מאלה

  

  ח המבקר לבין מבקר פנימי"ההבדלים בין הרו

  מבקר פנימי  )חיצוני(ח מבקר "רו  ההבדל

הכספיים מתן חוות דעת על הדוחות   מטרת הביקורת.1

  .שהם ערוכים לפי הסטנדרט הכפול

בדיקת , ביקורת כשירות להנהלת הארגון

  יעילות וחיסכון, טוהר מידות, הפרת חוקים

  י הדירקטוריון בהמלצת וועדת הביקורת"ע  בידי האסיפה הכללית  מינוי.2

  קיימת תלות  חייב להיות בלתי תלוי בגוף המבוקר  אי תלות.3

יקורת תיעשה בהתאם עבודת הב  תחום הביקורת.4

לתיקני הביקורת המקובלים של לשכת 

. ח ותקנותיו"י חוק רו"ח וכן עפ"רו

העבודה מתרכזת בהיבטים חשבונאיים 

  .וכספיים

עמידה בחוק המבקרים הפנימיים ובהתאם 

י לשכת "לכללים המקצועיים שנקבעו ע

). שאין להם מעמד חוקי(המבקרים הפנימיים 

שבונאיים הביקורת כוללת גם היבטים ח

 -י ההנהלה"ותחומים נוספים כפי שנקבע ע

  . חיסכון וטוהר המידות, בדיקת יעילות

  ח יכול להתמנות"גם מי שאינו רו  ח"י  חוק רו"ח עפ"רו  השכלה.5

  כל השנה  כ לאחר תום שנת הכספים"בד  מועד עריכת הביקורת.6

  לממונה  לבעלי המניות  דיווח.7

האחריות היא גם כלפי צדדים   אחריות כלפי צדדים שלישיים.8

  שלישיים

  כ כלפי ההנהלה"אחריות בד

  דוח מקיף שאינו בנוסח קבוע מראש  יש נוסח אחיד  דוח בנוסח קבוע מראש.9

  

  ח המבקר למבקר הפנימי"שיתוף פעולה בין הרו -88תקן ביקורת 

השפעתן אם הכלל הוא שהמבקר החיצוני צריך לבחון את הפעילויות של הביקורת הפנימית ואת 

  .בכלל על נהלי הביקורת שלו

  :י תקן הביקורת"ביקורת פנימית עפ

י "י חוק ובין עפ"פעילות של הערכה שהונהגה בגוף המבוקר כשירות לגוף המבוקרת בין אם עפ"

ערכה התפקידיה כוללים בין היתר בדיקה ו. החלטות אלה המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר

והמהימנות של מערכות החשבונאות ) אפקטיביות(המועילות , אמהמידת ההת, ומעקב אחר, של

  ".והבקרה

  

אולם יש . למבקר החיצוני אחריות בלעדית על חוות דעתו לצורך ביסוס חוות דעתו - אחריות

אחריות זו אינה . ח עשוי להסתייע בחלקים מסוימים של עבודת הביקורת הפנימית"לזכור כי הרו

  .רת הפנימיתקטנה בשל שימוש כלשהו בביקו

  .ח המבקר"מודגש כי עבודת המבקר הפנימי אינה מהווה תחליף לעבודת הרו
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, עם זאת. קיימים הבדלים בין מטרות הביקורת הפנימית בהשוואה לאלה של הביקורת החיצונית

להשגת מטרות הביקורת הפנימית והביקורת החיצונית הם לעיתים קרובות חלק מהאמצעים 

  .דומים

  

ח החיצוני יוכל לקבוע אם הוא יכול "על מנת שהרו - ההסתמכות על הביקורת הפנימיתמידת 

להיעזר בעבודת המבקר הפנימי הוא נדרש לרכוש הבנה במידה מספקת לגבי פעילויות הביקורת 

  .הפנימית ולקבוע במהלך התכנון באילו חלקים השתמש או הסתייע בביקורת הפנימית

  :לשם כך עליו להביא בחשבון את

ניתן ללמוד זאת למשל מתוך בחינת הדרג  -מעמדה של הביקורת הפנימית בארגון  .א

ר הדירקטוריון "וח ליוואם הוא מד. הארגוני שאליו מפנה המבקר הפנימי את הדיווח שלו

או לוועדת הביקורת ניתן לצפות לרמת אובייקטיביות גבוהה יותר ממצב בו הדיווח הוא 

 .ל"למנכ

 י המלצות המבקר הפנימי"פועלת עפ אופי העבודה והאם ההנהלה  .ב

מהם , כגון תנאי העסקה. (בדיקת המיומנות המקצועית של המבקר הפנימי ועוזריו  .ג

 ).'הכישורים הנדרשים מהעובדים וכד

, פיקוח, כגון מידת קיום נאות של תכנון(בדיקת הטיפול המקצועי של הביקורת הפנימית   .ד

 )סקירה ותיעוד של הביקורת הפנימית

  

ח המבקר נדרש לתעד את המסקנות הקשורות לעבודת הביקורת הפנימית שהוערכה "רוה -תיעוד

  .ונבדקה

  

  הערות

כדי שזה יעזור (מומלץ שייעשה כבר בהתחלה  -עיתוי הקשר בין המבקר הפנימי לחיצוני .1

ח המבקר ליצור קשר עם המבקר הפנימי במהלך "רשאי הרו, כמו כן). בשלב התכנון

כדי לבסס ולהניח את דעתנו באשר למסקנות (ובסופה ) הביקורתכעזר לביצוע (הביקורת 

 ).העולות מעבודת הביקורת

עם הביקורת הפנימית נושאים שהועלו בעבר ח המבקר החיצוני "לעיתים מתאם הרו .2

למשל במכתב להנהלה ובו מבקש להתמקד בנושא . י המבקר החיצוני"כבעייתיים ע

 ).הפנימיתבמסגרת עבודת הביקורת (ספציפי בביקורתו 

ח החיצוני כל מידע שהתבקש ללא חשש לפגיעה "המבקר הפנימי רשאי למסור לרו .3

ח את הסמכות לקבל כל מידע שיצטרך לצורך "בסודיות כיוון שחוק החברות מקנה לרו

 .מילוי תפקידו

  

יש לציין כי נושא זה מופיע בכל בחינת מועצה וכל אחת מהכותרות בנושא זה הופיע כשאלה 

  .המועצהבבחינות 
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  13 חוצץ

  צדדים קשורים

  :הפרסומים הרלוונטיים הם

מחליף את (בדבר נהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים  52' תקן ביקורת מס -

 )ואילך 11מסעיף  29' תקן חשבונאות מס

 10בדבר צדדים קשורים עד סעיף  29' תקן חשבונאות מס -

  

  הצורך במתן מידע על צדדים קשורים

קורא הדוחות הכספיים הינה כי כל עוד לא נאמר אחרת העסקאות ההנחה של  .1

המתוארות בדוחות נעשו בין קונה מרצון למוכר מרצון בהיעדר יחסים מיוחדים בין 

 .השניים

צד קשור יכול להכתיב את תנאי העסקה ואת ביצועה או לחילופין להשפיע עליהן באופן  .2

שר במהלך העסקים הרגיל בין צדדים מהותי ואף לגרום לביצוע עסקאות באופן שונה מא

 .שאינם קשורים

כך . צד קשור עלול לנצל עסקאות אלו לרעה ואף לבצע עסקה שאין בה כדאיות כלכלית .3

למשל חברה השוכרת רכוש מצד קשור בדמי שכירות הגבוהים מהמקובל בשוק או מנהל 

 .המשכיר לחברה בניין שאינה זקוקה לו

מניפולציות ורצון להשקיע או , תלות החברה בהם, קשוריםגילוי טובות הנאה לצדדים  .4

 .להשתלט וניצול הטבות מס

  

עקב האמור לעיל נוצר הצורך במתן ביאור בנושא צדדים קשורים ותיאור השפעת העסקאות עמם 

  ).בפרט בחברות ציבוריות(על נתוני המאזן והרווח והפסד הן בחברה פרטית והן בציבורית 

  

  )29לתקן חשבונאות מספר  4ף סעי( הגדרת צד קשור

און יותר מהון המניות המונפק  10% -מחזיק ב :שאחד מהם במישרין או בעקיפין, צדדים .1

או רשאי למנות , או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות בו מנהלים, של הצד האחר

 .ל עצמו"ל או המנכ"את המנכ

המניות המונפק שלו או  או יותר מהון 25%מחזיק בו , 1כל תאגיד שצד כאמור בסעיף  .2

 .מכוח ההצבעה בו או הסמכות למנות מנהליו

  בני זוג או קטיניהם .3

  

  )29' לגילוי דעת חשבונאי מס 5-9סעיפים (הנחיות באשר לגילוי עסקאות עם צדדים קשורים 

יש לתת גילוי לעסקאות שנעשו בתקופת הדוח או שנעשו בתקופות קודמות וקיבלו ביטוי  .1

 .ביטוי בדוחות הכספיים או היו צריכות לקבל

 .חילופי טובין או שירותים עם צדדים קשורים -יש לתת גילוי לעסקאות ברטר .2

יש לתת גילוי לעסקאות עם צדדים קשורים בתנאים זהים לעסקאות עם צדדים שאינם  .3

 .קשורים
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ח המבקר אם פעילויות המבוקר תלויות בהיקף משמעותי "בהתאם לשיקול דעתו של הרו .4

אזי יש לתת גילוי לתלות הכלכלית גם אם הצדדים לא , )ספק או לקוח( בעסקי צד אחר

 .נכנסים להגדרת צד קשור

  

של מידע בנושא צדדים קשורים אשר יש לתת לגביו מידע בדוחות הכספיים ) לא סגורה(רשימה 

  :)29' לגילוי דעת חשבונאי מס 10סעיף (

 שכר ומשכורת לחברי הדירקטוריון .1

ריבית וכן הלוואות הניתנים או מתקבלים מצדדים , בהוצאותהשתתפות , דמי ניהול .2

 .קשורים

 עסקאות שלא במהלך העסקים הרגיל .3

 עסקאות ללא תמורה .4

 ערבויות בין צדדים קשורים .5

 10%היקפן של עסקאות עם צדדים קשורים שנעשה במהלך העסקים הרגיל אם עולה על  .6

 ).מכירות או קניות, הכנסות(מהמחזור הכללי 

קטיקה ניתן גילוי בגין עסקאות שנעשו במהלך העסקים הרגיל גם אם היקפן בפר, בפועל

  .10%אינו עולה על 

  
  52תקן ביקורת 

  :קבע נהלי ביקורת בשלושה מישורים 52תקן ביקורת 

 זיהוי קיומם של צדדים קשורים .1

 בחינת קיומן של עסקאות עם צדדים קשורים .2

 .קשורים היקפן ואופיין של עסקאות עם צדדים, קביעת מהותן .3

  
קובע כי ההנהלה האחראית בדבר זיהוי הצדדים הקשורים וגילוי העסקאות  52תקן ביקורת 

  .עימן

תפקידו של המבקר הוא לקבל ראיות ביקורת מספיקות ונאותות על מנת שיוכל להסיק מסקנות 

  .עסקאות עם צדדים קשורים בדוחות הכספיים בגילויהנוגעות לטיפול 

  
. ראיות ביקורת המתקבלות מצד שלישי או מהצדדים הקשורים אליועל המבקר לשאוף לקבל 

  .בעדיפות נמוכה נשאף לקבל ראיות מהגוף המבוקר, אולם

  

  נהלי הביקורת לזיהוי קיומם של צדדים קשורים

 בירור עם ההנהלה בדבר זהותם של צדדים קשורים  .א

עסקאות עם ל עם גופים אחרים שיש להם "בירור בדבר קשרי הדירקטורים והמנכ  .ב

 .המבוקר

 קבלת רשימת בעלי מניות עיקריים  .ג

 סקירת ניירות עבודה של שנה קודמת  .ד

  סקירת הפרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות  .ה
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  בחינת קיומן של עסקאות עם צדדים קשורים

 בדיקה מפורטת של עסקאות ויתרות  .א

 .הביקורתישיבות הדירקטוריון וועדת , עיון בפרוטוקולים של אסיפות בעלי מניות  .ב

תוך , סקירת הרשומות החשבונאיות בכדי לגלות עסקאות או יתרות חריגות במיוחד  .ג

 .תשומת לב מיוחדת לעסקאות שנרשמו לקראת תום תקופת הדיווח

עיון באישורי הלוואות ובאישורים מבנקים וזאת על מנת לעמוד על טיב הקשר בין   .ד

  .המבוקר לערבים

  

  :ו עם צדדים קשורים כגוןתשומת לב מיוחדת לגבי עסקאות שבוצע

 עסקאות שונות מהנוהג המסחרי המקובל  .א

 עסקאות שלא נראה שיש צידוק כלכלי סביר לביצוען  .ב

  ) רכישה במהופך(עסקאות שצורתן המשפטית אינה תואמת את מהותן הכלכלית   .ג

  

אופיין והיקפן של עסקאות עם , לנוהלי ביקורת לקבלת ראיות באשר למהותן) לא סגורה(רשימה 

  :ים קשוריםצדד

קבלת רשימה מההנהלה לגבי עסקאות שבוצעו והצהרה שלמיטב ידיעתה לא נעשו   .א

 .עסקאות נוספות

 .קבלת מידע מחברות בנות בדבר פעילות מול צדדים קשורים של חברת האם  .ב

 .קבלת אישורים מצדדים קשורים ביחס לעסקאות שבוצעו מולם  .ג

  .ד וערבים"עו, בנקיםקבלת מידע מהצד השלישי המעורב בעסקאות כגון   .ד

  

  ההשפעה על חוות הדעת

אם למבקר אין ראיות מספיקות לגבי זהות הצדדים הקשורים לעסקאות עמם אזי יש להסתייג 

  .או להימנע בחוות דעתו בשל ההגבלה בביקורת

אם סבור המבקר כי הגילוי שניתן בדוחות הכספיים או הטיפול החשבונאי אינו נאות אזי יסתייג 

  .ות דעת שלילית עקב אי יישום כללי חשבונאותאו ייתן חו

  

  ע"צדדים קשורים וחוק ני

י "צד קשור הוא מונח הזהה במהותו לבעל עניין אולם יש לזכור כי המונח צד קשור הוטבע ע

  .1968ח "ע התשכ"לחוק ני 1ח ואולם המונח בעל עניין הוא המונח שמקורו בסעיף "לשכת רו

  

. או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה 5% -בעל עניין הנו צד המחזיק ב

דירקטור אחד או יותר וכן בעל עניין עשוי להיות , ל"קיימת לבעל עניין הזכות למינוי המנכ, כמו כן

  .חברת בת של תאגיד
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  10חוצץ 

  96תקן ביקורת  -שימוש בעבודת מומחה

  :הפרסומים העוסקים בנושא

 שימוש בעבודת מומחהבדבר  96תקן ביקורת  -

  

  רקע

הוא , כלומר. השכלתו של המבקר וניסיונו מסייעים בידו בבקיאות באופן כללי בנושאים עסקיים

יודע מעט בתחומים רבים ולכן אין לצפות שיהיו לו את רמת המומחיות והניסיון במקצועות 

הביקורת לצורך ולכן במהלך עבודת , מסוימים כמו של מי שהוסמך והתמחה במקצועות אלה

  .הנחת דעתו באשר לנאותות ההצגה ייתכן והמבקר יזדקק לסיועו של מומחה

  

  ח המבקר למומחה"מהו מומחה ומתי נידרש הרו

ידע וניסיון מיוחדים , אדם או פירמה שהינם בעלי מיומנות: "מומחה רהוגד 96בתקן ביקורת 

  ".בתחום ספציפי שאינו חשבונאות ואינו ביקורת

  .'מהנדס וכד, משפטן, אקטואר, שמאי: למומחה הןדוגמאות 

בקביעת הצורך להשתמש בעבודת מומחה המבקר ישקול את ההיבטים  7כפי שנקבע בסעיף 

  :הבאים

 ידע וניסיון קודם של צוות הביקורת לגבי העניין הנבחן .1

במורכבות ובמהותיות של העניין , הסיכון של הצגה מוטעית מהותית בהתחשב באופי .2

 .הנבחן

 .כמות והאיכות של ראיות ביקורת אחרות שהשגתן צפויהה .3

  

  :דוגמאות לצורך במומחים

 .'תכשיטים וכד, מכונות, הערכת שווי של נכסים כגון מקרקעין .1

 .'חול וכד, קביעת כמות או מצב פיסי של נכסים מסוימים כגון מאגרי דלק תת קרקעיים .2

 הערכות אקטואריות בנוגע לעתודות פנסיה  .3

  )אחוז גמר הנדסי(תקדמות בעבודה של קבלן מבצע ז המדידת אחו .4

  

  אובייקטיביות המומחה ומקצועיותו

ח להשתכנע באשר ליכולתו המקצועית תוך שהוא מתחשב בתארים "לבחירת המומחה על הרו

. רישיונות לעיסוקו במקצוע וחברות באיגודים מקצועיים, התעודות המקצועיות, שרכש המומחה

המוניטין והניסיון שצבר המומחה בשנות עבודתו וכן נדרש המבקר ייבחן המבקר את , כמו כן

  ).אי תלותו(להעריך את האובייקטיביות של המומחה 

  

  .המומחה יכול להיות עובד המועסק בגוף המבוקר או נותן שירותים שנשכר לצורך ביצוע העבודה

ר המומחה הוא כאש) כגון שמאי בית(י המבקר "התקן מציין כי המומחה עשוי להיות מועסק ע

  .אי התלות תיפגע לכאורה -רך אחרתעובד של המבוקר או קשור אליו בד
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אי התלות או  -ככלל נעדיף להיעזר במומחה בלתי תלוי אך השאלה היא מה גובר על מה

כעיקרון ככל שמדובר בנושא המצריך מידע פנימי לאורך זמן הרי שידענותו של . המומחיות

ן נעדיף אותו על פני מומחה בלתי תלוי שיהיה פחות מיומן בנושא המומחה תגבר על אי תלותו ולכ

י הנספח לתקן כאשר מעריכים את האובייקטיביות של המומחה ייתכן שיהיה זה "עפ. הספציפי

רלוונטי לדון עם המומחה ועם הגוף המבוקר על נסיבות היכולות ליצור איומים על אובייקטיביות 

לרבות דרישות מקצועיות החלות על המומחה ולהעריך האם  המומחה ועל אמצעי הגנה רלוונטיים

  .אמצעי ההגנה הולמים

  

ח "לפיו על הרו" פיקוח"בדבר  8נוצרת בעיה כאשר המומחה הוא עובד של המבקר בשל תקן 

קבע כי במקרה כזה יש  96תקן ביקורת . המבקר להיות בעל ידע כדי לפקח על העובדים תחתיו

גם , חה אחרמוליישם את אותם נהלים שעליו ליישם באשר לכל מולהתייחס לעובד כמומחה 

י המבוקר אין לראות בו כעוזר של המבוקר אלא "כאשר המומחה הוא עובד המבוקר או נשכר ע

  .כמומחה לכל דבר

  

". כזה ראה וקדש"ח יתקשר עם מומחה ויקבל את תוצאות בדיקתו בבחינת "אין די בכך שהרו

שיוכל להעריך אם הן סבירות י המומחה כדי "את ההנחות ושיטות הפעולה שננקטו ע להביןעליו 

והאם יושמו באופן נאות בהתבסס על הידע שיש למבקר לגבי עסקי המבוקר והממצאים שהעלו 

  .נהלי הביקורת האחרים שבוצעו על ידו שכן אחרת לא יוכל לחוות דעה בנוגע לעבודת המומחה

  

תואם את ת המומחה על המבקר לבחון ראשית שהיקף עבודת המומחה לשם הערכת נאותות עבוד

  .מטרות הביקורת

ניתן לסקור את ההנחיות שקיבל  -י המבוקר"אם המומחה הינו עובד של הגוף המבוקר או נשכר ע

  .מהמבוקר

  :ההנחיות עשויות לכלול

 מטרות עבודת המומחה והיקפה .1

 .שדוח המומחה יתייחס אליהן תיאור כללי של העניינים הספציפיים שהמבקר מצפה .2

 .מידת הנגישות של המומחה לרשומות ולקבצים רלוונטיים .3

 )אם בכלל(הבהרת קשריו של המומחה עם הגוף המבוקר  .4

 סודיות המידע של הגוף המבוקר .5

מידע אודות ההנחות והשיטות שהמומחה מתכנן להשתמש בהן ועקביותן ביחס לאלו  .6

 .שבהן נעשה השימוש בתקופות קודמות

  

  הערכת עבודת המומחה

חה משתקפים באופן נאות בדוחות הכספיים או תומכים מעל המבקר להעריך אם ממצאי המו

  :במצגים וכן לשקול את

לשם כך יערוך תשאול לגבי נהלים כלשהם שהמומחה . נתוני המקור שבהן נעשה שימוש  .א

 .לקח על עצמו לבצע כדי לבסס שנתוני המקור הם רלוונטיים ומהימנים

 .ושיטות שבהן נעשה שימוש ועקביותן ביחס לתקופות קודמות הנחות  .ב
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תוצאות עבודת המומחה לאור הידע הכולל של המבקר על עסקי הגוף המבוקר ועל   .ג

 .התוצאות של נהלי ביקורת אחרים

  

  שאלת מועצה

  ?מה קורה כאשר המבקר לא משתכנע בדבר נאותות חוות הדעת של המומחה

באמצעות דיון עם המבוקר והמומחה ואף נקיטת נהלים  על המבקר לנסות לפתור את האמור

  .נוספים כגון התקשרות עם מומחה אחר או נוסף

  

  דוח המבקרים

אם התוצאה של עבודת . ח המבקר לא יזכיר את עבודת המומחה במסגרת חוות הדעת"הרו

  .המומחה אינה עקבית עם הנתונים בדוחות הכספיים יש להסתייג או לתת חוות דעת שלילית
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  'ב 11חוצץ 

  ד החברה"הקשר עם עו

  :הפרסומים בנושא

 ראיות ביקורת שיקולים נוספים לפרטים מסוימים -83תקן ביקורת  .1

 קבלת מכתב מיועציו המשפטיים של הגוף המבוקר -הצעה לתקן ביקורת .2

 1תקן סקירה  .3

  

  כללי

לנקוט לעניין  ח"ח בישראל דן בין השאר בראיות ביקורת שחייב הרו"של לשכת רו 83תקן ביקורת 

תביעות משפטיות שבהן מעורב הגוף המבוקר שייתכן ותהיה להן השפעה מהותית על הדוחות 

  .או לבצע הפרשה/הכספיים ולכן נידרש לתת עליהן גילוי ו

היא להשיג ראייה תומכת מאיש מקצוע בדבר הטיפול ): מתוך בחינת מועצה(מטרת הנוהל 

  .ת הכספייםהחשבונאי הדרוש ככל שהוא מתייחס לדוחו

  

ח לנקוט בקשר לתביעות משפטיות קיימות או "נקבע כי הנהלים שעל הרו 83בתקן ביקורת 

  :הן, צפויות שהחברה צד להן בין כתובע ובין כנתבע

 עריכת בירורים עם ההנהלה לרבות קבלת מצגים רלוונטיים .1

סקירת פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון והתכתבויות ההנהלה עם היועצים  .2

 .משפטיים של הגוף המבוקרה

 בחינת חשבוניות של הוצאות משפטיות .3

בחינת השימוש במידע שהושג אודות הגוף המבוקר לרבות מידע מהמחלקה המשפטית  .4

 ).במידה ויש(שבתוך החברה 

  

  :הנושאים שלגביהם ניתן להסתייע ולקבל מידע עבורם הם

 ).כתובעת(ידיה קבלת מידע על תביעות תלויות קיימות נגד החברה או על  .1

 ).כתובעת(מידע על תביעות שצפויות להיות מוגשות נגד החברה או על ידיה  .2

  :מומלץ ליישם את הדברים הבאים 2 - ו 1לשם הנושאים המפורטים בסעיפים 

 הערכה לגבי סבירות או תוצאות התביעה  .א

 כימות הסכום הצפוי בתביעה  .ב

 צדדים נוספים לתביעות  .ג

 אפשרויות לתביעות נגררות  .ד

 ר תמציתי של התביעותתיאו  .ה

 הערכות לגבי מועד סיום העניין  .ו

 מידע על שעבודים .3

 מידע על ערבויות .4

 מידע על מחויבויות כספיות שיש לחברה עבור אחרים .5



 ביקורת מתקדמת ב

43  
  י איתי מץ"סוכם ועובד ע

 מידע על חקירות שמבוצעות נגד החברה או על ידה .6

 מידע על פרסום פרט מטעה על תשקיף או מידע מטעה כלשהו שפורסם לציבור .7

  

שנת דיווח שהסתיימה בתאריך המאזן ולתקופה שלאחר מכן עד סמוך למתן המכתב יתייחס לכל 

  .י היועצים המשפטיים"המכתב ע

  

  תקשורת עם היועצים המשפטיים

ח המבקר יבקש קיום התקשרות ישירה עם היועצים המשפטיים של "קובע שהרו 83תקן ביקורת 

  .הגוף המבוקר

המבקר שבו יתבקשו היועצים המשפטיים של י "המבקר יבקש מההנהלה להכין מכתב שיישלח ע

  )לתקן הביקורת 22סעיף (הגוף המבוקר לתקשר ישירות עם המבקר 

  

  ?מתי מבוצע הנוהל

שזהו הזמן שאנו נוכל להיעזר , מומלץ לעשות זאת בשלב הראשוני בתחילת עבודת הביקורת

לקראת סיום עבודת ובהמשך . במידע שיגיע מעורכי הדין לצורך עבודת הביקורת ואיסוף הראיות

הביקורת נבקש מכתב שהוא מעדכן עד לסמוך לסיום עבודת הביקורת שלא חלו שינויים 

  .או למכתב שלהם שלהם משמעותיים בקשר לחוות הדעת

  

  הערכת התשובה של היועץ המשפטי

יש לבחון את תשובתו של היועץ המשפטי בתשומת לב ראויה וכן להיות ערים לניסוחים מסויגים 

כ אין להסתפק בתשובות "בד, להערה כי מכתבו אינו מכסה את כל השאלות שנשאלו שלו או

  .שהתקבלו בשנים קודמות

, בנוסף יש לבחון אם תביעה שאינה מהותית כשלעצמה עלולה להצביע על סיכונים נוספים דומים

ירות כגון תביעה בגין ליקוי בנייה בחברה קבלנית עלולה לעורר אם תצליח תביעות מצד רוכשי ד

  .אחרות באותו פרויקט

י היועץ "כ תוצאות המחלקות המשפטיות אינן ניתנות להערכה באופן ברור וחד משמעי ע"בד

בנסיבות אלה בכל מקרה מהותי יש לתת גילוי להתחייבות התלויה ולשקול , על כן. המשפטי

  ).הוספת פסקת הפנייה לתשומת לב עקב אי וודאות(ח המבקר "התייחסות אליה בדוח הרו
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  דוגמא לנוסח פניה מטעם החברה המבוקרת ליועצים המשפטיים 

  

  תאריך                   לכבוד 

  

  .נ.ג.א

  קבלת מכתב מהיועצים המשפטיים:הנדון      

  

ן שם כאן יצוי(י מבקרי החשבונות שלנו "תינו הכספיים עובמהלך תקופה זו נערכת ביקורת על דוח

  .XXXXבדצמבר  31יימה ביום תסלשנה שנ) ח"משרד רו

  

הנכם מתבקשים להמציא לנו תיאור והערכה בגין תביעות משפטיות , לצורך הביקורת כאמור

ובגין תביעות תלויות או ) כתובעת או כנתבעת(או חברת הבת שלנו צד להן /ות שחברתנו ומקיי

  . או חברת הבת שלנו/צפויות בהן מעורבת או עשויה להיות מעורבת בהן חברתנו ו

  

מתבקשים להמציא לנו יקיף את שנת החשבון המדווחת ואת התקופה שלאחר המידע שהנכם 

ואת הערכתכם , את הסכומים שבהם מדובר, בין היתר, דע יכלוליהמ. תאריך המאזן ועד היום

  .לתוצאות הכספיות ומועד סיום העניין

  

 נבקשכם לציין כל סכום  המגיע לכם מאיתנו תמורת השירותים או כל הוצאה אחרת, בנוסף

  .שהוצאה על ידכם עד לתאריך מכתב זה

  

  .נודה לכם אם תשלחו את תשובתכם במישרין למבקרי החשבונות שלנו

  

  ,בכבוד רב              

  הנהלת החברה              

  רואה החשבון המבקר: העתק

  

   דוגמאות

  :בהן נדרש 2006ויסודות הביקורת  2008ביקורת מתקדמת חורף , לשאלות מתוך בחינות מועצה

 עצים המשפטיים של הגוף המבוקרופניה לי לנסח מכתב .1

 :עליהם לנהוג במצבים הבאיםח המבקר כיצד "לייעץ ולהמליץ לעובדי משרד רו .2

ח המבקר את "ענות לבקשה להמציא לרויהיועצים המשפטיים מסרבים לה  .א

ענו לבקשה עד יבנימוק כי לא י) Legal Letterהנקרא (המכתב המבוקש 

תתחייב לכסות את שכר טרחתם הכרוך במתן שהחברה לא תפרע חובותיה להם ו

 .עתדת חוו

לתוצאות  עתםדת היועצים המשפטיים של החברה מסרבים להתייחס בחוו  .ב

י הלקוח בשל נזקים "האפשריות של תביעה מהותית שהוגשה נגד החברה ע

היועצים מתרצים את . שנגרמו לו לטענתו כתוצאה משימוש במוצריה של החברה
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 י הגוף התובע"כתם בדוחות הכספיים עלולה להיחשף ערובם בכך שהצגת העריס

 .ובכך להחליש את עמדת החברה

  :2תשובה בראשי פרקים לנדרש 

    .א

  . ח יפנה ללקוח שינסה לשכנע את היועצים תוך מתן הסבר על ההשלכות האפשריות"רוה •

ר את חשדו של יש בכך לעור, את היועצים המשפטייםאם הלקוח מסרב לנסות ולשכנע  •

  .המבקר

  .ע בהתאם לנסיבות נמח יסתייג או י"רוהיתכן וי •

 .חלופית עתדת כדי לקבל חוו, במקרים מסוימים, ייע ביועצים חלופייםתסלשקול להיש  •

 

  . התייחסות למקרה בו הלקוח אינו חושף את היקפה של התביעה  .ב

  .ח"רוההלקוח חייב לחשוף ראשית את כל המידע בפני  •

  ח חלה חובת הסודיות "רוהעל  •

, גם אם עלול להביא להחלשת עמדת החברה לכאורה, טיפול נאות מבחינה חשבונאיתאי  •

בלים שנקבעו בתקן בינלאומי מספר ונאות המקוה מכללי החשביאין בכך כדי לגרום לסטי

37. 

  

  )מכתבים מסוג זה תופסים נקודה עד שתי נקודות(
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  25 חוצץ

  )Management Letter(מכתב להנהלה 

  רקע כללי

הנו מסמך Long Form Report או בשמו האחר הדוח המפורט ) להלן המכתב(תב להנהלה כהמ

על ממצאים , בין היתר, אשר נועד לדווח להנהלת הדוח הגוף המבוקר, ח המבקר"רוהי "הנערך ע

שידיעתם  לנושאים מהותייםשעלו במהלך הביקורת שנערכה על ידו ולהפנות תשומת לב ההנהלה 

  .חיונית להבנת הדוחות הכספיים ולסוגיות הקשורות בהם

  

  :ח המבקר כדלקמן"נקבעה חובת הדיווח של רו לחוק החברות 169בסעיף 

נאית של וח המבקר אגב פעולת הביקורת על ליקויים מהותיים בבקרה החשב"נודע לרו"  .א

 ר הדירקטוריון"ידווח על כך ליו, החברה

ר הדירקטוריון ללא "ייזמן יו, )א(ליקויים כאמור בסעיף קטן ח המבקר על "הודיע רו  .ב

 "דיחוי ישיבת דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו

  

טופל , ח המבקר על ליקויים בתפקודה של הבקרה הפנימית בגוף המבוקר"נושא הדיווח של רו

ה הפנימית שם הוגדר הצורך בדיווח להנהלה על חולשות משמעותיות בבקר SAS60במסגרת 

  :שעיקרן

פקודה של הבקרה הפנימית בגוף המבוקר ולדעת המבקר עלולים או בת/פגמים שנמצאו במבנה ו

. ם מדיניות ההנהלהי עלעבד ולדווח על מידע כספי באופן עקב, להשפיע לרעה על יכולת הגוף לתעד

ע לפעילויות בגילוי הדעת נאמר כי המבקר אינו מנוע מלהציג במסגרת המכתב את הצעותיו בנוג

, הגוף מעבר למנגנון הבקרה הפנימית כאשר לדעתו העלאת הנושאים טומנת בחובה תורמה ללקוח

  .אסטרטגיה עסקית וכדומה, כגון שיפור יעילותו התפעולית או המנהלית

  

  מהות מכתב להנהלה וייעדו

הביקורת המבוקר על ממצאים שעלו במהלך  גוףהמכתב להנהלה נועד לבין היתר לדווח להנהלת ה

ות להונאות ואי סדרים דשח, חולשות בבקרה הפנימית :כגון, ח המבקר"רוהשנערכה על ידי 

מטרת המכתב הנה להפנות תשומת לב ההנהלה לנושאים מהותיים שידיעתם , כמו כן. וכדומה

וכן לנושאים אחרים שהינם לדעת , חיונית להבנת הדוחות הכספיים ולסוגיות הקשורות בהן

  .ברי דיווח כפי שיופרט בהמשךח המבקר "רוה

  

  מועד עריכת המכתב

רצוי כי המכתב יישלח . נערך בדרך כלל לאחר גמר הביקורת ולאחר ריכוז ממצאיההמכתב 

לנמענים סמוך לגמר הביקורת לפני הדיון בדוחות הכספיים כדי לאפשר דיון בו בגופים 

  .)דת ביקורת והדירקטוריוןוע, ועדת מאזן( .המתאימים הדנים ומאשרים את הדוחות הכספיים

אין , די מצד המבוקרים וחריגים המצריכים טיפול מייויים מהותמתגלים ליקלעיתים כאשר 

להשהות את ריכוז הממצאים ועל כן יש לערוך ולשלוח את הממצאים שנתגלו בהקדם האפשרי 

  .לנמענים
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במקרים אלו . וקרלעיתים נערך מכתב נפרד באשר לליקויים שנמצאו בבקרה הפנימית בגוף המב

ך שפרט מתובא במכתב להנהלה תמצית הליקויים שנמצאו בבקרה הפנימית תוך מתן הפנייה למס

  .אותם

, בבנקים ובחברות ביטוח נפוץ בעיקר בחברות ציבוריות ובמיוחד ניתן לראות קיומו של מכתב זה

  .חברות ממשלתיות וכדומה, ות מקומיותירשו

  

  )מועצהמתוך בחינת (הנמענים למכתב 

  .ר וועדת הביקורת של החברה"ר הדירקטוריון ויו"יולכ "בדהמכתב ממוען 

הכל , במקרים מסוימים ישנה חובה לשלוח את המכתב לרשויות המפקחות על אותם גופים

  .בהתאם להנחיות גופי הפיקוח

  

  הנושאים העיקריים הכלולים במכתב להנהלה

שהניעו את רואי החשבון להרחיב את רוט התחומים בהם הועמקה הביקורת והסיבות יפ  .א

 .הביקורת בתחומים אלו

אם נוגעים לעניינים , ממצאי ביקורת שיש להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים  .ב

 .הדורשים הכרעות הדירקטוריון

מנע תוך יאם בכוונתו להסתייג או לה. ח המבקר על הדוחות הכספיים"רוההסברים לדוח   .ג

 .פירוט הנימוקים לכך

עולות הביקורת הפנימית ותקינותה של מערכת הבקרה הפנימית ומידת הערכת פ  .ד

 .ין קביעת היקף הביקורתיח עליהן לענ"רוההסתמכותו של 

 :ת ובתפעולה כגוןינימפנה הבקרה היקויים ונקודות תורפה בתכנון ובמבפירוט ל  .ה

 ליקויים הנוגעים לתכנון ולמבנה הבקרה הפנימית באופן כללי .1

 של תפקידיםעדר חלוקה נאותה יה .2

רישומים חשבונאיים ופלטים היוצאים , היעדר נהלי בדיקה ואישור של עסקאות .3

 מהמערכות השונות 

 טחה הפיזית של הנכסיםבליקויים בנהלי הא .4

 מות שנועדו למנוע או לאתר דיווחים חשבונאיים שגוייםכשלון בקרות מסוי .5

 .נזק או חוסר כלשהו, כשלון באבטחת הנכסים בפני אובדן .6

 ולות שגויות או שיבושים במתכוון על ידי עובדי החברה או מנהליהפע ביצוע .7

זיופים או שינויים ברישומים החשבונאיים או במסמכים  ,לציותופמני .8

 .המבססים

 נושאים מהותייםמכות על מומחים במהלך הביקורת בתסה  .ו

גוף היות מפקחות החלות על ושתקנות והנחיות של ר, וראות חוקיםאי עמידה בה  .ז

 מבוקרה

 או גופים בשליטתו  לגוף המבוקר, ח"סקירת שירותים נוספים לביקורת שנתן הרו  .ח

 :כגון" נושא בר דיווח"ת הנחשבות כסוגיות אחרו  .ט
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 תה באשר לבקרה בגוף המבוקרואהעדרה של רמת מודעות נ .1

ים או נקודות תורפה שאותרו בעבר וכשלון יכשלון בבדיקה ובמעקב אחר ליקו .2

 .סיונות לתקנםיהנ

 .עות על אי מתן גילוי דבר עסקאות עם צדדים קשוריםיבמצראיות ה .3

 ממצאי מעקב אחר תיקון ליקויים הועלו במכתב קודם והתקדמות הטיפול בהם  .י

  

המבקר אינו מנוע מלהציג במסגרת המכתב את הצעותיו בנוגע לפעילויות הגוף המבוקר  •

בחובה תרומה כאשר לדעתו העלאת הנושאים טומנת , מעבר למנגנון הבקרה הפנימית

 .אסטרטגיה עסקית וכדומה, שיפור יעילותו התפעולית או המנהלית: כגון, ללקוח
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  27חוצץ 

  הצהרת מנהלים -21תקן ביקורת 

כן לקבוע הנחיות נועד להבהיר את המשמעות של הצהרת המנהלים ומטרותיה ו 21תקן ביקורת 

  .לקבלתה מההנהלה

  

  :מציין את מטרות הצהרת המנהלים 21ביקורת תקן 

להבהיר כי האחריות הראשונית לכך שהדוחות הכספיים יהיו נאותים חלה על הנהלת  .1

 .החברה

על הדוחות  עתדת דע כי היקף הביקורת נקבע לצורך מתן חווילהבטיח שהלקוח י .2

 .)במידה וישנן כאלו(כל מקרה אי סדרים או תרמיות בהכספיים וכי אין בכך לגלות 

סיכום . די פעם על ידי ההנהלה במהלך הביקורתים בכתב הצהרות בעל פה הניתנות מלסכ .3

קבלת הצהרת (כזה יהווה חלק מחומר הראיות לאימות הנתונים בדוחות הכספיים 

 .)מנהלים עשויה למנוע אי הבנות בקשר לעניינים שהם נשוא הצהרת המנהלים

מנם וים אלו כדי להבטיח שאלהשלים נהלי ביקורת שנקט המבקר כל אימת שאין בנהל .4

 .קיבל את כל המידע הדרוש

, למסור למבקר ידיעות וכוונות שלא ניתן להגיע אליהן באמצעות נהלי ביקורת אחרים .5

 ".עסק חי"המשמש כאמצעי ייצור כ בועקכוש למשל כאשר ההנהלה מחליטה למכור ר

  

וח בהתייחס לתקופת הצהרת מנהלים היא אוסף של סעיפים הנוגעים לדוחות הכספיים של הלק

כראיית ביקורת הביקורת עליהם חייבים המנהלים לחתום בפורמט של הצהרה אשר תשמש 

  ) ח"י הרו"ע עתדת הדת הביקורת טרם חתימה על חווובמשלימה לע(אחרונה 

לעיונה ולחתימתה , ח והוא מגיש אותה להנהלת הגוף המבוקר"רוהי "הצהרת המנהלים נערכת ע

לתקופת הביקורת וגם  תהצהרת המנהלים מתייחס. ח המבקר"מופנית לרוכך שהצהרת המנהלים 

  . ח המבקר"רוהלתקופה שלאחר תאריך המאזן עד מועד החתימה על דוח 

  

  הנחיות לקבלת הצהרת מנהלים

ח אחראים להצהרה "רוההחותמים על הצהרת המנהלים יהיו מנהלים שלמיטב ידיעתו של 

  .בנושאים הכתובים בה

 ל"המנכ .1

 על ענייני הכספים והחשבונאות האחראי .2

  )ר הדירקטוריון"עדיפות ליו(חבר דירקטוריון  .3

  

  ביקורתההגבלות בביצוע 

ח המבקר יראה "רוה, וסירבו המנהלים לבקשת המבקר להמציא הצהרת מנהלים בכתב המידב

  .עתדת הבחוו הימנעותבכך הגבלה בביצוע הביקורת המחייבת 
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  שאלות נבחרות מתוך בחינות מועצה

ר הדירקטוריון טען לפניך שאינו מבין דבר בדוחות הכספיים ולכן אין טעם שיחתום "יו .1

 .צהרת מנהליםהל כמורשה חתימה בלעדי ל"על ההצהרה ולכן מסמיך את המנכ

ר הדירקטוריון לא רשאי למנות בעל תפקיד אחר "הדבר אינו אפשרי שכן יו :תשובה

דרשים בכל ל ואיש הכספים הבכיר נ"המנכ. לחתום במקומו למעט חבר דירקטוריון

 .מקרה לחתום על ההצהרה

. ל הכספים"דירקטוריון לחתום באופן בלעדי ללא חתימת סמנכהר "י יואהאם רש .2

וחוק החברות הגדיר את התפקידים הללו באופן  היא חיובית היותהתשובה  :תשובה

בית רהדבר מקובל במ. שונה ואותו אדם לוקח על עצמו אחריות של שני בעלי תפקידים

בעל מניות יחיד ואין כל , ל"מנכ ,ר"הן דירקטור אחד שהוא גם היובשהחברות הפרטיות 

 .סתירה בין היותו בעל מניות והצהרת מנהלים

  

  הערה

, ל וכן מאיש האחראי על תחום הכספים"צוין כי נדרש לקבל חתימה מהמנכמ 21בתקן ביקורת 

אולם ניתן לפרש זאת גם כי מספיק אחד מהם שיחתום על הצהרת המנהלים ובלבד שתהיה 

  .חתימה נוספת על ידי חבר דירקטוריון

   



 ביקורת מתקדמת ב

51  
  י איתי מץ"סוכם ועובד ע

  3332+חוצץ 

  ח"ד בדבר מהות תפקידו של רו"ח ופס"אחריותו של רו

  .ח ואחריותו כלפי צדדים שלישיים"רוהרבים המתייחסים למהות תפקידו של  קי דיןישנם פס

  

  ד ויישנטין נגד קדימה"פס •

העבודה . ויינשטין היה קבלן שביצע עבודת בניית מגדל מים עבור המועצה המקומית קדימה

בוצעה בהתאם לתוכניות ולחישובי כמויות שבוצעו על ידי מהנדס שנתן שירות למועצה המקומית 

המועצה המקומית קדימה הייתה קשורה בשני חוזים נפרדים עם . עתדת את בדרך של חוווז

של המהנדס  עתדת העל סמך חוו. הקבלן ועם המהנדס אך אלו לא היו קשורים בחוזה זה עם זה

בחלוף תקופה קצרה דלפו . הקבלן את מגדל המים עבור המועצה המקומית קדימה בנה ויינשטין

יתרת חובה לקבלן ועל כן תבע הקבלן את  את מים מהמגדל והוא נסדק והמועצה הפסיקה לשלם

בבית . עת המהנדסדת המועצה המקומית וגם את המהנדס בטענה שהבנייה נעשתה על פי חוו

ועתיד לסמוך עליה יוכל ) עתדת החוו(מי שקיבל את התוכנית יון נפסקה ההלכה לפיה המשפט העל

  :בגין רשלנות וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים ת הדעתלתבוע בנזיקין את נותן חוו

 או ידע שזהותו תיקבע בעתיד' דע את זהותו של צד גי עתדת הנותן חוו .1

 .ם נוסףיסמוך עליה מבלי לבודקה אצל גור' נותן חוות הדעת ידע כי אותו צד ג .2

  ח נעשה חשוף יותר לתביעות מצד שלישי"רוהכי היא ד האמור "פסההמסקנה העולה מ

  

 )ד מגסון"נקרא גם פס( ח"רו, ד בנק דיסקונט נגד בבלי ברוידה"פס •

בעל השליטה בחברה . לה אשראי של כמה מילוני שקלים מבנק דיסקונטמ נט"מגסון הולדינגס בע

מספר . החוב לבנק צמח ועל כן מונה כונס נכסים לחברה לבקשת הבנק. ביצע פעולות הונאה שונות

ח התעוררו מספר חשדות בדבר אי סדרים במערכת הכספים של "רוהימים לאחר מכן נודע כי אצל 

נודע לבנק כי לא יוכל . ופסק ועל כן מניות החברה קרסוע של החברה ה"המסחר בני. החברה

דיסקונט לכדי פקפוק בעבודת ל כן כל אלו הביאו את הנהלת בנק לגבות את חובו מנכסי החברה וע

ים יידה וכן שנוח בבלי בר"ח המבקר של החברה החייבת ועל כן הבנק תבע את משרד רו"רוה

  .משותפיו לשעבר

בנק דיסקונט נגד המבקרים וקבע כי זי דחה את תביעתו של המשפט המחו במקרה הנדון בית

ח סביר "הנתבעים לא התרשלו במהלך הביקורת ובסקירת הדוחות הכספיים אלא נהגו כפי שרו

  .היה נוהג בנסיבות העניין

  

  ח כלפי הלקוח"רוהאחריותו של 

בהתאם לכך לבין החברה השוכרת את שירותיו הוא קשר חוזי אשר ח המבקר "ן הרוביהקשר 

  .חלים עליו דיני חוזים

ד בנק דיסקונט "בפס. חב בנזיקין כלפי אדם אחר) ח"לרבות רו(פקודת הנזיקין קובעת מתי אדם 

. טת אמצעי זהירות סבירים כנגד סיכון בלתי סביריציין בית המשפט כי התרשלות משמע אי נק

. ח סביר בנסיבות העניין"ג רונו כיצד נוהייהד, שאלת ההתרשלות הוא אובייקטיביהמבחן לבחינת 

נקיטת אמצעי ביטחון סבירים , ח המחווים דעתם על הדוחות הכספיים"כאשר מדובר ברו

ח על מנת שיוכל לחוות את דעתו "משמעם בראש ובראשונה בדיקת המידע המובא בפני הרו
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 לכך שהדוחות הכספיים אינו ערבח "הרו. המקצועית על הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר

  .משקפים את מצבו האמיתי של הגוף המבוקר ושהם חסרי טעויות

  

  1978ד בנק ישראל בריטניה "פס •

וגם אז נקבע " שיקול דעת סביר"י הגדרתו כ"ע "מיטב שיקול הדעת"ד זה הוצע המונח "בפס

אינו אחראי אם יוכח , ח שטעה בהפעלת שיקול דעת סביר כמוהו כרשלן בנזיקין"ד כי רו"בפס

  )פ"לזכור בע. (שטעה טעות תקינה בהפעלת שיקול דעתו

  

הונפקו מניות החברה  1966בשנת , י מר וויליאמס"ע 1938בנק ישראל בריטניה נרכש בשנת 

פרוע את להתמוטט הבנק והסתבר כי לא יוכל  1974בשנת . לציבור ולבנק הייתה חברת בת בלונדון

ל "בהתאם לכך מונתה וועדת חקירה שקבעה חד משמעית שהפעולות הפליליות של המנכ, חובותיו

המליצה וועדת החקירה לערוך בדיקה מעמיקה בדבר , כמו כן. ו להתמוטטות הבנקהן אלה שגרמ

ל התנהל משפט פלילי והוא הורשע בגניבה ולכן נידון "נגד המנכ. ח המבקר של הבנק"פעילות הרו

ח שקבעה כי לא ניתן לקבוע בבירור "ח הוגשה תלונה למועצת רו"נגד הרו. שנות מאסר וקנס 12 -ל

פרקליט המדינה הגיש ערעור . ברשלנות מקצועית בביצוע עבודת הביקורתח אשמים "כי הרו

  .ד"ח ומכאן הפס"ש העליון על החלטות מועצת רו"לביהמ

  

  :ד"הנושאים העיקריים שנידונו בפס

ח נסב סביב פיקדונות שהבנק המבוקר החזיק בבנק "האישום הראשון שבו הואשמו הרו .1

ח לא הפעילו "ש מצא כי הרו"י עניין זה ביהמלגב. זר אשר היווה סכום ניכר מנכסי הבנק

 .את מיטב שיקול הדעת בשאלת הצורך בחקירה יסודית לגבי פיקדון זה ושעבודו

. מסך הנכסים במאוחד 53%לבנק הייתה חברת בת שעסקה בבנקאות אשר היוותה  .2

' ל מכתב ובו ביקשו מס"ח למבקר בחו"בסמוך לעריכת הדוחות הכספיים שלחו הרו

ח בישראל אשר "ח החזיר תשובות לרו"הרו. ף צירפו את הוראות בנק ישראלדרישות וא

ל ולאחר קבלת מכתב חדש מתוקן "ח בחו"ח בישראל חזרו לרו"הרו. לא סיפקו אותו

 .ח בישראל חתמו על חוות דעת בלתי מסויגת"הרו

ח בישראל "ל כלפי הרו"ח בחו"בהתאם לכך עולה הצורך להתייחס לכך שתשובות הרו

ח "י הרו"ספקות אך בכל זאת יצאה חוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד עאינן מ

 . בישראל

י ראש משפחה אחת ורוב עסקיו בוצעו עם תאגידים בידי המשפחה ונשאו "הבנק נשלט ע .3

ח היו חייבים לשים לב לניגוד העניינים "ש קבע כי הרו"ביהמ". אופי הרפתקני מובהק"

הדבר אף חייב את העמקת ביקורתם בכל מקרה שנוצר ולהשלכות הנובעות ממצב זה ו

 .שבו התעורר חשד

  

  :הערותיו וקביעותיו של בית המשפט היו כדלקמן

במיומנות , כבלתי תלוי, ח היא לפעול כעצמאי"חובתו של הרו -ח"כיצד צריך לפעול רו .1

עליו להימנע ממתן ייעוץ עסקי וכן , לפי מיטב שיקול הדעת, בזהירות ראויה, סבירה

 . האמיתי הוא לחוות דעתו על הדוחות הכספיים תפקידו
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כלומר עליו להתייחס , ח נדרש להפעיל את מיטב שיקול הדעת"הרו - מיטב שיקול הדעת .2

לכלל המידע הידוע לו תוך זהירות ראויה והבאה בחשבון פרטי מידע שאינם רלוונטיים 

 .יעים בקבלת ההחלטותיושאינם מס

  

  :ח וקבע"בית המשפט הרשיע את הרו

 .מבחן שיקול הדעת הוא מבחן אובייקטיבי כמו מבחן האדם הסביר .1

 .טענת ההגנה בדבר שיקול הדעת שהנו סובייקטיבי אינה נכונה .2

  

   1977ד החברה לישראל "פס

ובהסכם נקבע כי האחרונה תספק לחברה לישראל ציוד   IFITהחברה התקשרה בהסכם עם חברת

מהמחיר שסוכם ואישרה קבלתו וכן  95%קיבלה  IFITחברת . ותבטח אותו עד להטענה באוניה

ח המבקר לא הסתפק באישורים שקיבל ועל כן דרש לקבל מאזנים של "הרו. את אחזקתה בציוד

ח את מאזניה כיוון "סירבה להגיש לרו  IFITחברת, מנגד. כדי לבחון את מצבה הכספי IFITחברת 

של החברה לישראל שטען בתשובתו ח התעקשו ופנו ליועץ המשפטי "הרו. שמדובר בחברה פרטית

נשלחו נציגים מטעם החברה , על כן. כי עד כה טרם הוסדרו כללים לחתימה על עסקאות מסוג זה

כדי לבדוק אם אכן הציוד אכן קיים והבדיקה העלתה כי אין ציוד במחסני  IFITלישראל לחברה 

IFIT .  

בעלי . הייתה חדלת פירעון  IFITלאחר תקופה הסתבר כי לא הייתה עסקה אלא הונאה וכי חברת

ח בטענה כי לא מילאו אחר כלל הבדיקות הנדרשות "המניות של החברה לישראל תבעו את הרו

ח ועל כן הוגש ערעור לבית "ח זיכו את הרו"ח ומועצת רו"לשכת רו. IFITלבדוק את מצבה של 

רית למרות הוצגה במאזני החברה לישראל כחברה מסח IFITהמשפט העליון בטענה כי חברת 

ח היו צריכים "נטען כי הסחורה לא סופקה והרו, כמו כן. שבפועל עסקה בתחום ההלוואות

ח "היו צריכים להבהיר לרו IFITנטען כי הנציגים שנשלחו לחברת , בנוסף. להסתייג בחוות דעתם

  ).דבר אשר עשוי להעלות את הרעיון כי יש הונאה או מעילה(כי הציוד לא קיים 

  :עבית המשפט קב

 .עוסקת בתחום ההלוואות  IFITח לא ידעו ולא היה עליהם לדעת כי חברת"הרו .1

ח היו צריכים להסתייג בחוות "הסחורה לא סופקה אולם אין הדבר מצביע על כך שהרו .2

 .דעתם

ח לא פעל לפי מיטב שיקול הדעת "בית המשפט העליון קובע שהרו, למרות האמור לעיל .3

ח שהחליטה לבסוף לנזוף "התלונה למועצת רו בהיבטים מסוימים ועל כן החזיר את

  .ח המבקרים"ברו
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  :ח לשלושה סוגים עיקריים"ניתן לחלק את אחריותו של הרו

. בגין פעולה בניגוד לחוק כגון סיוע ברישום כוזב במסמכי התאגיד -אחריות פלילית .1

ל מאסר הסנקציות האפשריות הנן העמדה לדין בפני בתי משפט והעונש על כך עלול לכלו

 בפועל בהתאם לנסיבות

בגין נזקים שנגרמו ללקוח או לצדדים שלישיים עקב רשלנותו של  -אחריות אזרחית .2

הסנקציות האפשריות הנן העמדה לדין כאשר העונש הנו בעיקר . ח או בניגוד לחוק"הרו

 .כספי

ח ושל חוק "בגין עבירות על כללי התנהגות מקצועית של לשכת רו -אחריות משמעתית .3

הסנקציות האפשריות הנן העמדה לדין . ח ותקנותיו לרבות כללי האתיקה המקצועית"רו

ת רישיון או שליל/עונש הוא הרחקה מהלשכה וח כאשר ה"ח או לשכת רו"בפני מועצת רו

 .באופן קבוע או זמני
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  16חוצץ 

  58העסק החי תקן ביקורת 

העוסק באופן   IAS1-כמצוין בהעסק החי הנו אחד העקרונות המנחים בהצגת דוחות כספיים 

ח המבקר בדבר חובותיו בעת ביקורת "רוהמנחה את  58תקן ביקורת . הצגת הדוחות הכספיים

  .דוחות כספיים לגבי נאותות הנחת העסק החי כבסיס להכנת הדוחות הכספיים

  

  השיקולים בקשר למוסכמת העסק החי

וסכמת העסק החי אינה תואמת את ח נדרש לשקול את הסיכון שמ"רוהקובע כי  58תקן ביקורת 

קיומו של העסק המבוקר לך בהמש לסימני אזהרהח נדרש להתייחס "רוההעסק המבוקר ועל כן 

  .כעסק חי

  :דוגמאות לסימני אזהרה שניתן לשאוב מהדוחות הכספיים

 .גרעון בהון .1

 .פיגורים בתשלומים עבור הלוואות .2

 .מימוש נכסים קבועים .3

 .תביעות משפטיות .4

 .כבדיםהפסדים  .5

 .שלילי זומניםמרים תז .6

 .יחסים פיננסיים המצביעים על קשיים כספיים .7

  

  :התקן מציין דוגמאות לסימני אזהרה שניתן לשאוב ממקורות אחרים

 .שינוי לרעה בתנאי אספקת סחורות .1

 .שינוי לרעה בתנאי אשראי ספקים .2

 .אובדן שוק ראשי .3

 .כוונת הבעלים לא להמשיך בעסקים .4

 .קיותאי עמידה בדרישות חו .5

  

סימני האזהרה כאמור אינם מהווים רשימה סגורה על כן יש לשקול כל הרעה שעשויה  •

  . להשפיע על החברה

  

המצביעים על המשך קיומו של  סימנים מקליםח נדרש לבחון גם "רוהמציין כי  58תקן ביקורת 

  .העסק

  :דוגמאות

 .מקורות לאשראי נוח חדש .1

 .ערבויות אישיות של הבעלים .2

 .לגיוס הוןאפשרויות  .3

 .תחזית להתייעלות וחסכון בהוצאות .4
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  השיטה לאיסוף ראיות ביקורת במהלך הביקורת

התקן קובע כי כאשר מתעוררת שאלה בדבר נאותות מוסכמת העסק החי נדרש המבקר לאסוף 

ראיות ביקורת מספיקות בניסיון להניח דעתו באשר ליכולת העסק המבוקר להמשיך בפעילות 

  :על כן ישקול המבקר יישום הנהלים הבאים. בעתיד הנראה לעין

 .תחזיות רווח ותחזיות אחרות, זומניםמרים העיון בתחזיות תז .1

יסטיים ובנתונים אחרים שהופקו הן למטרות פנימיות והן למטרות טעיון בדוחות סט .2

 .חיצוניות

 .קריאת פרוטוקולים בכדי לגלות קשיי מימון או סימני אזהרה אחרים .3

 .ד החברה"משפטיים מעוקבלת מידע בנושאים  .4

 .בדיקת הסדרי מימון שנעשו עם אחרים .5

 . ההנהלה לגבי משמעותם של סימני האזהרה והשפעתם על העסק םרורים עיב .6

  

  .יש להפעיל שיקול דעתלכן רשימה סגורה של נהלים ומדובר בלא  •

  

  ח המבקר"רוהההשלכות על דוח 

במידה והגיע המבקר למסקנה כי הנחת העסק החי ששימשה בסיס להכנת הדוחות הכספיים היא 

  .יה מהנוסח האחידיללא סט עתדת ח ייתן חוו"רוה, בנסיבות המקרה, נאותה

  

במידה והגיע המבקר למסקנה כי הנחה של העסק החי היא נאותה בגלל קיומם של גורמים 

מים המקלים וכן לבעיית העסק י בדוחות הכספיים לגורישקול המבקר האם יש לתת גילו, מקלים

  .החי

  .עתודת יסייג המבקר את חוו, במידה ולא ניתן בדוחות הכספיים הגילוי הנדרש

במידה והגיע המבקר למסקנה שקיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של הגוף 

 עתדת היוסיף המבקר בסוף חוו, אולם ניתן לכך גילוי נאות בדוחות הכספיים, המבוקר כעסק חי

  .הפניית תשומת לב לביאורים הרלוונטיים בדוחות הכספיים המתארים את העניין

וכן ניתן גילוי על , י העסק לא יוכל להמשיך בפעולותיו העסקיותבמידה והמבקר הגיע למסקנה כ

נערכו  ח המבקר לוודא כי הדוחות הכספיים"רוהנדרש , כך בדוחות הכספיים כי העסק בחיסול

  ).בערכי מימוש( עסק בחיסול להחלים ע ותכללי החשבונאבהתאם ל

במידה ונערכו הדוחות הכספיים על בסיס הנחת העסק החי למרות שהמבקר יודע כי העסק לא 

שלילית בהתאם  עתדות או לתת חו עתודת נדרש המבקר להסתייג בחוו, ימשיך לפעול בעתיד

   .לנסיבות
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  )58עשוי להחליף בעתיד את תקן ביקורת ( דבר העסק החיהצעה לתקן ביקורת ב

  .ו של העסק להמשיך לפעול כעסק חיההנהלה בבחינת יכולתשל  העוסקים במחויבות 2-5סעיפים 

ח נדרש להעריך את הנחתה של ההנהלה בנוגע להמשך קיומו של "רוה 6בהתאם לסעיף  -

  .העסק כעסק חי

  . מפרט את מטרות התקן 9סעיף  -

קובע כי על המבקר להיות ער במהלך הביקורת לקיום ראיות ביקורת המצביעות  11סעיף  -

  . על ספק בקיום העסק החי

רועים יבדבר א 100לתאריך המוגדר לפי תקן  דהערכת ההנהלה צריכה לכסות ע 13סעיף  -

  . לאחר תאירך המאזן

את כל המידע אה בחשבון קובע כי על המבקר לבחון האם הערכת ההנהלה מבי 14סעיף  -

 .הרלוונטי

קובע כי בתקופה שלאחר הערכת ההנהלה על המבקר לברר עם ההנהלה על  15סעיף  -

עד שנה לאחר פרסום הדוחות ( 100התקופה הזו מעבר למה שהוגדר על פי תקן 

  ). הכספיים

, רועים או מצבים אשר יכולים להטיל ספק משמעותי בעסק החייאם מזהים א 16סעיף  -

על המבקר להשיג ראיות ביקורת מספיקות ונאותות בכדי להחליט אם קיימת אי ודאות 

  . מהותית

נדרש המבקר להסיק האם על פי שיקול , בהתבסס על ראיות הביקורת שהושגו 17סעיף  -

  . סק חידעתו קיימת אי ודאות לגבי המשך קיומו של העסק כע

אם המבקר מגיע למסקנה שהשימוש בהנחת העסק החי הנו נאות אולם קיימים  18סעיף  -

יש לוודא כי ניתן גילוי לכך בדוחות הכספיים , גורמים המצביעים על קשיים בהנחה זו

  ). גילוי חשבונאי(

  .אין לסטות מהנוסח האחיד, אם ניתן גילוי כיאות בדוחות הכספיים 19סעיף  -

דוחות הכספיים נערכו על בסיס הנחת העסק החי אך השימוש בהנחת אם ה 21סעיף  -

 עתדת משמע המבקר חושב שהעסק לא במצב של לתת חוו, העסק החי אינו נאות

מכיוון שהחברה הייתה צריכה להציג את דוחותיה הכספיים על פי כללי , שלילית

ות הכספיים אם מדובר במצב שבו הדוח, במילים פשוטות. נאות של עסק בחיסולוהחשב

  .שלילית עתדת יש לתת חוו, למרות שמדובר בעסק בחיסול, נערכו על פי עקרון העסק החי

ח "הרוהדבר יביא את , אם ההנהלה אינה מוכנה לבצע הערכה של עסק חי 22סעיף  -

  .עתדת המנעות בחוויייגות או הלשקול הסת

ת רסם את חוועל המבקר לתקשר עם גורמים בממשל התאגידי לפני שהוא מפ 23סעיף  -

 .בנוגע לנושא של המשך קיומה של החברה כעסק חי עתוד

  

  הנה שאלה חשובה לעבור בבית 2008מועצה חורף  3שאלה 
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  34חוצץ 

  אומדנים 81תקן ביקורת 

  .עדר דרך מדויקת למדידהיהערכה בקירוב של סכום הפריט בה והנ -מדןוא

  .ההנהלה של החברה םמדנים הנוהאחראי על הא

  

  מדנים בחשבונאותושל אאופיים 

. התקן מציין כי ישנם פריטים שקל לחשב להם את האומדן ויש כאלה שהנם יותר מורכבים

סים נדחים ומנגד ימ, על בסיס מתמשך כגון חובות מסופקים, חישוב האומדן עשוי להיות שגרתי

מדן לא באו. מחסן שנשרף, ם להיות מקרים בהם האומדן אינו שגרתי כגון תביעה משפטיתייעשו

  .סיכוי לטעות באומדן גבוה יותר מאשר באומדן שגרתיהשגרתי 

  

  .ח עשוי לנקוט במהלך עבודת הביקורת"רוההתקן קובע את הנהלים ש

  

  נהלי הביקורת

  :ח עשוי לנקוט באחד או יותר מהנהלים הבאים"רוה, לתקן 11בהתאם לסעיף 

מדובר . ובדיקתוסקירה של התהליך שההנהלה משתמשת בו כדי לפתח את האומדן  .1

, נבדוק את הנחות הבסיס שהחברה לקחה ובשלב הראשון של ביקורת האומדנים על פי

אין , אם ההנחות לא הגיוניות. תואמות למציאות העסקיתהן האם , האם הן רלוונטיות

 .טעם לבדוק את חישובי האומדן

בהתאם  .ם האומדן שהוכן על ידי ההנהלהבאומדן בלתי תלוי לצורכי השוואה ע שימוש .2

ח אומדן משלו וזאת בהתאם לנתונים שקיבל לידיו הן מגורמים "רוהלנוהל זה יפתח 

 .פנימיים והן מחיצוניים כאשר את התוצאה הסופית ישווה לאומדן ההנהלה

ח "רוה. האומדן שנעשה בזמנואת רועים שיתרחשו לאחר מכן כדי לאמת יסקירה של א .3

. אותו פריט שבוצע עליו אומדןאחר ב אמיתות האומדן על ידי מעקאת עשוי לבדוק 

מדובר בעיקר במקרים בהם אישור הדוחות הכספיים נעשה לאחר תקופה ממושכת 

 .צאות בפועל עבור האומדןוח משיג ת"רוהמתאריך המאזן כך ש

  

  ח המבקר"סיכום הביקורת והשלכות על דוח רו

ל הכרת הגוף ת של סבירות האומדן המבוססת עמח המבקר נדרש לבצע הערכה מסכ"רוה

  .המבוקר על ידי המבקר והאם האומדן תואם ראיות ביקורת אחרות המושגות במהלך הביקורת
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  .101עוד במהלך כל השלבים תקן ית

  .הבנת העסק מחדש בבכל שלב ניתן להצי

  

   

מכתב 
  התקשרות

 91תקן 

  מטרת הביקורת

 73תקן 

  הבנת העסק

 93תקן 

מענה לסיכונים 

  שאותרו

 98תקן 

  תכנון הביקורת

 74תקן 

  ראיות ביקורת

 84, 83תקן 

דגימה 

  בביקורת

 85תקן 

  מהותיות

 86תקן 

  אומדנים

 81תקן 

  סקירה אנליטית

 79תקן 

הסתמכות על 

  מומחים 

 96תקן 

הסתמכות על 

  ח אחרים"רו

 9תקן 

  עסק חי

 58תקן 

אירועים לאחר 

  תחילת המאזן

 100תקן 
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  14חוצץ 

  ח בפרקטיקה במסים"תדריך בדבר כללי התנהגות מקצועית לרו -אתיקה בתחום המס

תאגידים חייבים /נישומים, ח תפקידים שונים בנושא מס כאשר על פי החוק"החוק מייחד לרו

, כמו כן. עתדת ח המבקר חוו"רוהלהגיש עם הדוח שלהם דוח התאמה לצורכי מס עליו נתן 

  .מ והמוסד לביטוח לאומי"מע, כנסההס לייצג את לקוחותיהם בפני אגף מ, ח"הוענקה הזכות לרו

ח שעליהם "רוהח פרסמה עקרונות ייסוד לכללי התנהגות מקצועית של "לשכת רו, בהתאם לכך

נדרש להודיע , ח המסייע בהכנת הדוחות הנדרשים לרשויות המס"רו. להקפיד במתן שירותי המס

  .אחריות לתוכן הדוח מוטלת על הלקוחללקוחו כי ה

א דרכים נאותות למיצוי נכון של החוק לטובת הלקוח ועל כן יש וח רשאי לסייע ללקוח למצ"רוה

  .יביותטוכמובן באובייק, לפעול ביושר ובהגינות

לרבות דוח , ח נדרש להבהיר ללקוח כי אינו מבטיח כי הדוחות שסייע בעריכתם ובהכנתם"רוה

  .ורריןיות ללא עויתקבלו על דעת הרשאכן , ההתאמה

  
עליו לתעד בכתב את הסיוע שנתן ללקוח בהכנת הדוחות לרשויות  -יש לשים לב לנושא התיעוד

  .המס

  
יות המס המתייחסות ויעיין בדוחות שהוגשו לרש, ח המסייע ללקוח בהכנת דוחות המס"רוה

  .לרבות בדיקה בדבר נכונות הדוח ושלמותו, לתקופה הקודמת

  
רשאי להסתמך על מידע שקיבל מלקוחו בתנאי שהמידע , ח המסייע בהכנת הדוחות לרשויות"ורה

  .יעזר בספרי העסק וברשומותיוילא נראה בלתי סביר ועל כן 

  
מנע מלהיות קשור בכל דוח או הודעה שנמסרו לרשויות המס כאשר יש יסוד יח נדרש לה"רוה

כוללים הצהרה או מידע שברור על , או מטעה להאמין כי הדוח או ההודעה כוללים הודעה כוזבת

שמטת מידע מהותי המצב זה מתייחס גם ל. פיהם שסופקו על ידי הלקוח ללא ידיעה של ממש

  .עלולה להטעות את רשויות המסהיא כאשר 

  
שחלה השמטה מהותית ח עובדה על כך שנפלה טעות מהותית או "רוהעתו של יכאשר הגיע ליד

עתו כי לקוחו לא עמד בחובתו להגיש יאו שהובא ליד )גשה לרשויות המסכפי שהו( בדוח של לקוחו

השמטה או אי מילוי חובתו , יהיה עליו ראשית לדווח ללקוחו על הטעות, דוח לרשויות המס

ח חייב לדווח על כך "רוהאין . יות המסוועליו להמליץ על דיווח מתאים לרש, להגשת הדוח

  .עשות זאת אלא בהסכמת הלקוחיות המס ובכל מקרה אינו רשאי לולרש

ח כי אין הוא יכול יותר לפעול בשמו בקשר "רוהיודיע , אם הלקוח מסרב לדווח לרשויות המס

ישקול , כמו כן. לאותו דוח או בקשר למידע האחר המתייחס לאותו דוח אשר הוגש לרשויות

  .ח אם המשך הקשר עם הלקוח בכל תחום תואם את אחריותו המקצועית"רוה

  
ת ח חוו"רוהח המבקר כאשר נפלה טעות בדוח התאמה עליו נתן "רוהת השאלה כיצד יפעל נשאל

  . הלקוח מסרב לדווח לרשויות המס בדבר הטעותכן ו עתד

כמו . ויודיע על כך ללקוחו ולכל מי שידוע לו שהדוח הוגש לו עתודת יבטל את חווח "הרו: תשובה

  .מומלץ להתייעץ עם גורמים משפטיים בנושא, כן
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  28חוצץ 

  סקר עמיתים + ח"בקרת איכות במשרדי רו -67תקן ביקורת 

  ח"בקרת איכות במשרדי רו -67תקן ביקורת  �

הן משרדים גדולים , ח המבקר בדבר בקרת איכות במשרדו"רוהמטרת תקן זה הנה להדריך את 

  .והן משרדים קטנים

  

  מרכיבי בקרת איכות 

ח נדרש לקבוע "משרד רו. שירותי ראיית חשבוןמערכת בקרת איכות כוללת נהלים לאופן מתן 

ממהות השירותים , סוג הלקוחות, נהלים אלו יושפעו בין היתר מגודל המשרד. נהלי בקרת איכות

התקן אינו מחייב שמערכת הנהלים  תהיה בכתב ועל כן ניתן . מבנה ארגוני וכדומה, הניתנים

  :יתייחסו בין היתר לנושאים הבאיםהנהלים בדבר בקרת איכות . ליישם נהלים שאינם רשומים

 .התקשרות עם לקוחות .1

 .כללי התנהגות מקצועית .2

 .מיומנות ויכולת מקצועית .3

 .הפעילות המקצועית במשרד .4

 .פיקוח ומעקב .5

  

  סקר עמיתים �

סדרת  .בנושא סקירת עמיתים )AICPA(ב "ח בארה"נכנסו לתוקף הוראות לשכת רו 2001בשנת 

חיזקה את ההבנה כי מידע כספי איכותי , 1998-2001ב בשנים "השערוריות שפקדה את ארה

הוקמה , וקלסיא-נסמתוקף חוק סרב. ואמין הנו תנאי הכרחי לשוק פיננסי מתוחכם ואמין

הפיקוח על הביקורת בחברות הציבוריות . ב מועצת הפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות"בארה

ח המבקרים חברות נסחרות "היא לפקח על משרדי רו, בין היתר, שמטרתה) PCAOB(ב "בארה

  .ח המבקרים שלהם"יש לציין כי המימון מגיע מצד החברות הנסחרות ועל ידי משרדי רו. ב"בארה

  

ח בישראל הקימה את המוסד לסקר עמיתים כדי להניע תהליך של בקרה על "כך גם לשכת רו

נהלים הנדרשים במהלך עבודת הביקורת שמבצעים המשרדים ח ובחינת קיום ה"עבודת משרדי רו

  .תיהן הכספיים של חברות ציבוריותבעת ביקורת דוחו

לוודא קיומן של בקרות  ,ס לנושא אי התלות בתהליך הביקורתרת העמיתים אמורה להתייחיקס

  .ח"איכות ובקרות אחרות במשרדי רו

מקצועיים לרבות כללי התנהגות ח בנהלים ה"רוהמטרת הסקירה הנה בחינת עמידת משרד 

יש לציין כי הבדיקה . ח בקשר לפעילותו של המשרד"רוהמקצועית וכן כללים אחרים החלים על 

תגמול , תקציבי המשרד, לא תתייחס לנושאים עסקיים של המשרד המבקר כגון רווחיות

  . יש להדגיש כי הסוקרים אינם רשאים לפנות ללקוחות המשרד. לשותפים וכדומה

  

ח המבקרים "ח בישראל והיא תחול על כל משרדי רו"קירת העמיתים תעשה בפיקוח לשכת רוס

  .דוחות כספיים של חברות ציבוריות
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ון המוסד דירקטורי. הלשכה הקימה את המוסד לסקירת עמיתים שהנה חברה בבעלות הלשכה

  :שתפקידיו )ח"הנו נשיא לשכת רודירקטוריון ר ה"יו( ח חברי לשכה"רו 14מונה 

 .ח הסוקרים"רוהבחירה ואישור  .1

 .פיקוח על תהליך הסקירה .2

 .קבלת דוחות הסקירה וריכוז הממצאים .3

בעניין ממצאים המהווים עבירה על חוק (ח "תיאום עם רשויות אחרות כגון מועצת רו .4

 ).בעניין ממצאים שהתגלו במהלך הסקירות(רשות לניירות ערך , )רואה החשבון ותקנותיו

  

ות ייקבעו על פי שיקול דעת המוסד לסקר עמיתים אך לא יפחתו מתדירות מועד ותדירות הסקיר

ערך מדי יהמשרדים הגדולים ת 6 -רה ביהסק, אולם. ח"של אחת לשלוש שנים של כל משרד רו

  .שנה

  

תפקידי הסוקרים כוללים בחינת ציות בפועל על ידי המשרד הנסקר לתהליכי העבודה המוגדרים 

  :יתרבין ה, ובקרת איכות ותכלול

 .סקירת מדגם התקשרויות עם לקוחות .1

 .תיעוד בניירות העבודה .2

 .יונות עם הצוות המקצועי במשרד העוסק בטיפול בלקוח או בבקרת האיכותאר .3

כגון פיקוח ומעקב אחר בקרת , סקירת ראיות התומכות במדיניות המשרד ותהליכיה .4

מדיניות כוח  ,נהלי התקשרות עם לקוחות, שמירה על כללי האתיקה, האיכות במשרד

 .פיקוח על סניפי המשרד וכדומה, חוזרים מקצועיים, הדרכות, אדם

  

  :ם ביישום סקירת עמיתיםקשיים פוטנציאליי

יש לזכור , כלומר, שמירת מידע סודי ומניעת ניגוד אינטרסים בין הסוקר והמשרד הנבדק .1

, יושמיםהמח הן לגבי הנהלים "כי קיימת רגישות רבה לסודיות המידע אצל משרדי רו

 .פקודם המקצועי וכן המידע של לקוחותיהם המצוי ברשותםת

ח והרשות "ידי הרשויות השונות כגון מועצת רוישהתגלו ל ליקויים קיים חשש להעברת .2

 .ע"לני

מידע המצוי בניירות העבודה של מבקרי של רגישות החברות הציבוריות לדליפה לציבור  .3

 .החשבונות

  

נקבע נוסח התקשרות בין הסוקרים ובין המוסד , ל"מהחששות הנבניסיון להתגבר על חלק 

  .מנע מניגוד אינטרסיםילסקירת עמיתים בו מתחייבים הסוקרים לשמור מידע סודי ולה
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  23חוצץ 

  הונאות ומעילות, טעויות

ומתייחס  1996התקן אושר בשנת , 92התקן שעוסק בטעויות והונאות הינו תקן ביקורת מספר 

  ).בכוונה תחילה(וכן להונאות ) שלא במתכוון( בעיקר לטעויות

  

האם הפעולה הבסיסית שגורמת להצגה מוטעית היא מכוונת , דן בהגדרות של תרמית וטעות 4' ס

  .או בלתי מכוונת

  :דן בשני סוגים של תרמיות 7' ס

נה את נתוני יקרי מישהו ש, כלומר מדובר במעילה רישומית, דיווח כוזב בדוחות הכספיים  .א

 ).ייפוי דוחות כספיים, בישול דוחות כספיים, ניהול רווחים(ת כדי לווסת רווחים הדוחו

 )גניבה(כלומר שימוש לטובה אישית , שימוש בלתי מורשה בנכסים  .ב

י הגורמים הבכירים בחברה "יש לשים לב כי רישום כוזב בדוחות הכספיים עלול להיגרם ע

י כלל "רשה בנכסים עלול להיגרם על כספים ואילו שימוש בלתי מו"ל או סמנכ"כגון מנכ

  .העובדים בחברה

שינוי של רישומים , זיוף, באמצעות מניפולציות: מציינים כיצד ניתן לרמות 9 -ו 8סעיפים 

שינוי , פקודות פיקטיביות, יישום בלתי נאות של כללי חשבונאות, השמטה מכוונת, חשבונאיים

או אי מתן גילוי של עובדות שיכולות  הסתרה, הקדמה או דחייה של הכרה בהכנסה, אומדנים

  .'התקשרות בעסקאות מורכבות וכד, להשפיע על הדוחות הכספיים

  .ס והפרשה לאחריות"עוסק בניהול רווחים כגון הפרשות לחומ 10' ס

דן בשימוש בלתי מורשה בנכסים כגון גניבת סחורות ושימוש בנכסי החברה לצרכים  11' ס

  .אישיים

  .תרמית צפויה לקרות כאשר לעובד יש תמריץ לכךמציין כי  12' ס

  .מציין כי האחריות למניעה וחשיפה של תרמית חלה על ההנהלה והמופקדים על בקרת העל 13' ס

  .קובע כי ההנהלה צריכה לקבוע בקרה פנימית לאיתור הונאות ומעילות וכן למניעתן 15' ס

  

  מגבלות מובנות בביקורת בהקשר לתרמית

. הביקורת מתוכננת כנדרש עדיין קיים סיכון שלא נגלה הצגה מוטעית מהותיתלמרות ש -17' ס

  .כיוון שבתרמית נעשים מאמצים המסתירים את המקור לתרמית

מרחיב באותו הקשר וכן מדגיש כי הסיכוי לעלות על תרמית נמוך יותר מהסיכוי לעלות על  -18' ס

  .טעות

  

  שמקורה בתרמיתאחריותו של המבקר לגלות הצגה מוטעית מהותית 

ח ישקול את האפשרות שההנהלה עקפה בקרות "העוסק בספקנות מקצועית מציין כי הרו 22' ס

  .וכי נהלי בקרה רגילים לא יהיו אפקטיביים

  

  עוסקים בספקנות מקצועית 23-26סעיפים 
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  דיונים בין חברי צוות הביקורת

ת הדוחות הכספיים לקיומן של מציין כי צוות הביקורת נדרש לקיים דיונים בדבר חשיפ 27' ס

  .ולראות אם בכלל הדוחות הכספיים חשופים לכך, הונאות ומעילות

כלומר מי שיציג את , בכל ישיבה צריך שיהיה טוען כנגד, מציין כיצד מתקיימים הדיונים 30' ס

  .הדעה השנייה כדי לעורר דיון

  

  נהלים המתייחסים להערכת סיכונים

  :ע המבקר כדי לחשוף תרמיותמציין את הנהלים שיבצ 33' ס

 בירורים עם ההנהלה  .א

 בחינת קיום גורמי סיכון שיכולים להביא לתרמית  .ב

 יטיים שאינם רגילים או לא צפוייםזיהוי יחסים אנאל  .ג

  .כלומר נבדוק אם יש קוד אתי בחברה, דן בתקשורת עם ההנהלה 34' ס

כיוון שבעסקים קטנים בעל  בישויות קטנות כמעט בלתי אפשרי לבצע מעילות כנגד ההנהלה 36' ס

י "יש סבירות גבוהה יותר שיהיו הונאות ע, לעומת זאת. העסק בוחן את מרבית התהליכים

  .'כלומר בעלים של חברה קטנה עשוי לתחמן את לקוחותיו או לרמות את מס הכנסה וכד, החברה

  .הנהלהמציין כי יש להתייחס לגורמים נוספים איתם ניתן לערוך בירורים מלבד ה 39' ס

  :מציין את הדוגמאות לאותם גורמים 41' ס

 עובדי תפעול שלא קשורים למידע הכספי  .א

 עובדים שקשורים לרישום ועיבוד של עסקאות  .ב

 ממונה אתיקה  .ג

 'יועץ משפטי וכד  .ד

  

  בחינה של גורמי הסיכון לתרמית

  .מציינים את גורמי הבקרה הפנימית 49 -ו 48סעיפים 

לסימנים שונים היכולים להעיד על קיומה של תרמית או  לתקן המתייחס 1מפנה לנספח  51' ס

לקרוא את נספח (ככל שמתקיימים יותר סימנים כך החשש לקיומה של תרמית גבוה יותר . הונאה

1.(  

  

  מענה כולל

  .מציין כי יש לשקול את הרכב הצוות המבקר לרבות הוספת ביקורת פתע 66' ס

שנות את אופן נהלי הביקורת כדי להשיג ראיות מתייחס לכך שיכול להיות שיהיה צורך ל 70' ס

  ).ביקורת שוטפת במקום סוף שנה(מהימנות יותר או את עיתוי הבדיקות המבססות 

  

  הצהרת מנהלים

לדווח , עוסק בהצהרות בכתב מההנהלה בכך שהיא מכירה באחריותה על הבקרה הפנימית 90' ס

ידוע על קיומן של תרמיות או חשדות למבקר על תוצאות הסיכון בדבר קיומן של תרמיות וכן ש

  .כלשהן
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  תקשורת עם ההנהלה והמופקדים על בקרת העל

  :והן) חובות אלה מתנגשות(ח חלות שתי חובות "על הרו

קוח לכללי האתיקה מציין כי אסור לגלות שום מידע על הל 5כזכור כלל  -חובת הסודיות .1

 .)מותר בהתאם לנסיבות מיוחדות(

אחד תקרית של תרמית תגיע למשטרה ויוגש כתב אישום ייתכן אם יום  -חובת הגילוי .2

 .ח המבקר כיוון שידע ולא גילה"ויאשימו גם את הרו

קובע כי אם המבקר זיהה תרמית או אפשרות לתרמית עליו לדווח לרמה המתאימה  93' ס

  ).דרג אחד מעל זה שביצע את העבירה(בהנהלה 

ח יפנה לגורמים המופקדים על "התרמית אזי הרו מציין כי אם ההנהלה הבכירה ביצעה את 94' ס

  ).הדירקטוריון(בקרת העל 

כלומר יש חשש , מציין כי אם יש ספק בקשר ליושר וההגינות של המופקדים על בקרת העל 97' ס

  .כי הדירקטוריון מעורב בתרמית נפנה לקבל ייעוץ משפטי בנושא

  .הלה באמצעות מכתב להנהלההצגה מוטעית מהותית שמקורה בתרמית תדווח להנ 100' ס

  )יש לקרוא את הסעיף(מפרט נושאים נוספים בהם נדון עם בקרת העל  101' ס

  

  אי ציות לחוקים -התייחסות לחוקים ותקנות בביקורת

ההצעה לתקן מתייחסת לאותם מצבים בהם . קיימת הצעה לתקן בדבר אי ציות לחוקים ותקנות

ח המבקר מהם הנהלים שעליו "ההצעה מנחה את הרוהחברה אינה מצייתת לחוקים ולתקנות וכן 

  .ליישם

  

בהתאם להצעה לתקן נקבע כי האחריות בדבר ציות לחוקים ולתקנות הינה באחריות החברה ולא 

  .ח המבקר"באחריות הרו

  

י "לרבות הוראות שנקבעו ע, ח המבקר נדרש להכיר בחוקים והתקנות להם כפופה החברה"הרו

ח נדרש לבחון האם החברה עומדת בהוראות "הרו. מפקח על הבנקיםגורמים רגולטורים כגון ה

  .החוק החלים עליה ועל הענף בו היא פועלת

  :הנהלים שיש ליישם הם

 .בדיקה של עמידה בהוראות החוק  .א

 )במידה ויש(עמידה בהוראות רגולטוריות   .ב

כגון חברות ממשלתיות (בחינת הדיווח הכספי בהתאם להנחיות שנקבעו לאותה חברה   .ג

 ).יילמד בהמשך, נדרשות לדיווח ספציפיה

  

  הלבנת הון

  :עוסק בשלושה מישורים 2000חוק איסור הלבנת הון שנת 

במקרה זה החוק מציין . ₪ 50,000למשל יש לדווח על כל העברת כספים של מעל  -מניעה  .א

מפורשות את הסכום שבמידה ותבוצע ההעברה מעל הסכום הנקוב הדבר ייחשב להלבנת 

יחס החוק גם להעברות של כספים בין מדינות ועל כן הוא בא למנוע הלבנת כך מתי. הון

 .י המעבירים או המקבלים"הון ע
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קיים מסלול ענישה . שנות מאסר 10עד  7חוק איסור הלבנת הון קובע ענישה של  -ענישה  .ב

כלומר הענישה היא גם עבור הפעלת עסק המנוגד , כפול כאשר מדובר בעסק שאינו חוקי

 .לחוק

את כל הסכום ) למלבין ההון(בנוסף על הענישה ניתן להחרים לעובר על החוק  - וטחיל  .ג

 .שהכניס מאותה פעילות

  

  ביקורת חקירתית

  רקע

  ).אין זו המטרה הראשית(איתור הונאות ותרמיות הוא אחת ממטרות המשנה של הביקורת 

ח המבקר החוקר "הרואולם אצל , אסור לנו לדחוק את הלקוח לפינה, לנו כמבקרים יש מגבלות

  .הגבול קצת יותר מטושטש

  :מטרות הביקורת החקירתית

 איתור הונאות ומעילות ועבירות צווארון לבן .1

 כימות והערכת נזק בגוף שאותו אנו בודקים במסגרת הביקורת החקירתית .2

   

  :מאפייני הביקורת החקירתית

י יכול להיות ממונה אולם המבקר החקירת, י בעלי המניות"מבקר חיצוני ממונה ע -מינוי •

 .י גורמים שונים בחברה"ע

מבקר חיצוני עובד בתקופת הדוחות הכספיים והמבקר החקירתי יכול לעבוד  -תזמון •

 .לאורך כל השנה

 ).תלוי באופי החקירה והיקף העבודה(למבקר החקירתי אין צוות קבוע  -צוות •

  

מומחיות , וחברתיתהבנה כלכלית , יכולת ניתוח, הדרישות מהמבקר החקירתי הן יושר

הכרת הגורמים , הכרת מערכות ניהוליות ודרכי קבלת החלטות, בחשבונאות ובביקורת חשבונות

  .שמקבלים את ההחלטות וכן היכרות עם ראשי מחלקות ועובדים בעלי רגישות גבוהה

  

 ,ניפוח מלאי, ניפוח הלוואות, זיוף פרוטוקולים, חוזים כפולים, שחיתות בחוזים: סוגי מעילות

  .'גניבה וכד

  

  ח המבקר למבקר חקירתי"ההבדלים בין הרו

 .ח מבקר מבצע ביקורת באופן קבוע ואילו מבקר חקירתי ניתן להזמין בכל עת"רו .1

ח מבקר מבצע ביקורת מטעם בעלי המניות ואילו מבקר חקירתי מוזמן מטעם גורמים "רו .2

 .ם רגולטורים אחריםמוסדות וכן גורמי, רשויות אכיפה, בית משפט, החברה: שונים כגון

כ לפי סדר קבוע ואילו ביקורת חקירתית "אופן ביצוע ביקורת דוחות כספיים מתבצעת בד .3

מבקר , יועלה לאתר קובץ המסכם את ההבדלים בין מבקר פנים(תלויה במקרה הספציפי 

 ).חיצוני ומבקר חקירתי
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  37 חוצץ

  97תקן ביקורת  -ביקורת שווי הוגן

בעקבות אימוץ התקינה . בדבר אומדנים 81' לעקרונות תקן ביקורת מסעקרונות תקן זה דומים 

ח המבקר בדבר ביקורת "על מנת להנחות את הרו 97ל פרסמה הלשכה את תקן ביקורת "הבינ

  .'רכוש קבוע וכו, מכשירים פיננסיים, ן להשקעה"נדל: י שווי הוגן כגון"סעיפים הנמדדים עפ

המדידה והגילוי של אותו פריט הנמדד , בדבר הקביעה ח נדרש להשיג הבנה"התקן קובע כי הרו

התקן מדגיש כי . ח נדרש להבין את התהליך שלפיו נקבע השווי ההוגן"הרו, כלומר. לפי שווי הוגן

  .האחריות בדבר המדידה והגילוי של פריטים אלו הנה באחריות ההנהלה

  :על המבקר לשקול את הנושאים הבאים בבדיקת התהליך

 רה המתייחסות לתהליך בגוף המבוקרפעילויות הבק  .א

 המומחיות והניסיון של הקובעים את מדידת השווי ההוגן  .ב

 התפקיד אותו ממלאת טכנולוגיית המידע בתהליך  .ג

 שימוש בעבודת מומחים  .ד

 הנחות משמעותיות שנלקחו בחשבון לצורך קביעת השווי ההוגן  .ה

 )ראיות(התיעוד התומך בהנחות הדירקטוריון   .ו

בוחן האם ניתן למדוד את הפריטים הנדרשים לפי שווי הוגן וכן את ח המבקר "למעשה הרו

  .המתודולוגיה בקביעת השווי ההוגן

  

לעיתים המבקר נדרש להכיר את הגוף המבוקר באופן מעמיק במיוחד כאשר קיימים בו פריטים 

  .הנמדדים לפי שווי הוגן

מחיר ציטוט או כאשר לא הנחת המוצא בעת עריכת שווי הוגן היא שיש שוק פעיל על מנת לקחת 

  .ניתן להשתמש במחיר ציטוט אזי יש להשתמש במודל כלכלי לצורך הערכת הפריט הנמדד

ישנה רשימה של פעולות שעלינו כמבקרים ליישם בעת ביקורת פריטים הנמדדים לפי שווי הוגן 

  :והן

 עד כמה החלטות העבר תאמו את מציאות השטח - בחינת ניסיון העבר .1

 בכתב ותיעוד אחרסקירת תוכניות  .2

 י הדירקטוריון וההנהלה"בחינת הנימוקים שניתנו ע .3

 בחינת יכולתן של אלה להוציא לפועל מהלכים מסוימים .4

  

במידה וההנהלה משנה שיטה חשבונאית יש לבחון , אנו בודקים את העקביות של ההנהלה, ככלל

יש לזכור ). פועלת הישותכ כאשר יש שינוי מהותי בחברה או בענף בה "ייעשה בד(את ההיגיון לכך 

כי ביקורת המדידה של אותם פריטים הנמדדים לפי שווי הוגן ייעשה בהתאם להגדרת השווי 

  .ההוגן של אותו פריט נמדד אשר מטופל בהתאם לתקן חשבונאי שחל עליו

  )הגדרת שווי הוגן ברכוש קבוע אינה זהה להגדרת שווי הוגן של נכסים פיננסיים(
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  מכשירים פיננסייםביקורת נגזרים ו

ח "ההצעה לתקן מנחה את הרו. קיימת הצעה לתקן בדבר ביקורת נגזרים ומכשירים פיננסיים

  .המבקר בדבר הפעולות הנדרשות ליישום ביקורת על מכשירים פיננסיים

ח המבקר יאסוף ראיות ביקורת המתייחסות למדידה של מכשירים "בהצעה זו נקבע כי הרו

ח נדרש להבין את אופן המדידה לגבי מכשירים פיננסיים שאין להם שוק "הרו, כמו כן. פיננסיים

ח ייבחן את הטיפול החשבונאי של אותם מכשירים פיננסיים אשר סווגו לקבוצות "הרו. פעיל

  .IFRS 9 -וכפי שנקבע ב IAS 39 -השונות כנדרש ב

צורך במומחים ח להיעזר במידת ה"נושא הביקורת של מכשירים פיננסיים הינו מורכב ועל הרו

ח ייבחן גם את הגילוי וההצגה "הרו. חיצוניים לצורך בחינת המדידה של המכשירים הפיננסיים

תוכנית ביקורת בדבר מכשירים (של מכשירים פיננסיים כנדרש בתקני הדיווח הרלוונטיים 

  ).פיננסיים תועלה לאתר
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  6חוצץ 

  ביקורת יתרות פתיחה ומספרים השוואתיים

  :העוסקים בנושאהפרסומים 

 ו עורך המבקר ביקורת לראשונהביקורת יתרות פתיחה בגוף ב -77רת תקן ביקו .1

 דוחות השוואתיים והבהרה לתקן -78תקן ביקורת  .2

  

  77תקן ביקורת  �

רלוונטי רק לשנה הראשונה שבה מתמנה המבקר ונדרש להניח דעתו על ביקורת  77תקן ביקורת 

  .ח אחר עשה"שרו

שבמסגרת ביקורת לראשונה על המבקר להשיג ראיות ביקורת נאותות קובע  77תקן ביקורת 

  :המעידות על כך ש

יתרות הפתיחה אינן כוללות טעויות המשפיעות באופן מהותי על הדוחות הכספיים   .א

 .לתקופה השוטפת

יתרות הסגירה המתייחסות לתקופה הקודמת הועברו באופן נכון לתקופה השוטפת או   .ב

 .מים תוך מתן גילוי נאותשנערכו בהם שינויים מתאי

חל שינוי אשר טופל , המדיניות החשבונאית שיושמה באופן עקבי גם השנה אלא אם כן  .ג

 .במסגרת כללי חשבונאות מקובלים

  

כאשר הדוחות הכספיים לתקופה הקודמת לא בוקרו או שהביקורת לתקופה השוטפת גילתה 

וקרים של התקופה הקודמת על ספק בנאותות הדוחות הכספיים המבעניינים כלשהם המטילים 

  :המבקר לנקוט בנהלים הבאים

ח קודם וסקירת "עיון בניירות העבודה של רו, סקירת רשומות, התייעצות עם הנהלת המבוקר

  ).מתוך בחינת מועצה(המערכת החשבונאית ומערכת הבקרה הפנימית של התקופה הקודמת 

  

במידה והתגלתה טעות . יתרות הפתיחה תקן הביקורת עוסק בהשפעה על חוות הדעת בגין ביקורת

במידה . אחרת יש להסתייג או לתת חוות דעת שלילית, הרי שמדובר בליקוי חשבונאי שיש לתקנו

  .או להימנע דע באשר ליתרות הפתיחה יש להסתייגח להשיג מי"ונבצר מהרו

  

  דוחות השוואתיים -78תקן ביקורת  �

טיקה ליישומו גם בדוחות הפרק(לדוחות סקורים התקן מתייחס לדוחות כספיים מבוקרים ולא 

  ).הסקירה

  :אחריות המבקר היא לבחון, לגבי מספרי ההשוואה וכן לגבי הסכומים המוצגים בשנה השוטפת

 .לתקופה הקודמת עקבית עם התקופה השוטפת המדיניות החשבונאיתהאם  .1

לסכומים המוצגים בדוחות ההשוואתיים לגבי תקופה קודמת מתאימים  המספריםהאם  .2

ים וניתן לכך מולגילויים האחרים שהוצגו בדוחות ההשוואתיים או שנעשו שינויים מתאי

 .גילוי
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  :בחברות ציבוריות מספרי ההשוואה הם

 במאזן שנה אחת אחורה -

 דוח תזרים מזומנים ודוח על השינויים בהון העצמי שנתיים אחורה, דוח רווח והפסד -

  :בחברה פרטית

 במאזן שנה אחת אחורה -

 דוח תזרים ודוח על השינויים בהון העצמי שנה אחת אחורה, דוח רווח והפסד -

 

בקר נדרש להשיג ראיות ביקורת נאותות כי הדוחות הכספיים מח ה"התקן קובע כי הרו

  .ההשוואתיים עומדים בדרישות של מסגרת הדיווח הרלוונטית

  :בקר קודם אחר אזיי מ"לתקן קובע כי כאשר הדוחות הכספיים ההשוואתיים בוקרו ע 9' ס

ובו  לתקופה השוטפת בלבדח המבקר של המבקר הנוכחי על הדוחות הכספיים "או שיינתן דוח רו

ח "שהמבקר הקודם יחתום מחדש על דוח הרו אויצוינו הפריטים המופיעים בתקן הביקורת 

על  ח מבקר"המבקר על הדוחות הכספיים לתקופות שבוקרו על ידיו והמבקר הנוכחי ייתן דוח רו

  .הדוחות הכספים לתקופה השוטפת

  

  ?במידה ונדרשות התאמות בדוחות ההשוואתיים מי מבצע אותם

ח המבקר הקודם הוא שחותם על חוות הדעת על מספרי ההשוואה הוא זה שיבקר "במידה והרו

ח "י רו"ח הנוכחי כותב בחוות דעתו שהדוחות הכספיים בוקרו ע"במידה והרו. את ההתאמות

התאמות שנדרשו לצורך הצגתם מחדש פשרות לבקש מהמבקר הנוכחי לבקר את האחרים ישנה א

ביקרנו גם : "בצב זה יש להוסיף לאחר פיסקת חוות הדעת. של הדוחות הכספיים ההשוואתיים

. Xאשר יושמו כדי להציג מחדש את הדוחות הכספיים לשנת  Xאת ההתאמות המתוארות בביאור 

  ".הן יושמו באופן נאותלדעתנו התאמות אלו הינן נאותות ו

  

  78הבהרה לתקן ביקורת 

פורסמה הבהרה לאור האימוץ לראשונה של התקנים הבינלאומיים החל מהדוחות  2009במרץ 

לפי כללי  דוחותהצורך בהבהרה עלה לאור העובדה שאם פרסום ה. 2008השנתיים לשנת 

  .הותאמו גם הם לכללי חשבונאות בינלאומיים 2007דוחות , 2008חשבונאות בינלאומיים לשנת 

  :להלן עיקרי ההבהרה

לכללי חשבונאות בינלאומיים בוקרו  2007הכוללים התאמה של דוחות  2008כאשר הדוחות לשנת 

  :י מבקר אחר"ע

המותאמים לכללי החשבונאות  2007במקרים בהם המבקר הקודם חתם מחדש על דוחות  .1

 .78מבקר הנוכחי כקבוע בתקן ביקורת היפעל , הבינלאומיים

לא נחתם מחדש והמבקר הנוכחי לא ביצע ביקורת על הדוחות של  2007 -כאשר הדוח ל .2

 .קריםמבוכלא  2007לפי כללי חשבונאות בינלאומיים ייחשבו דוחות  2007

) 2007על (כאשר המבקר הקודם חווה דעתו לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל  .3

ח המבקר הנוכחי לא יוכל לבדוק רק את ההתאמות לכללי החשבונאות "הרו

 .2007הבינלאומיים אלא אם יהיה עליו לבצע ביקורת מלאה מחדש על שנת 
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  הצעה לתקן בדבר מספרי השוואה

  :תקןהחידושים העיקריים שמציע ה

לפי גישת . תיבחר גישת המספרים המקבילים ולא שיטת הדוחות הכספיים ההשוואתיים .1

המספרים המקבילים סכומים וגילויים אחרים לתקופה קודמת נכללים כחלק מהדוחות 

וגילויים אחרים ם ילסכומ) מהירה(הכספיים לשנה השוטפת ומיועדים לקריאה בזיקה 

 .המתייחסים לתקופה השוטפת

זו מבחינה ויזואלית לא יהיה כל הבדל בדוח הכספי אך יהיה שינוי בדוח  לפי גישה .2

הדוח יכלול את נתוני השנה השוטפת בלבד כיוון שרואים במספרי ההשוואה . המבקר

 .ולא כדוחות העומדים בפני עצמם" מספרי צל"כ

ח המבקר לנקוט יקטן משמעותית כיוון "ם של נהלי הביקורת שיהיה על הרוהיקפ .3

כ כדי להבטיח שהמספרים המקבילים דווחו במדויק וסווגו "נהלים תהיה בדשמטרת ה

 :לשם כך על המבקר לבחון. באופן נאות

שהמדיניות החשבונאית ששימשה לצורך המספרים המקבילים הינה עקבית עם זו   .א

 .של השנה השוטפת או נעשו התאמות ועל כך ניתן גילוי נאות

והגילויים שהוצגו בתקופה הקודמת או המספרים המתאימים תואמים את הסכומים   .ב

 .כך גילוי נאותשנעשו התאמות וניתן על 

  

   



 ביקורת מתקדמת ב

72  
  י איתי מץ"סוכם ועובד ע

  20חוצץ 

  ביקורת ענפים

  רקע 

  :פי שמונה תת נושאיםלכל ענף נדרש לנתח 

לאותו ענף בשמם תקנות והנחיות ספציפיים , עלינו לדעת אילו חוקים - רקע חוקי .1

 .נצטרך לדעת את אותם פרסומים קצת יותר לעומק  ובמקרים מסוימים

הסברים , ו לדעת כל מושג בקצרה מה משמעות שלונעלי -מושגים נבחרים/מושגי מפתח  .2

לשם  "יפותהמילים ה"את מושגים אלו חשובים ביותר ויתנו לנו . דוגמאות אם יש, בגינו

 .מענה שלם

. עלינו לדעת את העיקרים - ויהטיפול החשבונאי ודרישות הגיל, מבנה הדוחות הכספיים .3

 .)אין צורך לזכור דוח שלם על פה(

 -)ח הכוונה לבדיקות הבקרה"בהיבט של רו( בבקרה הפנימית בענף מיוחדיםהדגשים  .4

 ".מילים יפות" 5-7יש לזכור  .למשל בחברהאנו נבצע בדיקה על נוהל 

יפי של הענף לנושא הספצ יםמיוחדהדברים הדגש על בהבדיקות המבססות  -נהלי ביקורת .5

 .נהלי ביקורת מיוחדים וספציפיים לנושא 5-7יש לזכור  .לא באופן הרגיל

יש לדעת מהם הדברים המיוחדים המהווים הבדל בין הנוסח האחיד של  -חוות הדעת .6

 .למול ענף ספציפי, ח המבקר בחברה פרטית או בציבורית"רוה

  .כל ענףיש לפרט על היבטי מיסוי מיוחדים ב -היבטי מיסוי מיוחדים .7

למשל דיווח . נדרש לדווח דיווח מיוחד בענףח "רוהלעיתים  -דרישות דיווח מיוחדות .8

 .לרשות מקומית או דוח מפורט למבקר המדינה

  

  הערות

גם אם אין , כלומר. נושאים שבצידם רשום משהו ייש לדאוג שלכל ענף יהיו אותם תת .1

 ).אין לי מה לומר( ל"או אלמ) ללא שינוי(ש "יש לציין לל, הבדל

 .לעבור על הסיכום שהועלה לאתר ולסכם את הסיכום עד שני עמודים .2

 7,8רמה של . 1,2אחרי זה . 3,6אחרי זה . הם הסעיפים שמופיעים הכי הרבה 4,5סעיפים  .3

  .נדיר למדי
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  ר"מלכ �

 רקע חוקי .1

משולב של שניהם דן בדוחות הנוסח ה 69וגילוי דעת  5תקן חשבונאות מספר 

ן של רשם יקהוראות ניהול ת, 1980מ "ות תשחוק העמות. ר"הכספיים במלכ

 .הצעה לתקן בנושא מוסדות להשכלה גבוההו בנושא קופות חולים 18מותות ותקן הע

 מושגי מפתח .2

ר מוגדר כחבר בני "מלכמ "וכן על פי חוק מע 69ילוי דעת על פי ג -ר"מלכ  .א

 :הבאות אדם שהתאגד או לא התאגד ואשר מתאפיין בתכונות

 פועל להשגת מטרה ציבורית שאינה מכוונת להשגת רווחים .1

 נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום מטרותיו הציבוריות .2

חלק גדול מהכנסותיו מתקבל שלא עבור מתן טובות הנאה לגופים  .3

 המשלמים

 קהולרווחיו אינם ניתנים לח .4

ספק  אולם אין, ל מבהירה שמדובר בגוף שאין לו כוונה לרווח"ההגדרה הנ

ר כן ירוויח אחרת לאורך זמן יהיה לו "כדאי שהמלכ, שלמרות שאין כוונה כזו

  .קשה להתקיים רק מתרומות

תאגד או לא ר יוכל לה"ר צריך להיות בעל מטרה ציבורית כאשר כל מלכ"המלכ

  .ר לא בכסף ולא בשווה כסף"י המלכ"קת דיבידנד עולאין ח. באופנים שונים

 :ייחשב ככזה אם יעמוד בתנאים הבאים -)2( 9מוסד ציבורי על פי סעיף   .ב

 מדובר בחבר בני אדם של שבעה אנשים לפחות .1

 בים זה לזהוררוב החברים אינם ק .2

 פועלים למטרה ציבורית .3

 נכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד .4

מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם והכנסותיהם להנחת דעתו של  .5

 .פקיד השומה

  .גיש דוחעליו להר אולם "כמו מלכהוא  ציבורימוסד 

  ר הוא מוסד ציבורי"אולם לא כל מלכ, ר"כל מוסד ציבורי הוא מלכ

 ר"מאפייני התאגדות במלכ  .ג

גוף שהתאגד על פי חוק . צורת ההתאגדות הנפוצה ביותר -עמותה .1

שני בני אדם או יותר , על פי חוק זה. 1980 מ"תות התשוהעמ

שחפצים להתאגד במטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים 

העמותה קמה עם רישומה בפנקס . רשאים לייסד עמותה, בין חבריו

לכל עמותה יש תקנון שדינו כדין הסכם בין העמותה . העמותות

מיוחד כך את התקנון ניתן לשנות ברוב . לחבריה ובינם לבין עצמם

ווצר מצב שיזם מסוים של עמותה שהקים אותה למטרה ישעלול לה

שינוי . ישנו לו את המטרה לשמה הקים את העמותה, מסוימת
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הניהול השוטף של . בתקנון ייעשה באסיפה הכללית של העמותה

והוא , )כאילו דירקטוריון(ועד העמותה והעמותה נעשה בהכוונת 

הנהלה של העמותה ה. לליתאשר מקבל סמכויותיו מהאסיפה הכ

 . לעיתים נקרא גם הוועד המנהל. ועד העמותהוכפופה ל

ל ר העמותה שנבחר מתוך הוועד ש"בראש וועד העמותה עומד יו

  .העמותה וחייב להיות חבר הוועד

  הנהלה �וועד העמותה �אסיפה כללית

חלה על העמותה לנהל חשבונות ולהכין דוחות , על פי חוק העמותות

האסיפה (ח ולהגישם לרשויות הפנימיות "י רו"וקרים עכספיים מב

 ).רשם העמותות ורשות המסים(והחיצוניות ) הכללית

  .ח מבקר"רו תומעלה חייב ₪מיליון  1של כל עמותה עם מחזור 

  ).בר בהמשךיוס(וועדת ביקורת היא תסתפק במתחת לסכום זה 

בשינויים , ח ייעשה באותו סגנון של חוק החברות"מינוי רו

י האסיפה הכללית  של המינוי ייעשה על יד, כלומר. מתחייביםה

הוא יכהן עד באסיפה הכללית השנתית ו חברי העמותה וזאת

  .האסיפה הכללית הבאה

ח "רוהועד העמותה יכול למנות את ו, אסיפה כלליתהאם לא מינתה 

אם גם הוועד . המבקר שלה עד לאסיפה הכללית השנתית הקרובה

שת אחד קח מבקר לב"העמותות למנות רורשאי רשם , לא מינה

  .מחברי עמותה

יודיע לוועד , ח"חבר בעמותה שמציעה החלפת רו -ח"החלפת רו

העמותה  יהודעה תשלח לחבר. העמותה לפני האסיפה הכללית

אם . ח המבקר שלה לפחות שבעה ימים לפני האסיפה הכללית"ולרו

הוא ו ורשאי הוועד למנות אחר במקומ, ח"נתפנתה משרתו של רו

  .יכהן עד לאסיפה הכללית הבאה

ד  וגם להשתתף בכל אסיפה "ח היא גם לתת חוו"רושל החובות ה

  .ת בה דנים בדוחות הכספיים של העמותהיכלל

ה יהיו יתפקיד, לחוק העמותות 10ועדת ביקורת על רקע תיקון ו

  :מןקכדל

לרבות , לבדוק תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה  .א

 .ה למטרותיההתאמת פעולות העמות

 .לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחסכון  .ב

לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית   .ג

 .והוועד

קויים בניהול ילהציע לוועד דרכים לתיקון הל  .ד

 .העמותה
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פנקסי , ענייניה הכספיים של העמותהאת  קלבדו  .ה

לרבות ייעוד , התשלומים שלה ותשלומי השכר בה

 .מטרותיהכספי העמותה לקידום 

 .לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילות העמותה  .ו

להביא בפני הוועד והאסיפה הכללית את   .ז

 .מסקנותיה לאור הבדיקה שבוצעה

 1,000,000-ח מבקר כי מדובר בעמותה מתחת ל"אם אין רו :הערה

אמונה יותר על  ההיתאזי במקרה זה וועדת הביקורת , מחזור ₪

  .ל מבקר פניםסוג ש.  הדוחות הכספיים של העמותה

  ר הוא עמותה"לא כל מלכ. ר"עמותה היא מלכ    

לחוק החברות נקבע  11על פי סעיף  -)צ"חל(חברה לתועלת הציבור  .2

שניתן להקים חברה שתחשב חברה לתועלת הציבור בתנאי שבתקנון 

שלה יהיה רשום שיהא למטרות ציבוריות בלבד ושאסור לבצע 

חברה עם מדובר ב. חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי המניות

הפך 1999צ משנת "החל. בעלי מניות בניגוד לעמותה שם יש חברים

במקרים בהם רוצים נראות אחרת  וים בשות כמודל שמשתמלהי

בעבר היה כפוף רק לרשם החברות אולם כיום כפוף  .מאשר עמותה

צ יירשם ברשם החברות כאשר יצרף "חל. גם לרשם העמותות

, )ם שלמטרות ציבוריותבו רשו(הם תקנון החברה ימסמכים שבנ

שמו , וניםעדת הביקורת הראשורים ושל חברי ווטרקידהצהרה של ה

. רוט הנכסים שיוקנו לחברה וממי מעבירים אותםיפ, זםשל הי

מקבלים מרשם החברות תעודת התאגדות בה רשום , לאחר הרישום

נדגיש כי תפקידי וועדת הביקורת הם כמו ". צ"חל"ליד שם החברה 

יש למנות גם , ₪מיליון  10מעל מחזור של , כמו כן. שציינו לעמותות

יש דיווח מיוחד , צ וגם בעמותה"גם בחלנדגיש ש. מבקר פנים

 .)8כפי שיוסבר בהמשך בסעיף (" דוח מילולי"שנקרא 

ר פועל במקרים רבים כנאמן או כנאמן של "מלכ -הקדש ציבורי .3

 .הקדש ציבורי

יות והקדש ציבורי מוקם על פי כתב הקדש בהתאם לחוק הנאמנ

  .מטרה ציבוריתי אדם המקדיש נכס ל"ע 1979ט "התשל

יוצר (דש או כתב ההקדש הוא מסמך בו קובע התורם שטר ההק

שינוי כתב ההקדש אפשרי . הנכסים והתנאים, את המטרות) ההקדש

המקדיש הוא אשר . רק בסמכות בית המשפט או בית הדין הרבני

למעשה להקדש אין . בוחר את הנאמנים ואת אופן הטיפול בהקדש

הפועל על פי כתב אין גוף מנהל למעט נאמן , אין חברים, בעלי מניות

להשקיע את , בין יתר חובות הנאמן. ההקדש או על ידי בית משפט

ם כספים עודפים תהכוונה לאו, הכספים של ההקדש באופן יעיל

אם יוצר ההקדש לא קבע מה דרך . שלא משמשים לפעילות השוטפת
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דרכי (אזי הנאמן יפעל לפי תקנות הנאמנות , השקעת הכספים

ושם נקבע כיצד  2004ד "התשס, )השקעת כספי הקדש ציבורי

  .להשקיע

 )'מועצה אזורית וכו, מועצה מקומית, עירייה(רשויות שלטוניות  .4

, בתי חולים, בתי ספר, אוניברסיטה(רווחה וספורט , רגוני חינוךא .5

 )בתי אבות

 )מועדונים, מפלגות( ארגונים פוליטיים .6

 )נהיגה באוטובוס כמו אגד, מים(אגודות שיתופיות  .7

 )ן למשל"עמותה יחד עם הקדש ציבורי נדל(תשלובות  .8

 טיפול חשבונאי ודרישות גילוי, דוחות כספיים .3

  :ר או עמותה בדוחות הכספיים"להלן עיקרי המאפיינים המיוחדים של מלכ

ישנם  ,אולם ,מלאי, רגילה כמו מזומניםמילא בחברה נמצא סעיפים שיש מ במאזן

 :כגון יםמיוחדדברים 

 במאזן נמצא סעיפים כמו נכסים שהתקבלו לשם העברתם לאחרים  .א

 תורמות לקבל  .ב

 הקצבות לקבל  .ג

 תמיכות לקבל  .ד

 מענקים לקבל  .ה

 דמי חבר לקבל  .ו

 רים מוחזקים וזכויות בהקדשים משותפים"השקעות במלכ  .ז

 בהתחייבויות ניתן לראות מענקים לשלם  .ח

 אשראי בגין נכסים שהתקבלו לשם העברתם לאחרים  .ט

במקום הון עצמי נמצא נכסים נטו או גרעון בנכסים נטו שבתוכו יהיו נכסים   .י

הם מגבלה בעלת יהם הגבלה או נכסים נטו שקיימת לגבינטו שלא קיימת לגב

 .הם הגבלה בעלת אופי קבועיבאו נכסים נטו שקיימת לג, פי זמניאו

,       שבמסגרתו בסעיפי ההכנסות נמצא תרומות ל הפעילותדוח עהדוח השני נקרא 

לרבות סכומים ששוחררו מנכסים , דמי חבר וכיוצא בזה, מענקים, תמיכות, הקצבות

מנגד תהיינה עלויות בגין תרומות או למשל עלות ביצוע . נטו שהוגבלו לפעילות

 .'וכו הוצאות הסברה, מחקרים

יכלול נכסים שיש ) לא בהון העצמי( בנכסים נטוהדוח על השינויים הדוח השלישי הנו 

 .קבוע ועוד וכל מיני קרנות שנוצרו או זמני, אין הגבלה, עליהם הגבלה

 בדיקות בקרה/נהלי בקרה .4

o  כולל במטרותיו רק מטרות ציבוריות הוא יש לבחון את תקנון העמותה שאכן

 .ושאין לו כוונה לחלוקת רווחים

o  וועדת הביקורת הקיימת בעמותהדרך עבודתה של את יש לבחון. 
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o ח המבקר "והרו ₪מיליון  10מעל  ומחזורשצ "חליש לוודא שמונה מבקר פנימי ל

 . יקיים דיאלוג עימו

o  יש לבחון את ההתנהלות והפרוטוקולים שעולים מוועד העמותה על מנת לבחון

 . ניהול תקין של העמותה לאור חוק העמותות

o  2( 9יש לבחון האם העמותה עומדת בקריטריונים של מוסד ציבורי לפי סעיף (

 . לפקודת מס הכנסה

o  בהקדש ציבורי נבחן כי ההקדש פועל על פי כתב ההקדש ואין חריגות ממנו או

 .ושקעו על פי תקנות הנאמנותשהכספים העודפים ה

o יש לבחון רישום וניהול מתנדבים כראוי. 

 נהלי ביקורת .5

בנוסח  5ותקן   69שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לגילוי דעת יש לבחון   .א

 .רים"הראנו הצגה ספציפית למלכ, כלומר. המשולב

 .יש לבדוק האם הנכסים סווגו בהתאם לסוג ההגבלה שלהם בדוחות הכספיים  .ב

פים באופן נאות קבדוק שהסכומים ששוחררו מההגבלה לדוח הפעילות משליש   .ג

 .את היקף השחרור

 שדוח בשינויים בנכסים נטו כולל בתוכה גם נכסים נטו שהוגבלו זמניתיש לבחון   .ד

 יש לבחון שהתרומות נכללו במלואן בדוח על הפעילות  .ה

 בנוסח דוח המבקרים  יםההבדל .6

o במקום לבעלי המניות יופנה הדוח לחברי העמותה -הפנייה. 

o ה ייקרא דוח על הפעילות "במקום דוח רוו -בפסקת המבוא שמות הדוחות

 .ים בנכסים נטוים דוח שינויים על ההון העצמי דוח על השינוובמקו

o שנתיים סך הכל, מספרי השוואה כמו חברה פרטית. 

o אינה באחריות הדירקטוריון וגם בפסקת ההיקף יש  -אחריות הדוחות הכספיים

 .לרשום הוועד וההנהלה של העמותה

o ציבורית יש הבדל כי אין יישום חברה מול אם משווים  -עתדת הפסקת חוו

IFRS בהשוואה לחברה פרטית המונח הוא כללי חשבונאות  ,םלוא. בעמותה

 )אין הבדל בין עמותה לחברה פרטית( מקובלים בישראל

  היבטי מיסוי .7

 לפקודה דן בפטורים) 2( 9סעיף   .א

 .רגיל 45%במקום  90%ר משלמים "במלכ -מקדמות עודפות  .ב

 תשומותעל עסקאות ולא על מ לא "אין מע  .ג

 על השכרמס ר משלם "המלכ -מס שכר  .ד

 סק בתרומותוהעלפקודה ) א( 46סעיף   .ה

 דיווחים מיוחדים .8

 נדרש לדווח לרשם העמותות ₪ 20,000תרומות מעל   .א
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כמו בחברה , נדרש לתת ביאור על חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר  .ב

 .ציבורית

 יש לדווח על שיעור הנהלה וכלליות מסך ההוצאות  .ג

 בומיד אחרי הדוחות הכספיים ו ודוח חשוב שמוגש יחד א -וח מילוליד  .ד

 :מדווחים על הדברים הבאים

 אילו פעולות עיקריות בוצעו בשנת הדוח והסכומים שהוצאו בגינם .1

הנהלה , כולל פרוט חברי ועד, מהו המבנה הארגוני של העמותה .2

 .ועוד מיהם מורשי החתימה, וועדת הביקורת

 קשוריםפרוט תאגידים  .3

 אילו שירותים ניתנו לעמותה ושהיוו חלק מרכזי בפעילותה .4

 .במהלך השנה, בעיקר בתרומות, שימוש בכספי העמותה .5

 עלויות גיוס התרומות .6

תיאור העברת הכספים והנכסים ללא תמורה שאינם מהווים חלק  .7

 .ת השוטפתולימהפע

 פירוט עסקאות במקרקעין שבוצעו במהלך השנה .8

 ה עם צדדים קשוריםעסקאות שביצעה העמות .9

 דרישה לתיקון הליקויים במהלך השנה ותיקונים שבוצעו מהעבר .10

 רועים החריגים בשנה הנוכחיתיפרוט הא .11

 אוגרפית של פעילויות העמותהיתאור הפריסה הג .12

 פרוט עניינים מהותיים שקרו במהלך התקופה .13
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  רשויות מקומיות �

 רקע חוקי .1

 1934פקודת העיריות   .א

 צו המועצות המקומיות  .ב

 צו המועצות האזוריות  .ג

 חוק יסודות התקציב   .ד

 )13ראה שעור (חוק מבקר המדינה   .ה

 1988ח "התשמ, )ח"הנה(תקנות הרשויות המקומיות   .ו

 1971א "התשל,  )הכנת תקציב(תקנות הרשויות המקומיות   .ז

 ח לעיריות שבמשרד הפנים"פרסומי לשכת רו  .ח

  ל משרד הפנים אל ראשי הרשויות"חוזרי מנכ  .ט

 מושגי מפתח .2

) לת חשבונותהנה(בין היתר את תקנות הרשויות המקומיות ושר הפנים התקין תקנות 

 .ים של הרשויות המקומיותיה הכספיים והחשבונאישמסדירות את עניינ, 1988ח "התשמ

נקרא לעיתים " (הממונה על ביקורת החשבונות"הסמיך שר הפנים את , על פי תקנות אלו

  ").לעיריותח "רו"או " הממונה"

נה הנו האמון ואחראי לקבוע את התקנים החשבונאיים של הרשויות המקומיות הממו

כאשר תקנות אלו הן תקנות שמהוות בסיס חוקי לכללי הדיווח החשבונאי החלים על 

לבקר את , בין היתר, י שר הפנים שתפקידו"מתמנה ע הממונה. אותן רשויות מקומיות

ב ולהגישן לשר הפנים ולממונה על לאשרן בכת, הדוחות הכספיים של הרשות המקומיות

 נעזר הממונה ברואי חשבון, לצורך מילוי תפקידו. המחוז בצרוף הדוח שלו עליהן

סמכות זו . איתם הוא מתקשר בהסכמים לביצוע עבודת הביקורת מבקרים חיצוניים

פועלים על פי כתב מינוי שניתן , ם משרדים הזוכים במינוינאומ. מעוגנת בפקודת העיריות

  .ל והחשב במשרד הפנים"י המנכ"מהממונה לאחר שאושר הדבר ע להם

כדי להבטיח את איכות הביקורת בדוחות הכספיים ואיכות הדוחות הכספיים המוגשים 

תפקידו של זה האחרון הנו . רואי חשבון מעיינים, י משרד הפנים בנוסף"מונו ע, עבורן

צע בפועל את במבון המבקר שובין רואי החש להוות חוליית הקשר המקצועי בין הממונה

חשבונאית ובצד הביקורת מבהיר אלו הנחיות (המעיין מנחה . הביקורת ברשות המקומית

את המבקר הן לגבי החשבונאות ברשות ) יש ליישם בביקורת הקרובה ברשות המקומית

ח המבקר החיצוני "רוהכמובן ש. המקומיות וחידושיה לפי הממונה על הרשות המקומית

אך חייב ליישם בנוסף גם את דרישות , ינקוט בכל נהלי הביקורת שהוא מוצא לנכון

המעיין צריך לתת את הערותיו על טיוטת הדוחות . הביקורת שהנחה אותו הממונה

ח המבקר וכן כל העיון אשר מבצע והבקרה והביקורת לא מורידים מאחריות "רוהשמגיש 

ההנחיות המקצועיות , ביצוע עבודת הביקורת על פי תנאי ההסכםח מבקר ל"של אותו רו

  . ח על פי כל דין אחר"רוהוהכללים המחייבים את 

ישנו הליך של אישור ,  ח המבקר לממונה"לאחר התהליך שתואר לעיל בין המעיין לרו

ח המבקר ואז "של רו עתדת י מועצת הרשות לאחריו ניתנת חוו"הדוחות הכספיים ע
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נה ומשם לשר הפנים ופתוח ועוברים לממ, חתומה עתדת ומים עם חווהדוחות החת

  .לציבור כולו

  גורמי בקרה נוספים

i.   רשות מקומית הנה גוף  -)מי שכפוף לביקורת המדינה(מבקר המדינה

שמקבל תמיכות ותקציבים מהממשלה ולכן מוגדרת כגוף המבוקר על 

 :כאשר במסגרת תפקידו בודק המבקר, פי חוק מבקר המדינה

 אם החלטות מועצת הרשות הוצאו לפועל כדין .1

 האם הניהול הכספי והחשבונאי מבוצע בהתאם לחוק .2

, דותיהאם אחזקת נכסי הרשות נעשית תוך שמירה על טוהר המ .3

 .סכוןיהיעילות והח

  האם תוקנו הליקויים עליהם הצביע בעבר .4

ii.  המבקר הפנימי של הרשותהוא למעשה (מבקר הרשות המקומית(- 

. מבקר הרשות דומה לתפקידו של מבקר פנימי בארגוניםתפקידו של 

 :בין יתר תפקידיו נמצא

נדרש לבדוק שפעולות הרשות נעשו כדין תוך שמירה על טוהר  .1

 .סכוןיהמידות ועקרונות היעילות והח

 נדרש לבדוק את פעולות עובדי הרשות  .2

נדרש לבדוק את מערך הבקרה הפנימית והוראות הנוהל  .3

 .המבטיחים קיום הוראות כל דיןהקיימות ברשות 

נדרש לבקר את הנהלת החשבונות ברשות ואת דרכי אחזקת  .4

כספי הרשות והאם שמירת רכושה ואחזקתו נעשים באופן מניח 

 .את הדעת

iii. דה זו לא יהיו חברים בווע -ועדת הביקורת במועצת הרשות המקומית

 :הם תפקידיה של וועדת הביקורת. סגניוראש הרשות ו

 .החלטות מועצת הרשות הוצאו לפועל כדיןלבדוק האם  .1

לבדוק את חשבונות המועצה והאם פעולות המועצה נעשו  .2

 .במסגרת תקציבה המאושר

דנה בכל דוח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור  .3

ברשות המקומיות ועוקבת אחר תיקון הליקויים שהעלתה 

  .הביקורת

  תקציב

כאשר התקציב טעון אישור של מועצת  לכל רשות מקומית תקציב שנתי מתוקף חוק

  . ל משרד הפנים או הממונה על המחוז"הרשות המקומית ומנכ

  :יעדי התקציב

לקבוע את היקף פעילות הרשות במונחים כספיים תוך הבטחת המשאבים  .1

 הכספיים הדרושים למילוי המשימות

 להוות בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות המקומית .2
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 ן מול ביצועמסגרת ניהולית במסגרת תכנו .3

 .יצירת מוקדי עלות שמסייעים לרשות המקומית לבחון את יעילותה ופעילותה .4

תוכניות , )תקציב בלתי רגיל(ר "תב, )תקציב רגיל(ר "ת: התקציב מורכב משלושה ספרים

  .עבודה

משקף את התקציב הרגיל שנקבע ברשות המקומית ומוגדר במסגרת  -ר"ספר הת  .א

פקודת העיריות ובו קובעים את היקף הפעילות בכל ענף וענף בתקציב הרשות ומהווה 

  .את המסגרת החוקי לכל ההוצאות השוטפות של הרשות המקומית

ר הנו תקציב "התב. מוגדר בהנחיות להכנת תקציב ובתקנות העירייה -ר"ספר תב  .ב

לים ותשלומים לפעולות חד פעמיות שימומנו ממקורות ובולל אומדן תקהכ

ר שונה "ומכאן שהתב, ר עד שלא מזוהה מקור המימון"לא ניתן לפתוח תב. ספציפיים

  .ר הנה פעולה חד פעמית ומזוהה מקור מימון ספציפי לתקציב זה"ר בכך שהתב"מהת

המתוכננות לשנה הבאה בספר זה מתארים את כל הפעילויות  -ספר תוכניות עבודה  .ג

  .ר"ר ואת הת"וממנו גוזרים את התב

  פיתוחקרן לעובדות 

הרשות גבתה עבור עבודות פיתוח לעתיד כאשר מקורות שהקרן לצבור כספים  מטרת

  הקרן הם בין היתר

 היטל השבחה .1

 תרומות .2

 מכירת מקרקעין .3

 רים שהסתיימו"עודפי תב .4

ישמשו למטרת פיתוח בלבד י הקרן כספ. חודית וחד פעמית לנושא מסוימיםיהקרן הנה י

הרשות תגיש דוח על . י מועצת הרשות ומשרד הפנים"בהתאם לאישורים שהתקבלו ע

  .תנועות כספי הקרן במשך שנת התקציב שיהווה חלק בלתי נפרד מהדיווח השנתי

   :הם עקרונות התקציב

 כל הוצאה וכל הכנסה צריכות להופיע בנפרד במסגרת התקציב -שלמות התקציב .1

 .לפעולות בעלות אופי זהה יש לתת מינוח אחיד –אחידות  .2

 התקציב יהיה מספיק מופרט ולא יכלול פירוט יתר –גילוי נאות  .3

 יהיה בנוי על תקציב שנתי -שנתיות   .4

התקציב צריך להיות בנוי באפון שיאפשר ניהול חשבונות  –בסיס לחשבונאות  .5

שיצביע על התכנון  במקביל לסעיפי התקציב המאושר ואשר יאפשר הכנת דוח

 .מול הביצוע

כיום במשרדי הממשלה . כרון מלא עם החשבונאותנהתקציב ברשויות המקומיות אינו בס

  .מנסים כן ליצור אחידות זו

  

 דוחות כספיים והטיפול החשבונאי ברשויות המקומיות .3

הדוחות , ככלל. י ועדת ברנע כדי לייצר דוח כספי כמו עסק רגיל"היה ניסיון לרפורמה ע

הכללים וההוראות שנקבעו בכל דין , הכספיים של רשות מקומית נערכים לפי העקרונות
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. נה גוברת עליהםוולפי כללי חשבונאות מקובלים אלא אם הוראה אחרת של הממ

  ". תצטברמנים המשיטת המזו"הממונה קבע אחרת וקבע את 

 :נאי בגינםולהלן דוגמאות לנושאים מרכזיים והטיפול החשב

ל אם בא "כנ. יירשם כהוצאה בתקופה בה שולם בגין הרכוש הקבוע -רכוש קבוע  .א

, לשם קניה של רכוש קבוע ר"ר מסוים אז אותו חלק ששוחרר מהתב"מתב

 .אין פחת לרכוש הקבוע כי כולו נרשם כהוצאה. יירשם באותה שנה כהוצאה

מרכיב הריבית יירשם כהוצאה ומרכיב . הלוואות שנתקבלו נרשמות כהכנסה  .ב

 .הקרן יירשם כהוצאה

מהיטלים ומהשתתפויות יהיו על בסיס , מאגרות, הכנסות ממסים - סעיף הכנסות  .ג

מענקים והשתתפויות של משרדי ממשלה וגופים ציבוריים , לעומת זאת. מוזמן

 .אחרים על בסיס מצטבר

נרשמות על בסיס מצטבר למעט תשלומים בגין חופשה שנתית  -סעיף הוצאות  .ד

 .שאלו יהיו על בסיס מזומן

   :מבנה הדוח הכספי

  :המאזן המיוחדים שלנושאים ל נתייחסמאזן יכלול סעיפים רגילים כבכל מאזן אולם 

 :הנכסיםצד 

 )כמו הכנסות לקבל(הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו  .1

 צביםוקתשלומים לא מת -חייבים .2

השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים  .3

 .יבים הבלתי רגיליםצזמניים בתק

 חייבים בגין ארנונה .4

 :צד ההתחייבויות

 קדונות והכנסות מראשיפ -תקבולים לא מתוקצבים .1

 ר"קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב .2

 עודפים בתקציב הרגיל .3

 חתימת ראש העיר והגזברתופיע על המאזן 

  

כאן יבוא ...(ריכוז תקבולים ותשלומים של "הדוח שני לא נקרא דוח רווח והפסד אלא 

  ")קרנות פיתוח, התקציב הבלתי רגיל, התקציב הרגיל

לה וכלליות אגרות ומענקים וממול להם בתשלומים הנה, מסים .1

 .ב"הוצאות מימון וכיוצ, מנהל כספי, ל"לרבות עלויות מנכ

שמירה ובטחון תכנון , הם נמצא תברואהישירותים מקומיים בינ .2

פיקוח עירוני , שירותים עירוניים, יםינכסים ציבור, ובניין עיר

 .ושירותים חקלאיים

קליטת , רווחה, תרבות, הם נמצא חינוךישירותיים ממלכתיים ובינ .3

 .איכות הסביבה, יהעל

 .ש"מט/מפעלי ביוב, תחבורה, נכסים, מפעלים לרבות בתחום המים .4
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 .תקבולים בלתי רגילים למול תשלומים בלתי רגילים .5

  נהלי בקרה ייחודיים לרשויות מקומיות .4

יש לבחון האם ועדת הביקורת ברשות  המקומית פועלת בהרכב על פי חוק לרבות   .א

 .ואי השתתפותם של ראש הרשות וסגני

ח המבקר "לרבות ביצוע תקשורת בין רו, יש לבחון את אופן מינוי מבקר הרשות  .ב

 .רת זוועוסק בתקש 88תקן . ובין מבקר הרשות

כל הרשימה של (יש לבחון האם הרשות המקומית פועלת לפי הוראות חוק   .ג

 ).כל אחד בפני עצמו, פקודות ותקנות, חוקים

ל "מנכ, גזבר, ראש רשות(בהתאם לנדרש  ר"ר והתב"יש לבחון את אישור הת  .ד

 ).משרד הפנים או ממונה המחוז

ר ובחן כי אכן כולל פעולות חד פעמיות ושהמימון מזוהה "עיין בספר התב  .ה

 .ר"ספציפית לתב

יש לבחון קיומו של נוהל גביה ראוי של תשלומי ארנונה ברשות המקומית   .ו

 .ורישומם בהנהלת החשבונות

שכל מרכיבי , התקציב על בסיס עקרון השלמות יש לבחון את תהליך בניית  .ז

 התקציב נכללו תוך התאמה בינם לבין הנהלת החשבונות

 נהלי ביקורת ייחודיים לרשויות מקומיות .5

יש לבחון האם הממונה פרסם בשנת הביקורת תקנים חשבונאיים מיוחדים   .א

 .יות המקומיות ויש לבדוק כי אכן ייושמו בדוחות הכספייםולרש

תקבולים מארנונה ברשות המקומית בהתאם לדוח מרשם בדוק שלמות   .ב

 .בדיקה של שלמות הדיווח. התושבים והנחות שניתנו

נאות של ובל בחשבוהאם הרכוש הקבוע נרשם כהוצאה בתקופה בה נרכש כמק  .ג

 .רשות מקומית

בחן האם בדוח התקבולים והתשלומים נכללו כל הוצאות והכנסות מפעלי   .ד

 .ש"מט/ הביוב

ר לבין הרישום בדוח על תקבולים ותשלומים "ה בין תקציב התיש לבחון התאמ  .ה

 .ר ולנתח את ההפרשים"של הת

יש לבדוק כי הלוואות שנתקבלו נרשמו כהכנסות בתקופה בה התקבלו לאור   .ו

 .נאות המקובלים ברשויות מקומיותוכללי החשב

 ההבדלים בחוות הדעת .6

 )א לבעלי מניותול(ההפניה הנה לממונה על הביקורת חשבונות במשרד הפנים   .א

הפסקה הראשונה אינה בדיוק פסקת מבוא אלא שילוב של מובא עם היקף ושם   .ב

לא . (לים ותשלומיםוה ייקרא תקבח והפסדבמקום רוו. שמות הדוחות משתנים

 ).נמצא כאן דוח על שינויים בהון העצמי ולא נמצא דוח תזרים מזומנים
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יש לרשום וכן , פעולתו ח דרך"אחרי שדנים בתקנות רו, בסוף הפסקה הראשונה  .ג

לא נמצא כאן בפסקה אבחנה . לפי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים

 באחריות

הם , ל"לדוחות הכספיים הנ 1כאמור בביאור "פסקת ביניים בנוסח האחיד תהיה   .ד

נערכו על פי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות 

ועל בסיס המוסכמה של העלות ) ההנחיות -להלן(כספיים ברשויות מקומיות 

סטורית ולא בסכומים מדווחים כנדרש בתקני חשבונאות של המוסד יהה

ההנחיות האמורות מהוות בסיס דיווח שונה . הישראלי לתקינה וחשבונאות

 "מכללי חשבונאות מקובלים

ל משקפים באופן נאות "הדוחות הכספיים הנ"קובעים ש ת הדעתבפסקת חוו  .ה

 ..."אם להנחיות שנקבעו לרשויות מקומיות כאמורבהת

 היבטי מיסוי .7

 רים"כמו מלכ

 דיווחים מיוחדים .8

 :כאן המקום לציין כי בעיריות נמצא דוחות כמו

 )6ראה סעיף (דוח רואה חשבון המבקר לרואה חשבון לעיריות   .א

 3הדוחות הכספיים השנתיים יהיו במתכונת מיוחדת שדיברנו עליה בסעיף   .ב

רט כולל בתוכו הדגשים והדוח המפ - Long From Reportהדוח המפורט הוא   .ג

כולל רשימה ארוכה של נושאים הקשורים . לגבי הבקרה הפנימית אולם לא רק

 :יכלול בין היתר. ח המבקר"בפעילות הרשות ומי שעורך את הדוח הנו רו

i. בטי חשבונאותיפרוט הממצאים והמסקנות שעולים מהביקורת בה ,

לרבות המלצה על תיקונים ושיפורים , מנהליים, חוקייםהיבטים 

 .נדרשים

ii.  צוינו בדוחות ביקורת קודמים של שדוח מעקב אחר תיקון הליקויים

 .מבקר הרשות ומבקר המדינה, ח המבקר החיצוני"רו

iii. פרטים על אישור התקציב 

iv.  השוואת תמצית ביצוע התקציב הרגיל והבלתי רגיל בשלוש השנים

 .האחרונות

v. סטיות בין הביצוע לתקציבניתוח ה 

vi. הסברים לשינויים מהותיים בהשוואה לשנה קודמת 

vii. מידע על מכירת נכסים ואופן השקעת התקבולים 

viii. מידע על השקעות הרשות המקומית 

  

  .חברה רגילה ונוגע לבקרה הפנימיתדוח מפורט נקרא מכתב להנהלה ב: חברה רגילה

כמו  נוגע לא רק בבקרה הפנימית וון שהואכימהמכתב להנהלה הדוח המפורט גדול יותר  :בענפים

  .לים יותר מדוח להנהלהודנלמד כמה דוחות מפורטים שיהיו ג לכן בענפים ,8שפרטנו בסעיף 
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  תוממשלתי ותחבר �

 רקע חוקי .1

 1975ה "חוק החברות הממשלתיות תשל  .א

 1976ו "תשל) ח של איגוד ממשלתי"קווים מנחים לרו(הודעת מבקר המדינה   .ב

 )ה התייחסות לענף זה בשיעור הבארא( חוק מבקר המדינה  .ג

 חוק יסודות התקציב   .ד

 השר הממונהומ "משרד רה: פיקוח של שני ממוניםיש רית וטאבסביבה הרגול  .ה

 

 מושגי מפתח .2

  שאלת מועצה

  ? חברה ממשלתית ואת הבסיס החוקי ליסודה ולפעילותה ה שלמהותאת הסבר 

  :פיתרון

יש לכלול בתשובה כללי  ךא) פעילות, יסוד, מהות(שלוש שאלות בשאלה זו צריך לענות על 

  .נאות החלים על חברה שכזווחשב

o מהות חברה ממשלתית  

) להלן החוק( 1975ה "חברה ממשלתית מוגדרת בחוק החברות הממשלתיות תשל

בעה באספותיה הכלליות או שהזכות למנות חברה שיותר ממחצית כוח ההצ: "כדלקמן

עם חברה  דבידי המדינה או בידי המדינה יחרקטורים שלה הם ייותר ממחצית מספר הד

 50%כל חברה שהמדינה שולטת בה מעל , כלומר". ממשלתית או חברה בת ממשלתית

החברה יכולה להיות חברה רגילה עם זכויות של , מתחת לזה. תחשב חברה ממשלתית

  . המדינה

שהחברה  יכול להיות מצב, 50%- ראוי לציין כי אם יש זכויות שליטה גם מתחת ל :הערה

  .ה ממשלתית אך תלוי במקרהתהי

o הבסיס ליסוד חברה ממשלתית  

הקמת חברה ממשלתית טעונה החלטת ממשלה וזו תתקבל על פי הצעה של שר שהוגשה 

 5מסעיף  נלקח, )להלן הרשות(של רשות החברות הממשלתיות  עתדת לממשלה בליווי חוו

  .לחוק

שלתית רק אם יוגש לו אישור לחוק מבהיר שרשם החברות יסווג חברה כממ 7סעיף 

הרשות כי הממשלה החליטה על הקמת החברה הממשלתית ושמסמכי היסוד שלה 

  .תואמים את החלטת הממשלה

היא הפיכת חברה לחברה , לחוק 8פ סעיף "דרך אחרת ליצירת חברה ממשלתית ע

או קיבלה המדינה שלא בדרך של /ממשלתית במקרים בהם ביצעה המדינה עסקה ו

  .זכויות בחברה לא ממשלתית שיש בהן להפוך את החברה לחברה ממשלתית, עסקה

י המדינה או כניסה לחברה קיימת "נציין שהקמת חברה ממשלתית יכול לעשות או ע

המדינה צריכה , בשורה התחתונה, בכל מקרה. והפיכתה כאמור לחברה ממשלתית

  .לשלוט
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o דרכי פעולה של החברה הממשלתית  

שחברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פי הם נוהגת לחוק קובע  4סעיף 

שיקולי פעולה , זולת אם קבעה לה הממשלה באישור הוועדה, לפעול חברה לא ממשלתית

  .אחרים למעט בעניין חלוקת רווחים כאשר מסמכי היסוד שלה אוסרים חלוקתם

ים שלא על בחברה ממשלתית שאחת ממטרותיה היא לספק לציבור מצרכים או שירות

רשאית הממשלה להחליט שהיא תפעל בהשגת מטרה זו לפי הכללים , מנת להפיק רווחים

  .המחייבים אדם הממלא תפקיד ציבורי על פי דין

ר כי יש צורך במטרה ציבורית והיא "נציין שחברה ממשלתית היא דומה קצת למלכ

 המדינהלמרות ש, בידנדים למדינהפועלת למען אותה מטרה ולא לשם חלוקת די

מיני (י הפרטות או הכנסת משקיעים פרטיים "בכספים אלו או ע ת לעיתיםמשתמש

  ). אקזיט

  :דים שמצויים בחברות ממשלתיות והםאפיינים מיוחמספר מנציין 

 ותפנניתן ל, ואם יש צורך בגיוס הון המדינה השולטת בחברה -מבנה הבעלות  .א

כ "טת ממשלה שבדריט זו כבר החלפאם רוצים לה. ת כספיםלמדינה להזרמ

 .מושפעת מהחלטות פוליטיות ולא עסקיות

כל שינוי בהרכב הממשלה עשוי להשפיע על דרך התנהלות  -רגישות פוליטית  .ב

 .החברה כאשר ניתן לראות למשל את אל על וטיסות בשבת

ל "ל רשות החברות הממשלתיות שהוא ממלא מקום מנכ"מנכ - הגורם המקצועי  .ג

 .חזקות בחברות הממשלתיותחברת אמו שולט כ, משרד האוצר

ישנן חברות רבות בשוק הבינלאומי אשר  -בעיה מסחרית בשוק הבינלאומי  .ד

י "נמנעות מלבצע עסקאות עם חברות ממשלתיות אך ורק בגין היותן מוחזקות ע

 .הממשלה

כ יש "ירוק ובדכ לא מגיעות למצב של פ"חברות ממשלתיות בד -איתנות פיננסי  .ה

 .ממש מגבה את החברה הממשלתיתמדינה ערבות ממשלה כך שה

אש משרד ר: יש תמיד שני גורמים מפקחים -בעיות של ניגוד אינטרסים  .ו

 .יות והשר הממונהתעם רשות החברות הממשל הממשלה

הגילויים וגורמי הפיקוח על פעילות החברה הממשלתית גדול , הרחבת הדיווחים  .ז

תקופתיים , יםדיווחים מייד, רשות, שני גורמי פיקוח(יותר מחברה רגילה 

 .)לחוק 8ראה סעיף , וכדומה

  

 חברות ממשלתיותדוחות כספיים והטיפול החשבונאי ב .3

התקינה " :החליטה הממשלה כדלקמן 2004וסט וגבהחלטת ממשלה מחודש א

. החשבונאית הכללית לגבי החברות הממשלתיות תהיה התקינה של הסקטור הפרטי

ף לתקינה של הסקטור הפרטי או התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות הנה בנוס

. כהרחבה או כחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט בחוזרי הרשות

נאות בחברה והחשב". התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק

-ממשלתית מבוססת או על כללי חשבונאות מקובלים בישראל בחברה פרטית או על ה
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IFRS  לדוגמא חברת החשמל היא תאגיד (אם מדובר בחברה ממשלתית שהיא ציבורית

על האמור ). ח לציבור ומחויב לדווח כמו כל חברה ציבורית"גוף שהנפיק אג זהו, מדווח

ל רשות החברות "ת כפי שמנכוחודית שיש לחברות ממשלתיימוסיפים את אותה תקינה י

לקחת את חברת החשמל כדוגמא  כאשר נוכל, הממשלתיות מוציא חוזרים בנושא

ציה לפי גילוי דעת לנפים לאיתאהממשיכים ל  IFRS-למרות הכי רית שם נאמר אפופול

 .אשר בעצם בוטלו 30,40,50,56

. נדגיש כי הדוח עצמו לא שונה בעקרון מדוח של חברה רגילה או חברה ציבורית רגילה

נראה את הסעיפים המכורים אולם הייחודיות של כל חברה ממשלתית מקבלת ביטוי 

דלקים או רכוש קבוע בהקמה יהיה כלדוגמא בחברת חשמל נראה מלאי , בחשבונאות

  .וכדומהרשת תחנות כוח ותשתית ב

 

  ייחודיים לרשויות מקומיות נהלי בקרה .4

ה "יש לבדוק עמידה של החברה בהוראות חוק החברות הממשלתיות התשל  .א

 .נוהל בקרה כללי של עמידה בחוקים. 1975

י גורמי פיקוח "יש לבדוק ליקויים שעלו במסגרת הביקורת שבוצעה לחברה ע  .ב

י ח באיגוד ממשלת"בין היתר על פי ההנחיות לרו, שונים כגון מבקר המדינה

 .ועוד

יש לבחון האם החברה אכן עומדת בהגדרה של חברה ממשלתית על פי חוק   .ג

החברה  לרבות התייחסות לחברות בנות של 1975ה "החברות הממשלתיות תשל

 .הממשלתית שאף הן הינן חברות ממשלתיות

ל רשות החברות הממשלתיות במיוחד בכל הקשור "יש לבחון עמידה בחוזרי מנכ  .ד

 .ה הממשלתיתלעמידה בתקציב החבר

יש לבחון שהחברה הממשלתית לא מחלקת את רווחיה באופן שוטף כפי שנקבע   .ה

 .בחוק החברות הממשלתיות

 נהלי ביקורת ייחודיים לרשויות מקומיות .5

ל רשות החברות הממשלתיות במיוחד בכל הקשור "יש לבחון עמידה בחוזרי מנכ  .א

 .לעמידה בדיווח חשבונאי

היה ומדובר בחברה , ע"ותקנות רשות לני IFRSיש לבחון עמידה בתקני   .ב

ל רשות החברות "בדגש על התוספת של חוזרי מנכ, ממשלתית ציבורית

 .הממשלתיות

יש לבחון שהחברה הממשלתית לא מחלקת את רווחיה ולא הכריזה על חולקת   .ג

  דיבידנד לתאריך המאזן כנדרש על פי חוק החברות הממשלתיות

  שאלת מועצה

בביקורת דוחותיה הכספיים של חברה ממשלתית בהשוואה , קיים אם, הסבירו את השוני

  .שאינה ממשלתית, לביקורת דוחותיה הכספיים של חברה רגילה
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  :פיתרון

ביקורת דוחותיה הכספיים של חברה ממשלתית אינה שונה מהותית מביקורת , כללית

  .דוחותיה הכספיים של חברה רגילה שאינה ממשלתית העוסקת באותו תחום

נדרשים רואה החשבון , בגלל מעורבותה של המדינה בבעלות על החברה הממשלתית

המבקרים של החברות הממשלתיות להרחיב את עבודתן בנושאים שונים כגון בדיקת 

בדיקת נושאים שונים בתחום התקציבים וכיוצא , )SOXנדרש (הבקרה הפנימית בחברות 

י "עמונחים בעבודתם גם , ייםרואה חשבון המבקרים של התאגידים הממשלת. בזאת

  :יות הבאותוהרש

ח "גם באמצעות חוזרים המוצאים לתאגידים ולרו -רשות החברות הממשלתיות  .א

, ח המבקר"המבקרים שלהם שכוללים בין היתר הנחיות בדבר דרך פעולתו של רו

לרבות מתן דוח שנתי לרשות ולדירקטוריון של החברה שיכלול את ממצאיו 

מתן . ב"ניתוח גורמי סיכון וכיוצ, הבקרה הפנימית, באשר לדוחות הכספיים

ח המבקר ועל העבודה שבוצעה בחברה הממשלתית "של הרו פרטים על משרדו

 .ב"וכיוצ

ח של מבקרים "מבקר המדינה בעיקר באמצעות הנחיות לרו -ביקורת המדינה  .ב

הכוללים הנחיות לרואה החשבון בדבר אופן ) יהיה אתנו בבחינה(לתאגידים 

ביצוע עבודת הביקורת וכן הוראות לגבי פרטים נוספים שעליו לכלול בדוח 

פורט אשר יוגש על ידו למשרד מבקר המדינה ונהלי דיווח מיידי במצבים המ

 .מסוימים

ל רשות "מנכ י"ח המבקר יעשה ביקורת רגילה ועליה יוסיף את שנאמר ע"רוה: הערה

 .י מבקר המדינה"החברות ומה שנאמר לו ע

 בדוח המבקרים ההבדלים בחוות הדעת .6

  שאלת מועצה

פרט והסבר האם קיים שוני בנוסח דוח המבקרים לדוחות כספיים של חברה ממשלתית 

  . בהשוואה לנוסח דוח המבקרים של חברה רגילה שאינה ממשלתית

  :פיתרון

דוח המבקרים על הדוחות הכספיים של חברה ממשלתית זהה לדוח מבקרים של , ככלל

עט תוספת של פסקת ביניים למ, חברה אחרת מאותו סוג ובאותו תחום שאינה ממשלתית

החברה כוללת בדוחות הכספיים מידע הנדרש "לאחר פסקת היקף הביקורת כדלקמן 

 ".לחוק החברות הממשלתיות 33בחוזרי רשות החברות הממשלתיות בהסתמך על סעיף 

ואילו בדוחות  33ליד סעיף ) ב(בפתרון יש להוסיף לפי פתרון המועצה את האות , ככלל

. 'ולא ב' לכן מומלץ לא לרשום לא א) א(ממשלתיות מופיעה האות  מבקרים של חברות

ע וניתן "היו הדוחות הכספיים של החברות הממשלתיות ערוכים לפי תקנות ני, בעבר

דרישה זו אינה קיימת עוד פרט לחברות ממשלתיות . לעובדה זו ביטוי בדוח המבקרים

או שיש כוונה ) חברת חשמל כמו תאגיד מדווח(ע "שהינן ציבוריות וחל עליהן חוק ני

  .לממשלה להופכן לציבוריות במסגרת תהליך ההפרטה

גם בנוסח שמופיע באתר נמצא הפניה רגילה לבעלי מניות ודוחות כרגילים והדבר היחידי 

  .ל"שנמצא בו הבדל הנו הפסקה הנ
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 היבטי מיסוי .7

 ללא שינוי

 דיווחים מיוחדים .8

 . נדרש לדווח או שהחברה נדרשת לדווח ח"רוהמספר דיווחים מיוחדים ש נםיש

לחברי , ח"לרו, דוח מיידי שעל החברה להגיש לרשות החברות הממשלתיות  .א

 :ריון ולשר האחראי שכולל בין היתרהדירקטו

, הכנסותיה, התרחשות אירוע או חתימה על הסכם מהותי לחברה .1

 .הוצאותיה או השקעותיה

ועשויים להיות בעלי השפעה רועים החורגים מעסקי תאגיד רגילים יא .2

 .מהותית על התאגיד

רוע או עניין מהותי שכתוצאה ממנו קיים חשש מהותי כי לא יושגו יא .3

 .היעדים שנקבעו לתאגיד

  דווחו/לעיתים יהיה צורך לשלוח דוחות עדכון לדוחות המיידים שיצאו: הערה

 :ח למבקר המדינה כולל "רוהדוח מיידי שצריך להגיש   .ב

ת על ליקויים חמורים בהנהלת החשבונות או במנהל עובדות המצביעו .1

 .הכספי של האיגוד

עניין המעלה אצלו חשש למעשה פלילי או לפגיעה בטוהר המידות מצד  .2

 .מילוי תפקידו באיגודל שרעובד בו או ממלא תפקיד אחר בק, האיגוד

 .זהו דוח שלא קיים בחברה רגילה בה המבקר מדווח: הערה

 :בדוח זה יש לכלול ,)כולל מידע רב( Long Form Reportדוח מפורט   .ג

דוחות הכספיים מידע על שינויים מהותיים בהיקפים של סעיפים ב .1

ם מבחינה חשבונאית או אחרת הנראית לרואה לעומת השנה שקדמה א

 .החשבון חשובה וציון הסיבה לשינוי

החלטות , גלו במהלך הביקורת מהוראות חוקתדיווח על סטיות שנ .2

 .מוסדות מוסמכיםהממשלה או 

 .ח"פרוט ממצאיו העיקריים של סקר הבקרה הפנימית שערך רו .3

ח "בדוח זה יכללו פרטים רבים נוספים כפי שמופיע בהנחיות לרו: הערה

עוד . באיגודים ממשלתיים כאשר נרחיב על כך במסגרת ענף ביקורת המדינה

ששווה  לעומת דוח מפורט בענפים נציין שהדוח המפורט גדול ממכתב להנהלה

  .למכתב להנהלה בחברה רגילה

  

 בחברה ממשלתית ח המבקר"רושל המינוי הדרך 

  מועצה תשאל

 ,ח אלו"ם ממשלתיים ואת חובותיהם המיוחדות של רויח לתאגיד"פרטו את דרך מינויים של רו

  .אגב ביצוע תפקידם זה
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  פיתרון

ד "התשנ, )ח ושכרם"מינוי רו(ח לחברה ממשלתית הוסדר בכללי החברות הממשלתיות "מינוי רו

  :הנן כדלקמן, ושעיקרן בעניין הנדון 1994

ח "ח המיועדים והמעוניינים לשמש כרו"רשות החברות הממשלתיות מנהלת מאגר של משרדי רו

  .כושרם המקצועיח במאגר מסווגים על פי גודלם ו"משרדי רו. של חברות ממשלתיות

, ח"נציגי לשכת רו, בין היתר, ח לחברות הממשלתיות ובה חברים"קיימת ועדה ציבורית למינוי רו

הוועדה . הלהלן הוועד, ח או עובד משרד המשפטים שיקבע השר"מועצת רו ר"יו, נציגי ציבור

מתוך  ,ח אחד"ד או יותר אם לדעתה החברה זקוקה ליותר ממשרד רוח אח"ממליצה על משרד רו

או על ידה מתאימים לחברה י רשות החברות ושנמצ"ח לפחות שהוצעו לה ע"חמישה משרדי רו

  .מתהמסוי

פה הכללית של יסר מובאת באמצעות הרשות לאישור באח המבק"רוההמלצת הוועדה למינוי 

  . החברה כאשר המינוי טעון אישור רשות החברות

ה "התנהגות שאינה הולמת כבוד המקצוע תשכ(ח "כאן המקום להזכיר כי על פי תקנות רו: הערה

ח בחברות "שניתן לפנות לוועדה למינוי רו) מה שלא נקבע בכללי התנהגות(שם נקבע ) 1965

למשל , ממשלתיות כאשר הדבר לא נחשב כשידול בתנאי שלא ביקשנו חברה ממשלתית מסוימת

חברות ות בין אם בעיף זה ולהזכיר בתשובות לשאלסיש לזכור  ."תנו לי את חברת החשמל"

  .ממשלתיות ובין שידול בכלל

י רשות החברות הממשלתיות בתעריפים קבועים מראש לשעה כפול שעות עבודה "השכר נקבע ע

  .ח המבקרים"בפועל ואף לאחרונה העלו את השכר לרו

בותיהם המיוחדים נובעים מהזיקה הקיימת בין וח –ח "רוהלגבי חובותיהם המיוחדים של 

  :בעיקר כדלקמן מתבטאיםלבין המדינה והתאגידים 

 הדיווח הכספי תעית גבוהה בעריכת הביקורת ונאותוושמירה על רמה מקצ .1

 החלטות ממשלה או מוסדות מוסמכים, הקפדה כי התאגיד מקיים את הוראות החוק .2

 בדיקה שנשמר בתאגיד מנהל תקין והעדר פגיעה בטוהר מידות .3

 ט והעברתו לאחר מכן גם למבקר המדינהעריכת דיווח משלים באמצעות הדוח המפור .4

 ימיםינה במצבים מסוחובת דיווח מיידי למבקר המד .5

  על הבקרה הפנימית SOX-מתן חוות דעת על פי ה .6
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3+ 

  משרדי ממשלה �

 רקע חוקי .1

 חוק מבקר המדינה  .א

 ק יסודות התקציבוח  .ב

  הכנסתו אש הממשלהמשרד ר, י משרדי הממשלה"הפיקוח נעשה ע  .ג

 

 חשבונאות מיוחדת+ דוחות כספיים + רקע +  מושגי מפתח .2

באותם שנים נכתבה חשבונאות . 2003מדינת ישראל לא היה דוח כספי עד שנת ל

. )לממשלה IPSAS ) IFRSוהתקינה הבינלאומית  GASB-ה על הסממשלתית שהתבס

שנים  'מסאחר להליך משולב של התאמה לשוק הישראלי אולם תעל בסיס שני אלו בוצע 

. IPSAS, החשבונאות הממשלתית תהיה רק על פי התקינה הבינלאומיתהוחלט ש

משמע כל רכישה הייתה , החשבונאות הממשלתית עברה מחשבונאות על בסיס מזומן

התאמה לתקציב  וכיום הדוח הוא על בסיס מצטבר תוך, לא הוזכרוהוצאה ולכן הנכסים 

ונאיים חלקם דומים כן המקום לתת מספר דוגמאות לטיפולים חשב. על בסיס מצטבר

 :וחלקם ממש שונים

 :דוגמאות יכולות להיות ,הכרה בהכנסה מעסקאות חליפין  .א

 הכרה בהכנסה ממכירות .1

 הכרה בהכנסה ממתן שירותים  .2

השכרה ודמי , מימון, תמלוגיםכמו (סיביות אהכרה בהכנסה מהכנסות פ .3

 )שימוש

ניתנת למימוש הכרה בהכנסה מעסקאות חליפין תוכר כאשר ההכנסה ממושה או 

  :וכאשר הושלם תהליך הפקת ההכנסה בכפוף לקיומם של מספר תנאים

 רדקיימת ראיה משכנעת לקיומו של הס .1

סיכונים והגמולים ההועברו , שירותיםהניתנו נמסרו המוצרים או  .2

 המהותיים ולא קיימת כל זיקה ניהולית

 המחיר שהוסכם בין המוכר לקונה הנו קבוע או ניתן לקביעה .3

 הבטיח את הגביה באופן קרוב לוודאיניתן ל .4

  .הכרה בהכנסה הייתה על בסיס מזומןהנציין שבעבר 

 :לדוגמא, הכרה בהכנסה מעסקאות שאינן עסקאות חליפין  .ב

 )אגרות, קנסות,  מסים(הכנסות מהפעלת כוח ריבוני  .1

 .ל"תרומות וסיוע מחו, ירושות, הכנסות חד צדדיות אחרות כמו מענקים .2

 שהוקצבו לישות הממשלתיתהקצבות שהן הכנסות  .3

  

יש להכיר בהכנסות מעסקאות אלו בתקופה בה התרחשו האירועים שיצרו את 

  :ההכנסה וזאת בכפוף למספר תנאים

 אם ישנן כאלו, הישות הממשלתית עמדה בדרישות הזכאות .1
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 ניתן לבצע אומדן מהימן של הסכום  .2

 קרוב לוודאי שהסכומים ייגבו .3

  לא קיימות הגבלות על המטרה .4

ה בגין קיימים מקרים בהם לא ניתן לבצע אומדן מהימן של ההכנס: הערה

  .במקרים כאלו תוכר ההכנסה על בסיס מזומן כאשר וונטיתלרהתקופה ה

  

תרשמנה כהוצאה בתקופה בה התרחשו  בחשבונאות הממשלתית תמיכות  .ג

 :ולא בעת העברת הכספים בפועל כאשרהאירועים שיצרו את התמיכה 

 הגורמים המוסמכים לכך י"התמיכה אושרה ע .1

 המקבל עמד בדרישות הזכאות לקבלת התמיכה .2

 ניתן לבצע אומדן מהימן של הסכום .3

במאזן יש לתת ביטוי להתחייבויות הממשלה בגין התמיכות במקביל למועד 

  .תמיכות ועד לתשלום תמיכה בפועל ההכרה בהוצאות בגין

גדולות די בעיות מדידה ישנן , אולם. רכוש קבוע מוצג על בסיס עלות בניכוי פחת

לעומת זאת יש ביאור . נכסי תשתית, לכן ניתן לראות למשל בביאורים נכסי צבאו

אנדרטאות (נכסי מורשת  או ללא מספרים לעיתים על קרקעות ציבוריות

טנציאל השימוש ואס ווזאת אלא אם ניתן להוכיח את פ, שמורות טבע, )וכדומה

  .על פי שווי הוגן

  

  הדוח הכספי

 נכסיםאולם מאחוריהם יש , כולל סעיפים רגילים מדוח כספי רגיל, כאשר מתאזן, המאזן

  .כמו נכסי צבא וכדומה יםמיוחד

  .נקרא דוח על הכנסות והוצאותהדוח השני הנו דוח מיוחד ש

אות שאינן חליפין קקודם שהם הכנסות מעס צוינוכל המרכיבים ש את ההכנסות כוללות

  :ההוצאות מחולקות לפי פעילויות כדלקמן, מנגד .והכנסות מעסקאות חליפין

, דתות, ספורט, תרבות, מדע, הוצאות חברתיות שבהן נמצא חינוך .1

 .אחרותו, בריאות, עבודה ורווחה, איכות סביבה, קליטת עליה

 .תחבורה ואחרות, רתותקש, הוצאות תשתית כמו אנרגיה .2

, חקלאות ,טכנולוגיה, מסחר ותעשייה, הוצאות כלכליות לרבות כלכלה .3

 .שיכון ובינוי ואחרות, תיירות

, בטחון פנים, נלאומייםיחסים בי, הוצאות ממשל ומנהל לדוגמא חוק .4

 .מנהל פנים ואחרות, מיותרשויות מקו

תיאום הפעולות , חירום אזרחי, גמת בטחוןוטחוניות כדיהוצאות ב .5

  .בשטחים ואחרות
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 משרדי ממשלהנהלי בקרה ייחודיים ל .4

  :טחוןימשרד הבהקשורים לדוגמא לנהלים 

 טחוןיי משרד הב"יש לבחון נהלים באשר למתן תמיכות ע  .א

טחון ובהם ייש לבחון עמידה בהוראות החוק המתייחסות למשרד הב  .ב

 .חוק מבקר המדינה וחוק יסודות התקציב

 טחון עמד בתנאים לזכאות לתמיכה ממשלתיתיבדיקה שמרד הב  .ג

, מסים, ם לגביית אגרותיש לבחון הפעלת כוח ריבוני בשטחים הכבושי  .ד

 .ב"קנסות וכיוצ

  

 נהלי ביקורת ייחודיים למשרדי ממשלה .5

  :טחוןימשרד הבדוגמא לנהלים הקשורים ל

יש לבדוק כי דוח הכנסות והוצאות נעשה בהתאם לתקינה בינלאומית   .א

IPSAS. 

יש לוודא כי המשרד מפריד בדוחותיו הכספיים הכנסותיו מעסקאות   .ב

חליפין ומעסקאות שאינן עסקאות חליפין בהתאם לתקינה בינלאומית 

IPSAS. 

 .פי כרכוש קבועסיש לבחון רישום נכסי הצבא בדוח הכ  .ג

בדוק כי הכרה בהכנסה בעסקאות שאינן עסקאות חליפין הוכרו   .ד

 .דוגמת סחר בנשק, ו ההכנסהבתקופה בה התרחשו האירועים שיצר

יש לבחון רישום נכסי המורשת בדוחות הכספיים על ביס ערך סמלי או   .ה

 .שווי הוגן אם ניתן לעמוד אותם

 

 בדוח המבקרים ההבדלים בחוות הדעת .6

על הדוח הכספי לא . ח"רוהממנה את זה שההפניה היא לחשב הכללי כי הוא  -הפנייה  .א

ומי שממנה אותם הוא החשב  ל"והמנכ של המשרדהחשב רק לחותם השר אלא 

 .הכללי

 בלבד האחריות הנה של הנהלת המשרד - אחריות  .ב

  .IPSASאין חשבונאות רגילה אלא חשבונאות בינלאומית  -חשבונאות  .ג

 

 היבטי מיסוי .7

 ללא שינוי

 דיווחים מיוחדים .8

 ראה דוח מפורד כמו חברה ממשלתית
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  קרנות הון �

 רקע חוקי .1

 1994ד "התשנ, חוק להשקעות משותפות בנאמנות  .א

 1968ח "חוק ניירות ערך התשכ  .ב

ל "תש) מבנהו וצורתו ,פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות(תקנות ניירות ערך   .ג

1969 

  1970ל "תש) עריכת דין וחשבון שנתי(תקנות להשקעות משותפות בנאמנות   .ד

ח על אחזקת "דו, חודשי ח"דו, ידייח מ"דו(תקנות להשקעות משותפות בנאמנות   .ה

  1994ה "תשנ) ח על הצבעה באסיפה כללית"יחידות ודו

 1995ה "התשנ) חישוב תשואה(תקנות להשקעות משותפות בנאמנות   .ו

) מחירי קניה ומכירה של נכסי ושווי נכסי קרן(תקנות להשקעות משותפות בנאמנות   .ז

 1994ה "תשנ

 :הערות

 מתוך התקנות והפרסומים הללו נלמד את הנושא •

התשקיפים של היא אמונה על , רשות לניירות ערךה ונאמנות זהעל קרנות  הגוף המפקח •

 .ומהווה חלק מהסביבה החוקית הקרנות

 מושגי מפתח .2

קרן נאמנות היא . המעמד המשפטי של קרן נאמנות לא ברור ככלל -קרן נאמנות  .א

וניין מע/למעשה הסכם בין מי שמעוניין לנהל את הנכסים המשותפים לבין מי שמוכן

להיות נאמן על הנכסים כאשר לאחר החתימה על ההסכם ניתן להביא אותו ולפרסם 

זהו למעשה הסכם לניהול משותף של . אותו לשותפים האמיתיים שהם בעלי היחידות

לא  יאהקרן נאמנות , כלומר. נכסים מסוימים שעליהם הסכימו אותם בעלי יחידות

נישום ומי שמייצג בסופו של דבר ל תבנחש יאממש ישות משפטית אולם לצורכי מס ה

 .את הקרן ומי שאחראי זה מנהל הקרן והנאמן

 :העיקריים הם הדברים הבאים המאפייניהפעילות שלמעשה מסגרת  וז - הסכם הקרן  .ב

האם היא פתוחה או ( היא איזה סוג קרן, שם מנהל הקרן, שם הנאמן, שם הקרן

מהו , מהו שכר המנהל, מהו שכר הנאמן, ממס ורההאם היא חייבת או פט, )סגורה

מהם מועדי הצעת , מהם מועדי הפדיון אם ישנם, שיעור המרבי של ההוספהה

הדרך , הכהונה של הנאמן תתקופמהי , מהי מדיניות ההשקעה של הקרן, היחידות

  .לשינוי הסכם הקרן

 .כל העקרונות האלה נמצאים בתשקיף של קרן הנאמנות

נאמן  .י מי שנקבע בחוק לכך"ה לנאמנות עשירותלעניין כזה חברה שאושרה  -נאמן  .ג

או חברה שעיסוקה העיקרי הוא מילוי , צריך להיות או תאגיד בנקאי או מבטח

בנוסף על הנאמן להיות בעל הון עצמי שנדרש בחוק ולהיות מסוגל . תפקידי נאמנות

ף עליו בנוס. לפרוע את אותם חובות שיש לו מעצם תפקידו כנאמן של קרן נאמנות

, בטחונות כספיים בצורה של ביטוח אחריות מקצועית, להעמיד בטחונות נוספים
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זה קשר משפחתי  אסור לנאמן להיות תלוי במנהל בין אם. ערבויות או הון עצמי נוסף

להיעזר  ניתןאין כללי אי תלות אבל (תלוי  בלתילהיות  חייבהנאמן ש ווןכי או כלכלי

 ).בכדי לקבוע האם הנאמן בלתי תלוישנלמדו בעקרונות ובחשיבה של אי תלות 

  :תפקידי הנאמן הם

 הנאמן צריך לפקח קיום הוראות החוק .1

 על הוראות הסכם הקרן .2

 על פי תשקיף שיש בידי מנהל הקרן תעל ההתחייבויו .3

  :בנוסף עליו לוודא את הדברים הבאים

לוודא שיש כאן תהליך תקין של קבלת החלטות שתואם לנוהל שאושר בידי  .1

 .הדירקטוריון

 .קיימת מערכת בקרה פנימית שמבטיחה ניהול תקין של ספרי הקרן .2

הוראות הסכם , בטחת ניהול הקרן לפי הוראות החוקהם לישנה מערכת אמצעי .3

 .תחייבויות על פי התשקיףההקרן וה

י מי שנקבע בחוק "מנהל הקרן צריך להיות חברה רשומה בישראל שאושרה ע -מנהל  .ד

בנוסף על החברה להיות . של החברה נדרש להיות ניהול קרנות עיסוקה הבלעדיו, לכך

טחונות כספיים בצורה של ביטוח אחריות יבעלת הון עצמי שנדרש וכן להעמיד ב

ל "המנכ םכמנהל קרן אהמנהל לא יכול לשמש . י נוסףערבויות והון עצמ, מקצועית

ת נאמנות של לנהל קרנו ניתןא ל. (ל של מנהל קרן אחר"שלה הוא דירקטור או מנכ

 )כמה מקומות ביחד מותר לנהל כמה קרנות בחברה אחת

נה לבעליה את הזכות להשתתף יחידת השתתפות זו יחידה שמק -יחידת השתתפות  .ה

יחידה זו מאפשרת לבעליה רק את הזכות למכור אותה . בצורה שווה בקרן הנאמנות

קנה לא מ יאה, ו לא מניה בחברהז. ברווח או בהפסד יחסית למחיר שהיא נרכשה

 .נאמנות עדיין אין לנו שום זכות עודפתהקרן מ 90%בעלות ואם נקנה 

. זהו המחיר או התמורה שיקבל מחזיק יחידות השתתפות בעת המימוש -מחיר פדיון  .ו

 :ההבא הכדי לחשב זאת עלינו להפעיל את הנוסח

 התחייבויות(נקרא ערך היחידות)

לש היחידות הנקוב 

כאשר שווי השוק צריך להיות זמין , נכסים בשווי מימוש צריכים להיות בשווי שוק

  .המכירה' כל יום וממנו מנכים את הוצ

לא יהיו (בעיקרון בקרן נאמנות אין התחייבויות ואף אסור שיהיו התחייבויות 

  ).'אשראי וכו, זכאים, ספקים: התחייבויות כגון

  :סוגים של התחייבויות 3קיימים 

 לשלם בגין המנהל והנאמן' הוצ .1

 עם מס הכנסה) זכאים/חייבים(ז "חו .2

התחייבויות שנוצרות כתוצאה מכתיבת אופציות אם הקרן במדיניותה מאפשרת  .3

 .כתיבת אופציות

  .בעיתון המספר מופיע באחוזים, ותערך נקוב של יחידות הן כמו ערך נקוב של מני

 למנהל ולנאמן אסור להתפטר אלא רק באישור בית משפט •
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 .שיעור ההוספה+ מחיר הקנייה מורכב ממחיר פדיון  -מחיר יחידה  .ז

מים שזה מעין דמי ישיעור שהחליטו להוסיף מנהלי קרנות מסו ואה שיעור ההוספה

אגורות  2שיעור ההוספה הוא  100לדוגמה מחיר פדיון היה  .רישום בעת הכניסה

 .אגורות 102 ולכן מחיר היחידה הוא )2%(

אלו קרנות אשר מאופיינות , מרבית הקרנות בשוק הן קרנות פתוחות - קרן פתוחה  .ח

 :בשלוש תכונות עיקריות

חודשים מיום  12מנהל הקרן ראשי להציע את יחידותיה במשך תקופה של  .1

 .ףפרסום התשקי

 .מנהל הקרן חייב לפדות את יחידותיה על פי דרישה .2

 .מחיר היחידה והפדיון נגזרים משווי נכסי הקרן במועד חישוב המחיר .3

בקרן פתוחה חייב שיהיה מחירים זמינים בשוק לכל נכס בקרן ושניתן לממש  ,כלומר

 .יותר בניירות ערך סחיריםאת היחידות בכל נקודת זמן ולכן אנחנו נראה השקעות 

 .חודשיים שיכול להתחדש 12פתוחה היא תשקיף למשך למעשה קרן 

 :מאופיינת בתכונות הבאות -קרן סגורה  .ט

 .נקבע לכך בתשקיףשהצעת היחידות לציבור אינה רציפה כי אם נעשית ביום  .1

 .מנהל הקרן אינו חייב בפדיון היחידות ובדרך כלל היחידות אינן נפדות .2

 .יחידה נקבע במסחריחידות הקרן נסחרות בבורסה ומחיר ה .3

, אלא בנקודות זמן מוגדרות, בקרן סגורה לא פודים או קונים באופן שוטף ,כלומר

מה . רכוש אותהלמשל קרן סגורה לשבע שנים ובשניים או שלושה תאריכים ניתן ל

הן אלה , )כמו מניות(שתתפות היחידות האלא לא הנכסים של הקרן  םהשנסחר 

ן "יומי כמו נדלהשקיע בתחומים שאין להם מחיר יומנסחרות מה שמאפשר בקרן לש

גבוה מהמחיר שנגזר  ואשמחיר היחידה יכול להיות נמוך הוא שיכול להיווצר ומה 

 .שווי הנכסיםמ

זו קרן שתהיה חייבת במס בגין הכנסותיה למעט הכנסות הפטורות  -קרן חייבת  .י

 .'הוצאות מיסים וכו, הפרשות למס, בקרן זו אנו נראה תשלום מס ,כלומר. ממס

זוהי קרן שתהיה פטורה מתשלום מס על כל ההכנסות והרווחים שיהיו  - קרן פטורה  .יא

 .ומי שיהיה חייב במס אלו הם בעלי יחידות ההשתתפות, לה

 .בעבר הייתה קרן הון מעורבת אשר שילבה בין קרן פטורה לחייבת •

 דוחות כספיים .3

  :חות הכספיים מורכבים מהדוחות הבאיםהדו

 :ובמסגרת זו נמצא )במקום מאזן( ח על מצב הקרן"דו  .א

מזומנים , ל"ניירות ערך בחו, נכסים שמחולקים לקבוצות כמו ניירות ערך בארץ

  .שכולם נכסים נזיליםכ', ושווה מזומנים וכו

לשלם התחייבויות , ז"חו(נו אם ישנם יהיו משלושת הסוגים שצויהתחייבויות 

  .)וכתיבת אופציות
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מנכים אותם מהנכסים בנוסף נמצא סעיף מיוחד שנקרא הוצאות מכירה ש

זה את מחיר הפדיון ח "נמצא בדו, כמו כן. ך היחידותובסוף נוצר ער וההתחייבויות

 .ח הם מנהל הקרן והנאמן"החותמים על הדו, ולשנה קודמת באחוזים לתקופה זו

או יינתנו כל סוגי ההכנסות למיניהן שיש בקרן במסגרתו ינותחו  דוח רווח והפסד  .ב

למעשה . הכנסות מריביות ועוד, הכנסות מדיבידנדים, ע"כמו הכנסות משערוך ני

לגבי ההוצאות קיימים , כמו כן .ההכנסות נגזרות מאותם סוגי נכסים שיש בקרן

 דמי נאמנות ובמקרים מסוימים גם' הוצ, דמי ניהול' הוצ: שלושה סוגי הוצאות והן

 .מס כאשר הקרן חייבת' הוצ

 ומצאייח זה "בדו -דוח תנועת היחידות והשינויים בערכן או דוח על ערך היחידות  .ג

 :שלושה טורים

  הערך הנקוב של היחידות -טור ראשון .1

  הפסד שלא יועדה/יתרת הרווח - טור שני .2

  ערך היחידות -טור שלישי .3

  .ההשתתפותכיון בעת הנפקת יחידות כמו פרמיה או ני יתרת הרווח היא

תקבולים , רווח והפסד, תנועה בהון העצמי, יתרת פתיחה וסגירהבדוח זה נמצא 

 .מהוצאת יחידות ותשלומים לפדיון יחידות

 :ביאורים  .ד

האם היו , מי המנהל שלה, המהות שלה, ביאור כללי שמתאר את סוג הקרן .1

 .'שינויים בה וכו

, ח על מצב הקרן"ואת הד ותשמסבירכולל מספר שורות המדיניות החשבונאית  .2

מסבירים שזה על בסיס  פסדהח ולגבי רוו .הכל על נכסים כספיים ושווי שוק

 .כמו שהוסבר ח על השינויים"דובמצטבר ו

 .שמנהל הקרן יצר יש כתיבת אופציותרק כאשר ביאור שמופיע  .3

 .'וכו שומות מס, איזה מיסים שילמו, מתארים את המעמד של הקרן -מס הכנסה .4

הצדדים הקשורים ויש הסבר על כל  המנהל והנאמן הם -צדדים קשורים .5

 .ההוצאות ששולמו להם

מדד  כמווהשינויים במדדים השונים שם מתארים את המדדים  -נתונים נוספים .6

 כדי להראות אתשל הקרן תופיע התשואה ליד הביאור  .'וכומחירים לצרכן ה

 .התשואה הריאלית ביחס לכל מדד

שתקפים כל ניירות הערך וההשקעות עד לרמת מברשימה זו  -רשימת נכסי הקרן .7

ח על מצב הקרן רואים שכל סעיף "משווים אותו לדואם  ,כלומר .הנייר הבודד

אחוז ההחזקה בו ואת האחוז וליד כל אחד מניירות הערך יש את נפתח לשמות 

 .של השווי של אותו נייר מסך השווי של הקרן

 נהלי בקרה .4

בקרה על הרישום של דמי הניהול למנהל הקרן יש לבחון האם כל חודש מבוצעת   .א

 .בהנהלת החשבונות
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 .הקרן מדיניותיש לבחון האם מדיניות ההשקעה תואמת ל  .ב

 .תלות בין הנאמן למנהל הקרן האם קיימתיש לבחון    .ג

 1994ד "השקעות משותפות בנאמנות התשנ יש לבחון מינוי הנאמן לפי חוק  .ד

הוצאות המס שנרשמו משקפים את החיובים יש לבחון אם מדובר בקרן חייבת שאכן   .ה

 .במס של הקרן לתקופת החתך

 .נכסים בקרן הנאמנות רכישתיש לבחון שבמהלך התקופה לא נלקח אשראי לשם   .ו

 10%- יש לבחון שאין השקעה אחת באף נקודת זמן במניה מסוימת שהיא מעבר ל  .ז

 .5%מעל  ע אחד בשיעור"ל שאין שיעור החזקה בני"מהשווי של ערך היחידות וכנ

 נהלי ביקורת .5

ח במסגרת "בחנו האם דמי הניהול למנהל הקרן נרשמו בשלמותן בגין כל שנת הדו  .א

 .הדוחות הכספיים

הרכב ההשקעות מתאים למדיניות ההשקעה שנמצא  חתךיש לבחון שלתאריך ה  .ב

 .בהסכם הקרן

י ערכם בשוק לתאריך "פסי הקרן רשומים בדוחות הכספיים עבדקו שאכן כל נכ  .ג

 .החתך

ש לבחון האם ניתן גילוי נאות לעסקאות עם נאמן הקרן ומנהל הקרן המהווים י  .ד

 .צדדים קשורים לקרן

ח "יש לבחון את נאותות חישוב מחיר הפדיון של יחידות ההשתתפות אשר מופיע בדו  .ה

 .על מצב הקרן

 10%- יש לבחון שאין השקעה אחת באף נקודת זמן במניה מסוימת שהיא מעבר ל  .ו

 5%בשיעור מעל ע אחד "ל שאין שיעור החזקה בני"ידות וכנמהשווי של ערך היח

 .לתאריך החתך

 חוות הדעת .6

  :חברה רגילה בדברים הבאיםחוות דעת בבקרן נאמנות שונה מחוות הדעת 

 .חוות הדעת תופנה לבעלי יחידות ההשתתפות בקרן הנאמנות  .א

מצב ח על "במקום מאזן נקרא דו(בפסקת המבוא תכלול שמות של דוחות אחרים    .ב

ח על תנועת היחידות והשינויים "ח על השינויים בהון יקרא דו"הקרן ובמקום דו

 .ח"בנוסף יש לרשום גם את רשימת נכסי הקרן כאילו זה דו. )בערכן

 .בפסקת המבוא האחריות היא של מנהל הקרן ונאמן הקרן  .ג

האחריות היא לאור חוק השקעות משותפות בנאמנות יש להדגיש בפסקת המבוא כי   .ד

 .והתקנות על פיו 1994ד "נהתש

נאמן של ופיעו מנהל הקרן ויבמקום הנהלה ודירקטוריון בפסקת היקף הביקורת   .ה

 .הקרן

 .נשנה את שמות הדוחות בפסקת חוות הדעת  .ו

ח משקף באופן נאות בהתאם לכללי "בפסקת חוות הדעת לא מספיק לרשום שהדו  .ז

 .הקרן אלא יש להוסיף גם בהתאם להוראות הסכם, חשבונאות מקובלים
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שתופיע רק בתשקיפים  יש להוסיף לאחר פסקת ההיקף את פסקת ההסכמה  .ח

ם כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף של הקרן שיפורסם מיאנו מסכי": כדלקמן

 ."YYYבשנת  XXXבחודש 

 מיסים .7

 ללא שינוי

 דיווחים מיוחדים .8

  :דיווחים מיוחדים בקרן נאמנות

כולל בתוכו גם את עיקרי הסכם ראשית הקרן מדווחת במסגרת תשקיף כשהתשקיף 

נמצא  ,כמו כן. הקרן וגם את התנאים העיקריים והמדיניות העיקרית בהשקעות הקרן

  .קודם לכן 3שם את הדוחות הכספיים המבוקרים כפי שראינו בסעיף 

נדגיש כי תשקיף של קרן יכול להיות בכל תאריך ולא בהכרח קלנדרי וכתוצאה מכך 

 31/1-לדוגמה יכולים למצוא דוחות כספיים מה .וות דעתנונגזרים הדוחות הכספיים וח

  .31/1-ד הע
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  בתי מלון �

 רקע חוקי .1

 אין משהו מיוחד

 מושגי מפתח .2

 3בעיקר בסעיף 

 דוח כספי .3

  :דברים מיוחדים

. מאחוריו מסתתר עולם ומלואו ,אולם, במילה שלו ידויחיהוא לא אמנם  -מלאי  .א

מהווה סעיף מרכזי ברווח והפסד בבית  הוא, מזון ומשקאותבסעיף זה יכללו מלאי 

 .מלון

,  שמקבלים בתי המלון ומענקי השקעותשל בית המלון המבנה עצמו  -רכוש קבוע  .ב

 .ם ועוד"סכו, כלי שולחן, כלי זכוכית, מגבות, מלאי בסיסי שכולל כלי מיטה

 ניתן לראות ,כלומר .רווח והפסד יש מעין מגזרים בתוך הרווח והפסדביאורים של ב  .ג

סות מחדרים או הכנסות ממזון והשקעות או הכנסות משירותים אחרים כמו הכנ

מנגד יש את ההוצאה המקבילה לכל הכנסה  .ספורט ועוד, מכוני יופי, טיפולים, ספא

 .הוצאות תחזוקה וטיפולים, משקאותהמזון ועלות ה, כגון שכר עבודה של החדרנים

אלו אותן . תי מחולקותהוצאות תפעוליות בל נקראוח והפסד ומרכיב נוסף בר

, ארנונה :שתוארו לעיל כגוןסוגי הכנסות  ןליחסן לאותהיה הוצאות שלא ניתן 

 .יחסי ציבור ועוד, פרסום, חשמל, ביטוחים

 .אלה כל הנקודות המיוחדות בבית מלון

 נהלי בקרה .4

כלומר פיקוח על התקבולים שמתקבלים בנקודות , בקרה על שלמות ההכנסות  .א

 .'וכוספורט , מכוני יופי, בארים, מועדונים, ו מסעדותכמ. המכירה השונות

המלון והיא חייבת  בקרה על הקבלה שהיא המערכת הרישומית הקדמית של בית  .ב

 .כל נקודות המכירהלהיות מקושרת ל

ח ותשלומים במטבעות שונים לאור הסביבה הרב "יש לקיים בקרות על המרות מט  .ג

 .מטבעית שיש בבית המלון

 .בית המלוןות שמהווים מרכיב הוצאה מרכזי בומשקאבקרה על מזון   .ד

ן הן בחדרי המלון וה" גניב"חלקו , בתי מלון הינם גופים עתירי רכוש: "מלאי בסיסי   .ה

, המצעים, נדרש לבחון בקרה על המגבותו בשטחים הציבוריים לרבות בחצרות

 ".'הפסלים וכו, הכלים

 נהלי ביקורת .5

 .ספא ועוד, חדרים, כנסות בגין מזון ומשקאותיש לבדוק שיש סיווג ראוי בין סוגי ה  .א

 .ספא ועוד, חדרים, בגין מזון ומשקאות וק שיש סיווג ראוי בין סוגי הוצאותיש לבד  .ב

שאין שם הוצאות , תפעוליות בלתי מחולקות יש לבדוק את הרכב סעיף הוצאות  .ג

 .ליחסן להוצאות תפעוליות שאפשר אולי



 ביקורת מתקדמת ב

101  
  י איתי מץ"סוכם ועובד ע

קבוע ולעשות ספירת מצעי לרבות למלאי יש לעשות ביקורת לתאריך המאזן לרכוש ה  .ד

 .הבסיס

יש לבדוק חתך חשבונאי ללינות בבתי מלון ולראות שנרשמו החלקים היחסיים   .ה

 .שוברים שמביאים האורחיםמה

  

  

 אין משהו ייחודי לבתי מלון 8-ו 7, 6לגבי סעיפים  •
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 בנקים �

 רקע חוקי .1

ישראל את המפקח על על פי פקודה זו ממנה נגיד בנק  -1941א "פקודת הבנקאות תש  .א

הבנקים כאשר בידי המפקח יש את הסמכויות לפיקוח כללי ולביקורת על כל תאגיד 

 :כאשר בידיו סמכויות נוספות כמו, בנקאי

 הסמכות הבלעדית לבנק ישראל להנפקת רישיונות לתאגיד בנקאי .1

 הבטחת יציבותו של הבנק וניהולו התקין .2

 המפקח יכול לתת סנקציות על בנק מסוים .3

הוראות דיווח לציבור  םד נציין כי המפקח על הבנקים מוציא פרסומים וביניהעו

במסגרת דיווחים אלו המפקח גם קובע את כללי . והוראות בדבר נוהל בנקאי תקין

, IRFS-החשבונאות לבנקים שכיום מבוססים על התקינה האמריקאית עם כיוונים ל

עמלות שורה או עמלות על  כולל, ומנחה כיצד הבנקים צריכים להתנהל בכל נושא

  .הקמת הלוואה ועל כל הוראה

, גם על בנק ציבורי, חוק ניירות ערך ותקנותיו לא אמורים להשפיע על הבנקים

 .פרקטית נעזרים בהם אבל לא מחויבים להם

 :לחוק הבנקאות יש מספר תחומים -1981א "חוק הבנקאות תשמ  .ב

מיליון  70הון עצמי מינימום , נקבע שתאגיד בנקאי חייב שיהיה לו רישיון -רישוי .1

 .10%-ואמצעי שליטה נחשבים מ ₪

. 'ש וכו"חשבונות עו, חובה לספק שירותים לרבות קבלת פיקדונות - שירות ללקוח .2

יש הוראות על איסור הטעיה וגילוי נאות . בלי פיקדונות הגוף אינו נחשב לבנק

 .רות בשירותקיים איסור להתנות שי. למשל יש להציג מהי הריבית האפקטיבית

עוסקים גם בשירות ללקוח בנושאים של יעוץ  -1986ו "כללי הבנקאות תשמ  .ג

 .גילוי נאות ללקוח ועוד, מסירת מסמכים, להשקעות

 מושגי מפתח .2

בנק הוא מוסד פיננסי אשר פועל למקסם את רווחיו בדרך של עסק תוך שימוש  -בנק  .א

, כדי לבסס את עצמו לשם כך הבנק זקוק להון עצמי מאסיבי. במשאביו הפיננסים

 .תוך נטילת סיכונים במתן אשראי ללקוחותיו

  :מחלקים את הבנקים לשני סוגים עיקריים

 'לאומי וכו, כמו בנק פועלים - בנקים מסחריים כללים .1

 לפיתוח תעשיה, בנק לחקלאות, כמו בנק למשכנתאות -בנקים ענפיים .2

 מכשירים פיננסיים או נגזרים  .ב

נק הוא ביצוע תיווך פיננסי שתכליתו גיוס כספים על ידי תפקידו של הב -תיווך פיננסי  .ג

תוך גישור על פערי , ח וניירות ערך והלוואתם לציבור"הנפקות אג, פיקדונות הלוואות

 .והטעמים של המשקיעים מצד אחד וצרכני האשראי מצד שני, הכמות, הזמן

. פירעונה הסיכון שלווה לא יהיה מסוגל לפרוע את ההלוואה במועד -סיכוני אשראי  .ד

המפקח על הבנקים שואף לוודא שסיכון האשראי מופחת על ידי פיזור נאות 
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, םמגזרים תעשייתיי, באמצעות חוקים להגבלת חשיפות בין אם ביחס ללווים בודדים

לפיכך לדוגמה נקבעה הגבלת חבויות של לווה . או למדינות מסוימות, או מסחריים

שראי הו הסיכון שהלקוח לא יעמוד בתנאי סיכון א. בודד לאחוז מסוים מנכסי הבנק

. או במועדי פירעון האשראי בהתאם להסכם ההתקשרות עם הבנק/פירעון האשראי ו

 .ביטחונות למיגון בפני סיכוני האשראי, שעבודים, לכן נקבע אמות מידה פיננסיות

זהו הסיכון כי בנקודת זמן נתונה תתבצע משיכה קולקטיבית של  -סיכוני נזילות  .ה

 .הציבור מהבנק שתביא לחדלות פירעון אפשרית כספי

הלימות הון של תאגיד בנקאי היא אחד המדדים החשובים ביותר  - הלימות הון  .ו

לפיקוח והיא נמדדת על ידי השוואה של משאביו ההונים של הבנק עם הסך הכולל 

במילים אחרות זה היחס בין ההון העצמי . של הנכסים וההתקשרויות החוץ מאזניות

 .9%-8%כאשר היחס צריך להיות מינימום , האשראי שניתןלבין 

ככל שיהיה . אלו הן הוראות שמטרתן לטייב את תיק הלקוחות של כל בנק - באזל  .ז

 )הוראות בינלאומיות. (מרתקים הון לאותו הלקוח/איכותי יותר פחות מייחסים

תר אלו הן ההלוואות שהבנק נותן לציבור בריבית שהיא גבוהה יו -אשראי לציבור  .ח

 ).קיים גם אשראי לממשלות(מהריבית שיש בפיקדונות 

הנכסים , מלאי ההשקעות האישיות של הבנק, מלאי ניירות ערך של הבנק -נוסטרו  .ט

 .לעיתים הנוסטרו מסב רווחים או הפסדים גדולים לבנק. העצמיים שלו

כל דבר שקשור להתחייבות , ערבויות, הלוואות, מערכת האשראי הכוללת -אובליגו  .י

 ).הצהרת עושר(ק בבנ

 דוחות כספיים .3

  :כיצד נראים דוחות כספיים של בנק

  :במאזן נראה את הדברים הבאים -מאזן

  :בצד הנכסים

 בבנק בישראל או בבנקים זרים -מזומנים ופיקדונות בבנקים •

 )נוסטרו(ניירות ערך  •

 )משמעותי מאוד בבנקים והוא מציין נכס(אשראי לציבורי  •

 אשראי לממשלות •

 בחברות כלולותהשקעות  •

 סניפי הבנק -בניינים וציוד •

  נכסים אחרים אם ישנם •

  :בצד ההתחייבויות

 פיקדונות הציבור •

 פיקדונות הבנקים •

 פיקדונות הממשלה •

 ח לסוגיהן"אג •

  הון עצמי •
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  :רווח והפסד מורכב מ

  

  ס"רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ

  זו הפרשה בפועל 1% -פחות מ )ס"הפרשה לחומ(

  ס"רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחומ

  )'רווחים מהשקעה במניות וכו, עמלות תפעוליות( הכנסות תפעוליות ואחרות

  )אחזקה ופחת של בניינים וציוד ועוד, משכורות( )הוצאות תפעוליות ואחרות(

  רווח מפעולות לפני מס

  

המפקח . האמריקאיתהחשבונאות בדוחות הכספיים של בנקים מקורה מהחשבונאות 

החליט שזו תהיה החשבונאות של הבנקים כיוון שהחשבונאות האמריקאית יותר 

התחילו לאמץ מקטעים  2014ועד  2011-כיום מ. מעמיקה ומדויקת ומהימנה, מפורטת

ועובדים , SAS-ו, ASנדגיש כי הביקורת היא לפי תקנים אמריקאים כמו . IFRS-קטנים מה

 .לפיהם גם היום

 רהנהלי בק .4

יש לבחון באופן שוטף במהלך השנה שאכן ישנה הלימות הון כנדרש על פי הוראות   .א

 .המפקח על הבנקים

 .יש לבחון פיזור סיכוני אשראי של הבנק  .ב

יש לבחון שגרעין השליטה בבנק עומד בתנאים של המפקח על הבנקים לרבות בקשר   .ג

 .לתקופהאחת , בדיקה שתעשה במהלך השנה, להוראות רכישת אמצעי שליטה

בדוק את נהלי האשראי שהבנק נותן ללקוחות השונים ובמיוחד בגין לקוחות   .ד

 .3שעשויים לתת מענה לבאזל 

יש לבחון שאכן עובדים על פי הוראות גילוי נאות של המפקח על הבנקים ללקוחות   .ה

 .הבנק

 נהלי ביקורת .5

בדוק את יחס הלימות ההון לתאריך המאזן ואת עמידתו בהוראות המפקח על   .א

 .הבנקים

 .לתאריך המאזן 20%יש לבדוק שהבנק השקיע בתאגידים ריאלים עד   .ב

ס לשנת הדיווח "יש לבדוק את הסעיף המרכזי בבנק בכל הקשור בהפרשה לחומ  .ג

 .לרבות עמידה בדרישות ספציפיות של המפקח באותו ענף

 .ע והשקעות אחרות"בדוק את הסיווג הנאות לתאריך המאזן בין הנוסטרו לבין ני  .ד

בדוק לתאריך המאזן מדגם של לקוחות לעמידתם באמות מידה פיננסיות יש ל  .ה

 .והצורך בהפרשה בגינם) קובננסט(
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 דוח מבקרים .6

  :ההבדלים בחוות הדעת

: יש להוסיף את המילים הבאות, 1973ג "בפסקת היקף הביקורת אחרי התשל  .א

יות של בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע על פי ההנח םותקני ביקורת שיישומ"...

 ".המפקח על הבנקים

הדוחות הכספיים , לדעתנו, כמו כן: "....בפסקת חוות הדעת יש להוסיף בסוף הפסקה  .ב

 ".ל נערכו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו"הנ

 .מאחר ויש הרבה תביעות בבנקים נראה בדרך כלל הפניית תשומת לב בנושא  .ג

 היבטי מיסוי .7

 מ"אין מע  .א

 מס שכר  .ב

 חדיםדיווחים מיו .8

  :בבנקים יש דיווחים מיוחדים רבים כגון

 .יש הצהרות של הנהלות הבנק בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית  .א

ח והוא מורכב משני "י הרו"שנכתב ע) long form report(ח מפורט בבנקים "יש דו  .ב

 :חלקים

ח לדירקטוריון או לוועדה מטעמו לקראת הדיון "ח ראשוני שמוגש על ידי הרו"דו .1

ממצאי הביקורת , ח מתייחס להיקף הביקורת"הדו. ח הכספי השנתי"הדועל 

 .ח המבקר"ח הרו"ולצורך בשינויים בנוסח של דו

חודשים מתאריך  6דוח משלים המוגש לדירקטוריון או לוועדה מטעמו תוך  .2

ח כולל "הדו. םח הכספי כמוקדם מביניה"יום מפרסום הדו 60המאזן או תוך 

כמו כן , ואפקטיביות הבקרה והביקורת הפנימית התייחסות לבקרה הפנימית

דבר . ממצאי ביקורת מהותיים שהיו ותיקון הליקויים עליהם הצביעה הביקורת

נוסף שנראה הוא תהליך ההסתמכות על מומחים וכן הערכת נכסים והסברים על 

ח במהלך "נראה אילו שירותים סופקו על ידי הרו, כמו כן. אותה הערכה שבוצעה

ח תוך ציון "יש לתאר את הדוחות שהוגשו במהלך השנה על ידי הרו השנה וכן

 .מתי ולמי הוגשו

אך בתוכו נמצא התייחסות למצב הנזילות , המונח לא מיוחד -ח דירקטוריון"דו  .ג

מיד . ב"והסיכונים והתייחסות לפעילות הכלכלית במשק והשפעתה על הבנק וכיוצ

ת מידע רב שלא מקובל בדיווחים ח הדירקטוריון יש סקירת הנהלה שכולל"אחרי דו

 :רגילים בתאגידים רגילים כמו

סוגי ההכנסות והוצאות , אחורה לחמש שניםרווח והפסד , שנים אחורה 5 -מאזנים ל

החשיפה שיש לבנק לשינויים בשיעורי . 'ח וכו"מט, לא צמוד, צמוד, לפי מגזרים

התפלגות האשראי לציבור לפי , סיכון האשראי לציבור מחולק לענפי המשק. הריבית

  ).כלומר שנתיים אחורה(מאזן ורווח והפסד , רבעונים 8-ודוחות ל םאזורים גיאוגרפי

 .וחים הנדרשים המיוחדים של בנקיםאלה הדיו
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  ביקורת המדינה �

 רקע חוקי .1

  :ישנם מספר חוקים שקשורים לביקורת המדינה

 1988ח "חוק יסוד מבקר המדינה תשמ  .א

 1958ח "חוק מבקר המדינה תשי  .ב

 קווים מנחים לרואה חשבון של איגוד  .ג

 סוגיות נבחרות בביקורת המדינה .2

 נתונה בידי מבקר המדינהביקורת המדינה  -מהות ביקורת המדינה  .א

 ,ביקורת של מבקר המדינה על המשק יאהביקורת המדינה  -מהי ביקורת המדינה  .ב

של כל , של משרדי הממשלה, של המדינה והמנהל ההתחייבויות, הכספים, הנכסים

של הרשויות המקומיות ושל גופים או מוסדות , מוסד או תאגיד של המדינה, מפעל

 .ביקורתו של מבקר המדינהאחרים שהועמדו על פי חוק ל

כפוף לביקורת של מבקר  ף עמותהאו עשה כל גורם שנתמך על ידי המדינהלמ

  .המדינה

, הניהול התקין, טוהר מידות, מבקר המדינה צריך לבחון את החוקיות של הפעולות

 .היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים וכל עניין אחר שיראה בו צורך

) מיידית(לביקורת המדינה חייב להמציא למבקר ללא דיחוי  כל גוף שכפוף -מתן מידע  .ג

הסברים וכל חומר אחר שלדעת המבקר נדרש לצורכי , מסמכים, לפי דרישתו מידע

 .הביקורת שלו

מבקר המדינה יברר תלונות שהגיעו מהציבור על גופים ואנשים ולכן  -ורתלונות הציב  .ד

 .הוא יכהן בתפקיד נציב תלונות הציבור

מבקר המדינה ימלא תפקידים נוספים כל עוד לא יהיה לו ניגוד  -נוספיםתפקידים   .ה

 .קבע בחוקיעניינים והכל כפי שי

 .מבקר המדינה אחראי כלפי הכנסת בלבד ולא יהיה תלוי בממשלה - אחריות  .ו

די הכנסת בהצבעה חשאית לתקופה של שבע שנים יבחר בימבקר המדינה י - בחירות  .ז

 .ורק תקופה אחת

 )בדרך כלל מתמנה שופט בדימוס. (ח ישראלי תושב ישראל כשירכל אזר -כשירות  .ח

אני : "מבקר המדינה הנבחר יצהיר ויחתום לפני הכנסת הצהרה -הצהרת אמונים  .ט

ולמלא באמונה את תפקידי כמבקר , מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה

 ."המדינה

ובאישור ועדת לפי הצעת מבקר המדינה ייקבע תקציב משרד המבקר  - תקציב  .י

 .הכספים של הכנסת

המשכורת של מבקר המדינה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת  -משכורת  .יא

 .קבעו בחוק או בהחלטת הכנסתיכהונתו או לאחריה או לשאריו לאחר מותו י

מבקר המדינה צריך להיות בקשר עם הכנסת ולהגיש לכנסת דוחות  -קשר עם הכנסת  .יב

 .םהיוחוות דעת למינ
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אם מטעמי בריאות או נבצר  ,אולם ,תפקידוהמבקר לא מועבר מ -כהונההפסקת   .יג

 .ואו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמד, ממנו דרך קבע למלא את תפקידו

 .אם המבקר מועבר מתפקידו יש למלא את מקומו באמצעות ממלא מקום

 ח לביקורת המדינה"הקשר בין הרו .3

איגוד ". הודעת מבקר המדינה -ל איגודח ש"קווים מנחים לרו" :מבקר המדינה הוציא

  .)כל מי שנתמך על ידי המדינה( אותם גופים הכפופים למבקר המדינההכוונה היא ל

שהוא עוסק כח "רוהדרך פעולתו של  קווים אלו המופיעים בספרי הלשכה נקבע במסגרת

  .בביקורת של איגוד

החלים על , הפרסומים, ההנחיות, ח יפעל בביקורת של איגוד על פי התקנים"רוהנקבע ש

  .אלא אם הם סותרים את הקווים המנחים הללו, ח בישראל"רוה

. כתב הסבר על היקף בדיקותיו בכל עת שדרש מבקר המדינהח צריך להמציא מ"הרו

ת כפי ירחיב את עבודתו ויבצע בדיקות ספציפיו ח"ר המדינה יכול לדרוש שהרומבק

  .שהנחה המבקר

צריך לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להבטיח את ביצוע בדיקותיו בזמן  ח"רוה

  .ובהיקף הדרושים

 4ל הדוחות הכספיים תוך ח לסיים את בדיקותיו ולחוות את דעתו ע"רוהאם נמנע מ

ברשות : למשל(ר האיגוד "אל יו ח"רוהיודיע על כך בכתב , ם מתום שנת החשבוןחודשי

  .ולמבקר המדינה על הסיבות לעיכוב) רשותמית ראש המקו

ח "הדו) long form report(ח מפורט "נדרש להכין גם דו ח"רוהמעבר לביקורת הרגילה 

  :סוגי גופים 3 -מפורט כולל בתוכו התייחסות לה

 עסקים רגילים  .א

 רים"מלכ  .ב

 מוסדות פיננסים  .ג

  .לנושאי בקרה פנימיתנושאים אותם יש לפרט וזאת מעבר  30לפחות לכל תוספת יש 

  

  :ח המפורט"ות לנושאים שמדווחים בדואלהלן דוגמ

 .יש לתאר את המבנה החוקי של האיגוד והרכב הון המניות שלו לתאריך המאזן  .א

 .המדינה, תוך ציון זכויות הממשלה, התפלגות הון המניות על סוגיו לפי בעלי מניות  .ב

 .פירוט הסכומים שקיבל האיגוד מהמדינה  .ג

פחת , מיסים נדחים.(וניתוח ההפרשות והעתודות של האיגוד לפי מטרותיהןפירוט   .ד

 .)'וכו

 .'שניתנו מהמדינה וכו יגודפירוט הערבויות לחובות הא  .ה

  

ולא סתם הוא נקרא  תלבקרה הפנימי ,ח הכספי"הרבה מעבר לדו, אנו רואים פירוט נרחב

  .ח מפורט"דו

ם יום לאחר מתן חוות דעת של ח המפורט תוך שישי"צריך להגיש את הדו - זמן הגשה

  .המבקר ח"רוה



 ביקורת מתקדמת ב

108  
  י איתי מץ"סוכם ועובד ע

ים שכוללים את ממצאי סקר הבקרה הפנימית ואת פחסח המפורט יהיו נ"במסגרת הדו

  .הדוחות החלקיים אשר דווחו על ידי המבקר

  

  ח"סוג הדו

  יידיח מ"דוח נוסף למבקר המדינה נקרא "סוג דו

 ח"הרואן מי שמגיש הוא כ. ידי בחברות ציבוריות מוגש על ידי החברהיח מ"דו כ"בד

  :המבקר צריך לדווח ללא דיחוי למבקר המדינה על הדברים הבאים ח"רוה. המבקר

עובדות שמצביעות על ליקויים חמורים בהנהלת החשבונות או במינהל הכספים של   .א

 .האיגוד

עניין שמעלה אצלו חשש למעשה פלילי או לפגיעה בטוהר המידות מצד האיגוד או   .ב

 .תפקיד אחר בקשר למילוי תפקידו באיגוד מצד עובד או ממלא

  

כ בשאלות קצרות או במסגרת ענפים הקשורים לביקורת "נושא ביקורת המדינה נמצא בד •

 .לכן צריך לזכור וליישם את כל מה שקשור לביקורת המדינה. המדינה
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  חברות ביטוח �

 רקע חוקי .1

 1981א "תשמ) ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים   .א

 1981א "ביטוח תשמחוק חוזה   .ב

 1998ח "תשנ) הון עצמי מינימאלי הנדרש ממבטח(תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח   .ג

דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול (תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח   .ד

 2001א "תשס) התחייבויותיו

 1998ח "תשנ) פרטי דין וחשבון(תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח   .ה

  

י הביטוח על תקנותיו כולל הוראות וצווים בין היתר על הנושאים חוק הפיקוח על עסק

  :הבאים

די העוסק ומוגבל לענפי יעל פי החוק עיסוק בביטוח מחייב קיום רישיון מבטח ב  .א

 .רישיון המבטח ניתן על ידי המפקח על הביטוח. הביטוח שנקובים ברישיון

הכספיים הסקורים הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של המבטח וכן הדוחות   .ב

לדוחות ביניים צריכים להיערך על פי הוראות המפקח כולל דרישות הגילוי 

שהבסיס ) י דין וחשבוןפרט(ל "בנושא יצאו התקנות הנ. יםיוהעקרונות החשבונא

. 1993ג "התשנ) עריכת דוחות כספיים שנתיים(היה תקנות ניירות ערך  המקורי שלהן

יחד עם התקנות  IFRS-ל וכניסתו של ה"ות ערך הנאין ספק שלאור ביטול תקנות נייר

, 2010ע "תש) עריכת דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך : החדשות שנקראות

 .נדרש יהיה בעתיד לעשות שינוי בתקנות של המפקח על הביטוח

  

  :נקודה נוספת שעולה מחוק חוזה הביטוח

על פי . מבוטח-סוכן-ויחסי מבטחמסדיר היבטים שונים שנוגעים בחוזי הביטוח זה חוק 

חוק זה חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח למבוטח שמחייב את המבטח תמורת תשלום 

  .תגמולי ביטוח למבוטח, קרות מקרה הביטוחילשלם ב, דמי ביטוח

ושם נקבע הון ראשוני מינימאלי שנדרש , ישנם תקנות שעוסקות בהון עצמי מינימאלי

  .97צמוד ליוני  ₪מיליון  60ביטוח כללי של ממבטח שעוסק בביטוח חיים ו

  

תקנות שעוסקות בדרכי השקעות ושם נקבע בין היתר הוראות לגבי הלוואות  ןישנ

, סוגי הנכסים שצריך המבטח להחזיק כנגד ההתחייבויות שלו, שהמבטח רשאי לתת

בבעל , בבעל אמצעי השליטה בו, המקרים בהם רשאי מבטח להשקיע בחברת בת שלו

  .במבטח אחר או בכל תאגיד אחר העוסק בתיווך בענייני ביטוח, בו עניין

, רכי פעולתןוד, תפקידן, הרכבן, ועדות השקעהוחובת המבטח על פי תקנות אלו למנות 

  .אלה הם הנקודות שקשורות לתקנות הללו

 הוהתיקונים עוסקים בהתייחסות לאקטוארי השנים יצאו תיקונים לתקנות הללו לאורך

  .'וצאות רכישה של פוליסות וכובנושא של ה

 



 ביקורת מתקדמת ב

110  
  י איתי מץ"סוכם ועובד ע

 מושגי מפתח .2

של ) עתודות ביטוח ותביעות תלויות(מרבית ההתחייבויות הביטוחיות  -אקטואריה  .א

מודלים אלו שמשלבים . חברות הביטוח מחושבות על פי מודלים אקטוארים

ובאים להבטיח שבכל , חישובים סטטיסטים מבוססים על נתוני העבר וניתוח מגמות

שהצטברו יחד עם התשואה שתיזקף בגינם יבטיחו את תשלום עת הנכסים 

 .ההתחייבויות הביטוחיות

. זהו אמצעי בו נוקטת חברת הביטוח לשם ניהול וגידור סיכוניה - ביטוח משנה  .ב

באמצעות ביטוח המשנה חולקת חברת הביטוח את סיכוניה עם חברות ביטוח 

כלל נרכשות כנגד סיכוני ההגנות בדרך . נוספות ומקטינה בצורה כזו את חשיפתה

 .בודדים/קטסטרופה וסיכונים מסוימים

Solvency- הוראות שעוסקות באיכות תיק הביטוח 

להגן מפני נזקי קטסטרופה שאלו הם נזקים  אביטוח שב -ביטוח קטסטרופה  .ג

נזקים . י הקבוצה"שמשפיעים על מספר גדול של סיכונים מצטברים המבוטחים ע

 .'וכו צונאמי, שיטפון, ברד, רעידת אדמה: כמו אלו הם בדרך כלל נזקי טבע

ויות מייצג את תוחלת הערך הנוכחי של התביעות הצפ -עתודות ביטוח חיים  .ד

ושל החיסכון הצפוי בצירוף התשואה עליו ובניכוי  ,מפוליסות ביטוח חיים שבתוקף

ל ידי עתודות ביטוח אלו מחושבות ע. הערך הנוכחי של הפרמיות שתשולמנה בעתיד

 .אקטואר

התחייבות שנצברת לתשלום בגין /זו עתודה שאמורה לשקף את אותה הפרשה, כלומר

 RISKביטוח חיים כאשר כאן יש לראות את אותו המרכיב פנסיוני ואת מרכיב הסיכון 

 .)ומעלה 67תחשיבים לשלם מגיל (

זוהי עתודה שנועדה לכיסוי  -ונים יוצאים מן הכלל בביטוח חייםעתודה לסיכ  .ה

רעידות אדמה , מלחמה: כמו(ם למקרה מוות כתוצאה מאירועים חריגים תשלומי

 סכום נוסף יוקצהלמעשה . ועתודה זו מחושבת מהסכום שנמצא בסיכון, )'וכו

 .לביטוח חריג שיבטיח כסף בגין האירוע החריג

בתקנות של המפקח על הביטוח נקבע שהוצאות  -)DAC(הוצאות רכישה נדחות   .ו

צריכות להתפרס על פני חיי הפוליסה ולכן הן נקראות הוצאות הרכישה של הביטוח 

עלויות שמצטברות בגין יצירת  כאשר הוצאות רכישה אלו אותן. דחותרכישה נ

פוליסות למבוטחים וכשמדובר בביטוח חיים הפוליסה היא לתקופה של יותר משנה 

הדבר נקרא בעבר . (כדי ליצור הקבלה בין הוצאות להכנסותאותה רוצים לפרוס לכן ו

 .)ניכוי צילמר

הכוונה היא לחוסר יכולתו של מבוטח להמשיך ולעסוק במקצועו  - אובדן כושר עבודה  .ז

ניסיונו וזאת , הכשרתו, ועיסוקו או בעיסוק סביר אחר שמתאים לרמת ההשכלה שלו

לאובדן זה עושים ביטוח שאז חברת הביטוח תפצה פיצוי . כתוצאה מתאונה או מחלה

 .לקבלת הכסףאך יש תקופות המתנה , מבוטחחודשי את אותו ה
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כמו , ביטוח חיים ואביטוח של כל הענפים שהם לא ביטוח בריאות  -ביטוח אלמנטרי  .ח

ביטוח תאונות , ביטוח חקלאי, ביטוח עסק, ביטוח רכוש, למשל ביטוח רכב חובה

 .ביטוח אחראיות מקצועית, אישיות

פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה של זוהי תוכנית שמשלבת חסכון לגיל  -ביטוח מנהלים  .ט

 .פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה

תוצאות . בדיקת הסיכון המוצע בהצעת הביטוח וסיווגו על פי דרגת חומרתו -חיתום  .י

החיתום עשויות לקבוע את נכונות המבטח לקבל את המבוטח בתנאים מסוימים או 

בחברת ביטוח , טוחחתם בהנפקות בשוק ההון זה לא כמו חתם בחברת בי. (לדחותו

 .)'זה סמכות לחתימה בגבוה סיכון מסוים וכו

לאחר שחברת הביטוח שילמה למבוטחים שלה את סכום  -סוברוגציה/תיחלוף/שיבוב  .יא

הפיצוי המגיע להם כתוצאה מנזק המכוסה על פי תנאי הפוליסה רשאית החברה 

אם פרצה שרפה אצל השכן : לדוגמה .תבוע את הסכום ששילמה מגורם הנזקל

חברת הביטוח של המבוטח תשלם למבוטח והיא תתבע , והתפשטה לדירה השנייה

 )שיבוב כמו סכום בר השבה. (מהשכנים

ביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש המשמע קביעת סכומי , חדש תמורה ישן -ערך כינון  .יב

את שיעור  ביטוחולי הובדן או נזק לא מורידים מסכומי תגמכך שבמקרה של א

זאת בתנאי שהמבוטח ירכוש את הרכוש בפועל תוך זמן ו הבלאי של הרכוש שניזוק

 .הרשום בפוליסה ובתנאי שהרכוש המוחלף יהיה מאותו סוג וטיב של הרכוש שניזוק

סכום ביטוח שמטרתו השבת מצב המבוטח למצב שהוא היה בו לפני קרות  - שיפוי  .יג

ההחזר . גובה הנזק ולא יעלה על סכום הביטוחסכום השיפוי יהיה ב. מקרה הביטוח

 .מותנה בהצגת קבלות של תשלומים שבוצעו בפועל

כספי ההתחייבויות הביטוחיות שמושקעים עד למימוש ההתחייבויות  -נכסי נוסטרו  .יד

בנכסים שונים בהתאם לתקנות ההשקעה של המפקח על הביטוח כאשר רואים נכסי 

. 'או כנגד התחייבויות בגין ביטוח כללי וכו נוסטרו כנגד התחייבויות ביטוח חיים

 .כלומר עושים התאמה בין סוג ההתחייבויות אל מול ההשקעה

 דוחות כספיים .3

  :ביטוח בנושאים הבאיםת הכספיים שונה בחברת המבנה של הדוחו

  :)מאזן( הדוח על המצב הכספי

סעיפים מיוחדים לחברת  יימצאו בו ,כמו כן .הבחנה בין זמן ארוך לזמן קצר לא קיימת

ן "או נדל, גביהאו פרמיות ל, הוצאות רכישה נדחות או נכסי ביטוח משנה: ביטוח כמו

. או השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה, ם תלויי תשואהלהשקעה עבור חוזי

  )מצד הנכסים(

או , אההתחייבויות בגין חוזה ביטוח וחוזה השקעה תלויי תשו מצד ההתחייבויות יימצאו

  .י תשואהיהתחייבויות בגין חוזה ביטוח וחוזה השקעה שאינם תלו

התחייבויות של עתודות  ןעוד נציין לגבי המאזן שהאומדנים למאזן מצויים בעיקר באות

  .ביטוח שלמדנו והתלויותה
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נדגיש כי במאזן כל תהליך רישום ההתחייבויות ודרכי החישוב נקבעים בחלקם על ידי 

ומכוונות לשמר את יציבותן של חברות ביטוח גם במחיר לעיתים של  המפקח על הביטוח

  .פגיעה בפריסת הרווח במשך התקופות

התייחסויות למגזר ביטוח החיים ולמגזר ביטוח כללי  במאזן נמצא במסגרת הביאורים

  .'וכו

  :ח רווח והפסד"דו

  :כולל גם הוא סעיפים מיוחדים וביניהם הסעיפים הבאים

בניכוי פרמיות שהורווחו על ידי מבטחי , בפרמיות שהורווחו ברוטו: במקום מחזור נקרא

לתוצאה זו , פרמיות שהורווחו בשייר שנקראמעין רווח גולמי לאחר מכן נשאר . משנה

כ ההכנסות לעיל "מסה. מעמלות ואחרות, מדמי ניהול, רווחים מהשקעות מוסיפים

תשלומים וכן  רכישה נדחותתנועה הוצאות , תשלומי עמלות :כגון מנכים תשלומים

 ושינוי בהתחייבויות בגין חוזה ביטוח וחוזי השקעה בניכוי חלקם של מבטחי המשנה

  .ובסופו של דבר לאחר כל סוגי ההוצאות מגיע הרווח הנקי

, עסקי ביטוח חייםבגין הרווח והפסד בכל מה שקשור ל תובביאורים אנו נראה חלוק

 .עסקי ביטוח כללי ועוד

 נהלי בקרה .4

ש לבחור את קיום הוראות המפקח על הביטוח בכל הקשור לחלוקת הנטל בין חברת י  .א

 הביטוח לבין מבטחי המשנה

כי נכסי הנוסטרו של חברת הביטוח מושקעים על פי תקנות ההשקעה של  בחנו  .ב

 המפקח על הביטוח

התאמה בין תנאי הפוליסה (יש לבדוק באופן מדגמי עמידה בתנאי פוליסות ביטוח   .ג

 )מה בשטח מול המבוטחיםלבין יישו

 חות מחולקות על פני תקופת הפוליסהבדקו באופן מדגמי שאכן הוצאות הרכישה הנד  .ד

 נהלי ביקורת .5

את המודלים האקטוארים שיושמו בכל הקשור לעקביות השיטה כפי  יש לבחון  .א

 .בדבר הסתמכות על מומחים 96שנדרש על פי תקן ביקורת 

הכספיים בין סוגי הביטוחים השונים לרבות בדקו שאכן יש סיווג נאות בדוחות   .ב

 .חוס נכון לעתודות ביטוח חייםיי

יש לבדוק שבתוך הפרמיות שהורווחו ברוטו לא נכללו פרמיות שהורווחו על ידי   .ג

 .ל"מבטחי משנה אלא הופרדו לסעיף נפרד שינוכה מהפרמיות הנ

מינימאלי כנדרש על יש לבדוק לתאריך המאזן שחברת הביטוח הינה בעלת הון עצמי   .ד

 .פי הוראות המפקח

פרטי דין (יש לבדוק שהדוחות ערוכים על פי תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח   .ה

 .1998ח "התשנ) וחשבון

 חוות הדעת .6

  :ההבדלים בחוות הדעת
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ובהתאם לכללי "... :כתוב כדלקמן היהפסקת דרישות חוקיות היא משתנה במקרה זה וי

ר נקבעו על פי חוק הפיקוח על השירותים הפיננסים הדיווח והעריכה אש, החשבונאות

  ...."על התקנות שהותקנו על פיו 1981א "התשמ) ביטוח(

ולגבי  IFRS - אם מדובר בחברת ביטוח ציבורית כמובן שאנחנו מישימים את ה :הערה

אבל מיישמים אותם ככל , תקנות ניירות ערך בעיקרון הן לא חלות על חברות ביטוח

): מיד אחרי הציטוט הקודם(יפים פסקה בגין תקנות ניירות ערך כדלקמן שניתן ולכן מוס

דוחות (ל ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו, כמו כן"

  ."עד כמה שתקנות אלו חלות על חברות ביטוח, 2010ע "תש) כספיים שנתיים

: ששם רואים ששמות הדוחות משתנים כמו )בעיקר פרטיות(חברות ביטוח  ישנן: הערה

אם לשמות הדוחות שיהיו ותחוות הדעת ת ,כלומר .ח רווה והפסד לעסקי ביטוח חיים"דו

 )ים בהערה זושתמשמלרוב לא . (בדוחות הכספיים

 היבטי מס .7

גם  םשאר הדברים של מוסדות פיננסים רלוונטיי. מ במסגרת חברות ביטוח"מעלא קיים 

 .בחברות ביטוח

 וחים מיוחדיםדיו .8

וכן , גם כןרלוונטי  103תקן ביקורת , )ISOXלא ( SOX-בחברות ביטוח מיישמים את ה  .א

ח לפי תקן "רוהשל חוות דעתו וגם  SOX-יש גם הצהרה של הנהלת החברה על ה

תופיע גם הצהרת , כמו כן .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית 103ביקורת 

 .'חוות דעתו וכו, האקטואר

המשפט רגיל אך בתוכו יש ניתוחים ביטוחיים מעמיקים שלא  -התאגיד תיאור עסקי  .ב

 .רואים באופן רגיל

 דוח הדירקטוריון  .ג
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  קבלנים �

 רקע חוקי .1

 חוק המכר דירות  .א

 חשבונאותשל המוסד הישראלי לתקינה ב 4 -ו 3, 2 תקניםבישראל ו IAS 18 -ו IAS 11  .ב

 חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס שבח, הוראות מיסוי מיוחדות בפקודת מס הכנסה  .ג

 חשבונאותשל המוסד הישראלי לתקינה ב 15תקן ועל פי  IAS 36ירידת ערך על פי   .ד

 היחוק תכנון ובני  .ה

 תחום מקרקעין וקבלניםל יםנוגעמקצתם מהחוקים האלה הם 

 רקע כללי+ מושגי מפתח  .2

הוא מיוחד לא רק בגלל האנשים עצמם אלא , ככל האופי של קבלנים הוא אופי מיוחד

שמדובר בעבודות קבלניות שהתקופה שלהם היא יחסית מעל שנה ולכן נוצרו דיני  בגלל

לקבלנים וכללי חשבונאות ייחודים לקבלנים להן מאפיינים מיוחדים שניתן  םמס ייחודיי

  :לראות אצל קבלנים

 של אתרים יפיזור גיאוגרפ  .א

מקבלן בונה ישנם קבלנים שפועלים כקבלן מבצע ואז יש להם מיעוט לקוחות להבדיל   .ב

 .מיעוט הלקוחות לעיתים מהווה סיכון. שיש לו הרבה לקוחות

 .משך ביצוע של פרויקט ארוך הוא בהתאם לסיכון  .ג

 .הוא לא יודע אם יוכל למכורש כיוון גבוה ןאצל קבלן בונה יש סיכו  .ד

 רב באומדניםשימוש   .ה

 ריבוי פועלים זרים ועובדים זמניים  .ו

 ואחריות לאחר גמר החוזההתחייבויות חוזיות לביצוע תיקונים   .ז

 אובדן של כלים וציוד  .ח

 יש משאבים מסוימים שמשמשים במקביל למספר פרויקטים  .ט

 יש הפרשי עיתוי לעיתים מהותיים בין התקבולים לתשלומים -תזרים בעייתי  .י

 הביטחונות והערבויות שנותנים לרוכשים לאור חוק המכר דירות  .יא

 ניהול תביעות של לקוחות - תביעות  .יב

 ה על קבלני משנההסתמכות גדול  .יג

 הסתמכות על מומחים  .יד

 עסקאות קומבינציה  .טו

 דוחות כספיים .3

בניכוי מקדמות את סעיף מלאי עבודות בביצוע  ניתן לראות בצד האקטיב במאזן

 -או מקדמות שהתקבלו בניכוי מלאי עבודות בביצוע או שנקרא גם זכאיםשהתקבלו 

  .פסדים בגין פרויקטיםהפרשות לה .מזמיני עבודה ואז נרשם את יתרת הסעיף הקודם

  .יות בגין מכירת דירות בניינים מקרקעיןועל/ברווח והפסד נמצא הכנסות

  .או שנמצא הכנסות מנכסים מניבים או מהשכרה
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ברווח והפסד נראה את המימון ובמאזן נראה את אותו חלק היוון עליות מימון כאשר 

  .IAS 23הכשיר  נכסהוון למש

 .הפרשה לתיקונים או הפרשה לערבות הפרשות לגמר אולעיתים נראה גם 

 נהלי בקרה .4

 .ם בהתאם לחוק המכריות שניתנו לדיירים הויש לבדוק כי הערב  .א

 .D-9ה בין הפרויקטים לרבות "ייחוס נאות ותמחור ראוי של המנופים וכלי צמ  .ב

 נהלי ביקורת .5

קבלו את חוות הדעת של המהנדס בגין אחוז הגמר ההנדסי לתאריך המאזן של   .א

 .הפרויקטים

 .הפרשה ראויה בגין תביעות של דיירים לתאריך המאזן היש לבדוק כי בוצע  .ב

 חוות הדעת .6

 ללא שינוי

 היבטי מיסוי .7

 מס שבח  .א

 מס רכישה  .ב

 .יות לפרויקטים השונים על מנת לחשב הכנסה חייבת על כל פרויקטוייחוס על -'ד 18  .ג

 מועד ההכרה בהכנסה חייבת לקבלנים -'א 8  .ד

 דיווחים מיוחדים .8

  ללא שינוי
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  30חוצץ 

  שוק ההון/תקנות ניירות ערך

  2010ע "תש, )דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך  �

 קווים מנחים .1

 רקע  .א

 .1993ג "התשנ) עריכת דוחות כספיים שנתיים(בעבר היו תקנות ניירות ערך 

ות מקובלים שהיו באותה כשתקנות אלו נכתבו הן היו על בסיס כללי חשבונא

  .)IFRSבאותה תקופה לא היה ( התקופה

כלומר הן ממש הראו את מבנה , ....דוחות עריכת: עוד נציין כי התקנות הללו נקראו

עד לרמת הביאור הקטן במאזן הדוחות הכספיים והביאורים על הדוחות הכספיים 

  .וברווח והפסד

את  IAS 1-מסביר ב IFRS -הואז נוצר מצב בעייתי ש, לישראל IFRS -לימים הגיע ה

  IAS 1בין ל) 1993של (ואז נוצרה סתירה בין התקנות  המבנה של הדוחות הכספיים

שבהן לא נמצא עריכה  2010 -ביצאו התקנות , עקב כך. ולכן נדרש תיקון לתקנות

מוסיפות על התקינה /משמע תקנות אלו משלימות, אלא זרקורים על כל מיני נושאים

 -גם מספר התקנות קטן מ, כמו כן. םהבינלאומית בכל מה שקשור לדוחות הכספיי

  .תקנות 42-תקנות ל 64

 גילוי נאות  .ב

המטרה של תקנות ניירות ערך בכלל ושל הרשות לניירות ערך בפרט לדאוג לגילוי 

, שאכן יש פירוט נרחב בנושאים מגוונים ל"נתקנות הגילוי הנאות רואים במה .נאות

  :לדוגמה

על פי תקנה זו נקבע כי נדרש לתת גילוי  -קעיןעוסקת בזכויות במקר 15תקנה מספר 

אם היא לא , ל"האם הבעלות רשומה בישראל או בחו, הן לבעלות שיש למקרקעין

ואם היא בחכירה האם היא מהוונת או לא מהוונת , רשומה אז למה היא לא רשומה

ועוד פרטים רבים נוספים שלמעשה מראים עד כמה התקנות מנסות להבהיר ולגלות 

 .לחברה ולדוחות הכספיים שלה פרטים בקשר

 )2תקנה ( תחולה  .ג

ערך קובעות שהן חלות על כל חברה שחוק ניירות  2תקנות ניירות ערך בתקנה מספר 

תאגיד שהנפיק  -תאגיד מדווח(. תאגיד מדווח, תשקיף, שזה אומר ציבורית, חל עליה

  .בהתאם לתקנות הללו וחלותח לציבור "רק אג

יש הוראות ש ווןביטוח כיוחברות  חלות על הבנקקובעת כי התקנות לא  2 תקנה

 .מפקח ספציפיות שגוברות על תקנות ניירות ערך

 )1תקנה ( שינוי בהגדרות  .ד

  חשבונאות  כיום  בעבר

  שליטה  מאוחדות  בת

  השפעה מהותית  כלולה  שווי מאזני/ מסונפת/חברה קשורה

  משותפתשליטה   יחסימאוחד באיחוד   ----- 
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 IFRS -מבהירה שישנם מינוחים רבים שיש להם הגדרות ב 1בנוסף תקנה מספר 

, )במקום מאזן(ובניהן דוח על המצב הכספי  IFRS -מפנה לאותן הגדרות ב 1ותקנה 

  .ודוח תפעולי או יחסים פיננסים) במקום רווח והפסד(דוח על הרווח הכולל 

שנקראת  1הגדרה  ןוביניהת חשובות נוספובנוסף תקנה זו מוסיפה כל מיני הגדרות 

  .IFRS -ל לצורכי התקנות= כללי חשבונאות מקובלים 

כללי ( USGAAP: ללי חשבונאות מקובלים אחרים כמויכולים להיות כ זה בהקשר

 GAAPיש  ,אולם .מכל מדינה שהיא GAAPוכל ) ב"חשבונאות מקובלים בארה

  .שאושרו לדיווח בישראלמקובלים 

המקובלים לדיווח  GAAP -לשם כך יש להגדיר הגדרה נוספת שתסביר מהם ה

  :בישראל והיא

מנפיק שהתאגד מחוץ לישראל ואשר במועד ההצעה הראשונה שלו  -מנפיק חוץ

  :לציבור מתקיימים בו תנאים אלה

 מהכנסותיו לא התקבלו בישראל 50% -יותר מ .1

 השליטה בו היא בידי מי שאינם תושבי קבע בישראל .2

 מנפיק חוץ הוא גוף זר, כלומר

 )3תקנה ( כללי חשבונאות שמשמשים לעריכת הדוחות  .ה

יהיו ערוכים לפי כללי חשבונאות מקובלים  פייםכסחות הנקבע שהדו 3על פי תקנה 

  .IFRSשזה אומר 

ואם  .IFRS-הגילוי הנדרש על פי התקנות הנדונות הוא למעשה גילוי שמשלים את ה

  .לתת גילוי בקשר לאותו פרט שנדרש בתקנותמשהו לא מהותי אפשר לא 

התאגיד חייב לכלול בדוחות הכספיים שלו הצהרה מפורשת ובלתי מסויגת , כמו כן

בהקשר זה ראוי לציין את . וגילוי מלא על פי התקנות, IFRS-בדבר ציות מלא לתקני ה

ם ר הרשות או מי מטעמו יכולים לפטור חברה מסוימת מיישו"שיושבה נקבע  4תקנה 

בדומה למה שדובר (, IFRS-תקנה מסוימת אם הגילוי לא תואם את החשבונאות ה

 .התקנה היא על חברה מסוימת ועל נושא מסוים, )ד הבנקאים"הפס

 )6 - ו 5תקנות ( מטבע הדוחות  .ו

ניתן לערוך את הדוחות ) IFRS -ה שהדוחות ערוכים לפי( 3למרות מה שנכתב בתקנה 

או לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים אשר אומצו על ידי  USGAAPהכספיים גם לפי 

  .האיחוד האירופי

ואם , IFRS -מבקשים לתת ביאור התאמה ל IFRS -אם עורכים דוחות לא לפי ה

הדוחות ערוכים באנגלית יש לתרגם אותם לעברית ולגבי המספרים אם הם 

לא נדרש . לשקליםמותאמים לדולר או לאירו נדרש להפוך אותם בתרגום נוחות 

 .התרגום הוא לנוחות בלבד תהליך תרגום דוחות או קרנות

 דוחות השוואתיים  .ז
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  תשקיף  ציבורית  פרטית  ח"סוג הדו

  1  1  1  מאזן

  *2  2  1  ח והפסדרוו

  2  2  1  תזרים

  2  2  1  שינוייםדוח על ה

  

 .מספרי השוואה 3רווח והפסד משמע  טורי 4היה להציג  בתשקיפים נדרש 2004עד * 

יכללו ) לא הכספיים(לאור ועדת ברנע נקבע שהדוחות השוטפים  2004 -ב ,אולם

. תיאור מפורט על עסקי התאגיד גם באופן שוטף של חברה ציבורית וגם בתשקיף

ד כי ומאחר ויש כל כך הרבה פרטים החליטו לפטור את אותו טור רביעי ברווח והפס

  .גם ככה יש מידע

  :המקור לנאמר בטבלה הוא כדלקמן :הערה

  הלשכהשל : בפרטית מהדוחות הכספיים לדוגמה      

  לתקנות לעיל 7תקנה  -בציבורית      

 1969ט "התשכ) מבנהו וצורתו, פרטי התשקיף(תקנות ניירות ערך  -קיףתש      

 )8תקנה ( מחזור תפעולי  .ח

עושה  IFRS-למדנו כי ה. המחזור התפעולי של התאגידדורשת לתת גילוי על  8תקנה 

הבחנה בין שוטף ללא שוטף על פי בהתאם לגבוה מבין שנה לבין מחזור תפעולי של 

 .לעשות הבחנה בדוחות עצמםאף יש ועל כך גילוי נדרש לתת גילוי . התאגיד

 )9תקנה ( ציון סכומים  .ט

פי באומדן סביר יש לציין דורשת שאם יש לנו פרט מסוים שניתן לכימות כס 9תקנה 

 .את הסכום

 מידע נוסף  .י

מו הדוחות באופן מלא ימידע או הבהרה אשר בהעדרם לא יקי, נקבע שאם יש פרט

 .הסברים/נדרש לתת עוד פרטים, 3ל פי תקנה את הנדרש ע

 יפורט ויסווג, המילים יוצג  .יא

ספי ח הכ"כלומר אם יש לנו בתקנות את המילה יוצג הכוונה היא שיש להציגו בדו

  .עצמו ולא בביאורים

  .הכוונה היא לפרט בביאורים לדוחות הכספיים יפורטו/אם תופיע המילה יפורט

שמטרתה לומר כ ד המילה יוצג או ליד המילה יפורטהמילה יסווג לעיתים תופיע לי

 ,כלומר. הסיווג שמופיע בתקנה/שיש לפעול לפי הסדר, לאלו שעורכים את הדוחות

  .י סדר מסוים]ולהיות ל התקנה צריכה להראות רשימה

כאשר מופיעה המילה , )בביאורים ולפי הסדר המדויק בתקנות(יפורט ויסווג כדלקמן 

 .יסווג חשוב הסדר בביאור

 נתונים נומינאליים  .יב

זה סכום  -סכום מדווח(. הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס סכומים מדווחים לככל

. ה הרגע הופסק להיות מותאם לאינפלציה מנקודה זוומאות 2003שהותאם עד 

  .)המדווח והנומינלי הם אותו הדבר 2003אחר ל, 2003חברה מלפני רלוונטי ל

  + מספרי ההשוואה 

= בתקופה הנוכחית  1 

 טורים כ"סה



 ביקורת מתקדמת ב

119  
  י איתי מץ"סוכם ועובד ע

 ביאורים ללאלצרף דוחות כספיים נומינליים  נדרש בפיננסית 56פי גילוי דעת אולם ל

 .)IFRS -כיוון שמס הכנסה לא קשור ל לצורכי מס הכנסה

 וג מחדשהצגה מחדש או סיו  .יג

, ל אם יש סיווג מחדש נדרש לשים כוכבית ליד כל מספר שבוצע בו סיווג מחדשלככ

  .סווג מחדש: כאשר בתחתית העמוד תסומן כוכבית ולידה המילים

יש לציין כוכבית ליד כל  יאז, )RESTATMENT( אם בוצעה הצגה מחדש ,לעומת זאת

, המילים הוצג מחדשמספר שהוצג מחדש ובתחתית העמוד יש לרשום כוכבית עם 

מה קורה , מהו השינוי, ואז בביאור יהיה רשום כל מספר מה היה לפני Xראו ביאור 

 .אחרי ולנמק את מהות ההצגה מחדש

 בסיסי הצמדה ותקופת פירעון  .יד

  כ"סה  לא צמוד  צמוד דולר  צמוד מדד  בסיס הצמדה  

    9-10  11-12  5-5.5  6-8  4-5  6-7  שיעורי ריבית  הלוואה

  100    פועלים

)6%(  

          100  

  50          מזרחי

)5.5%(  

    50  

  70              הראל

)9%(  

70  

                220  

  

ביאור בסיסי הצמדה להראות לקורא את הסיכונים שישנם לחשיפות מטרתו של 

זמן ביאור זה יינתן הן בקשר לאשראי ל כאשר, לסוגי הצמדה וריביות מסוגים שונים

כך  .ות שהחברה נתנה באקטיבוהלווא, קצר בפאסיב ואשראי לזמן ארוך בפאסיב

ניתן יהיה לזהות עד כמה הנכסים הולמים את צד ההתחייבויות והאם יש פערי 

הלוואות  -מול הנכסים לאיותר הלוואות לזמן ארוך צמודות מדד למשל  .חשיפה

והאם . ראות לקוראי הדוחותיהפער ביניהן צריך לה, שניתנו שרובן צמודות דולר

דרישה מחמירה יותר היא מאזן . ת הגנה לחשיפת דולר מדדהחברה נקטה פעולו

ושם  ח התקופתי לחברות ציבוריות"ח בדונדרשת לדיוו, הצמדה שנדרשת בבנקים

  .ביאור הזהפי אלא את כל המאזן מחולק ל, ל"רואים לא רק את שלושת הסעיפים הנ

  

 את תקופות הפירעון שלה מן ארוךלגבי תקופות פירעון נדרש לתת לכל הלוואה לז

  :לדוג, )משנה שנייה ואילך(

  50  שנה שנייה

  -  שנה שלישית

  50  שנה רביעית

  100  שנה חמישית

  90  שנה שישית ואילך

  290  
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 עקרון המהותיות  .טו

  .יכותיתאוכמותית  מהותיותלמדנו שמחשבים 

: היאלחישוב מהותיות כמותית הנוסחא 
משהו

משהו
>   .מהותיהוא  אז 5%

פריט המאזני ונחלק שבמונה אם זה סעיף מאזני אנחנו נשים את הסכום של הלמדנו 

  .הוא מהותי 5%אם יצא מעל  )אקטיב או פאסיב( כ המאזן"אותו בסה

  .כ המחזור"כל סעיף נחלק מסה פסדהח וח רוו"לגבי דו

התקנות מוסיפות ספציפית איך לבחון את סעיף אחרים שמופיע בכל מיני ביאורים 

חסות התיינקבע בכל כמה תקנות . כוש קבוע יש סעיף אחריםבתוך ר: למשל

אנו נחשב את סעיף האחרים , ספציפית לתחשיב של אותו סעיף כקו מנחה שיעזור לנו

אם  .נחלק מסך הרכוש קבועואחרים ברכוש קבוע  ,כלומר, מהסעיף ממנו הוא יצא

שהוא  אז נכנס פנימה ונראה אם יש סעיף בתוך האחרים 5% את תעוברהתוצאה 

אז נוציא אותו החוצה ונפרט אותו בביאור  ,ואם כן, מסך הרכוש הקבוע 5% -גדול מ

ככה נעשה לכל  .)נותנים לו גילוי ספציפי והוא לא יוחבא בסעיף אחרים( בנפרד

בחייבים ויתרות חובה אחרים ובזכאים ויתרות זכות  למעטהסעיפים של האחרים 

 ,כלומר .שמעל הסעיף שממנו הם יצאואחרים יש לחלק את האחרים מתוך הסעיף 

ואת הזכאים ויתרות זכות  ים יתרות חובה נחלק מהרכוש השוטףאת האחרים שחייב

  .אחרים מהתחייבויות שוטפות

 .אך הוא לא יכול להורידה איכותי יכול רק לעלות את דרגת המהותיות היבט

 )11תקנה ( חתימות  .טז

ל והאחראי "המנכ, הדירקטוריון ר"יו: ח כספי ייחתם על ידי שלושה"נדרש שכל דו

ר "במידה והיו. ליד כל חתימה יש לציין את שם האדם ותפקידו. על ענייני הכספיים

  .אותםדירקטור יחליף ל לא יכולים לחתום יחליף "או המנכ

 

  תקנות .2

 עוסקות בדוח על המצב הכספי 29-12תקנות   .א

ח על המצב הכספי ושם נקבע שיש "עוסקת במתכונת הצגת הדו -12תקנה  -

ואם לא הוצג כך ניתן לשנות  )שוטפים ולא שוטפים( IFRS -על פי ה להציגו

עשו מדוע לנמק ו ויש לציין את מהות השינוי הגיוניסביר ואבל שזה יהיה 

 .זאת

 :עוסקת בלקוחות ושם נקבע כדלקמן -13תקנה  -

  XX  חובות פתוחים

  XX  ביהשטרות לג

  XX  

  )XX(  ס"הפרשה לחומ

  XX 
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גילוי על נקבע בתקנה שלנכסים הפיננסים יינתן  -)נכסים פיננסיים( 14תקנה  -

, ונקבע שהנכסים יסווגו ויפורטו בקבוצות לפי סוג מטבע IAS 32-ו  IAS 39פי

 )ביאור לעיל על ההצמדהב. (לפי החלוקה הבאהאופן הצמדה ולפחות 

 .ויפורטו לפי הסדריסווגו בביאור למעשה 

תקנה זו מדגישה כי אם יש חברות שמוצגות על בסיס עלות או עוד נציין כי 

מסך  5%שווי הוגן והן לא חברה מוחזקת והסכום של ההשקעה נטו עולה על 

, סכום ההשקעה, את שם החברה המושקעתבביאורים הנכסים צריך לפרט 

 .הכנסות שהתקבלו מהחברה המושקעתפרטי ערבויות וה

 זכויות במקרקעין ללא שינוי -15תקנה  -

שהתחייבויות התאגיד יסווגו ויפורטו בקבוצות לפי בסיסי  תדורש -16תקנה  -

 .הצמדה

חייבות שיש לה כל אם יש הת -)ת התחייבותיתנאים שבהם מותנ( 17תקנה  -

יש לפרט האם , מהותית כמובן יש לפרט את התנאים מיני תנאים והיא

אם הייתה האצת פירעון של . התאגיד מפרט את התנאים האלו וכיוצא בזה

 .ההתחייבויות יש לפרט נסיבות אלה

כאשר יש תביעה שהיא ברמת סבירות קלושה שתגרום להפסד  -18תקנה  -

, קרה כזהנקבע במפורש שבמ 18לפי תקנה  .לא נדרש כלום IAS 37קלוש לפי 

 .החיי אזי חובה לתת גילוי בנושא אם הדבר ישפיע על מוסכמת עסק

 .'סקירה וכו, ח מבקרים"בדו המופיער שאהסעיף הוא תוספת חשובה 

נקבע שאם חברה ערבה בערבות בלתי מוגבלת , ערבויות - )ערבויות( 19תקנה  -

של החברה הנערבת  פייםכסחות הבסכום לחברה אחרת נדרש לתת את הדו

יחד עם הדוחות  IFRS -כשהם ערוכים לפי התקנות ולפי ה) רבים להשע(

התקנה מדברת על ערבות בלתי מוגבלת וערבות . הכספיים של החברה

 .סכום שעלול להפיל את החברה מעסק חיב

, משך, היקף, צריך לפרט את התנאים -)התקשרויות מיוחדות( 20תקנה  -

 .'סכומים וכו

יש לתת פרטים לשעבודים שנרשמו ואילו  -)שעבודים ובטוחות( 21תקנה  -

 .בטוחות ניתנו בגין אילו התחייבויות

יש לתת פרטים לגבי כל חברה  - )השקעות בחברות מוחזקות( 22תקנה  -

, היקף ההשקעה שבה, הזכויות שבה, לתת פרטים על שם החברה ,מוחזקת

 .המטרה לפרט בביאורים. נכוןהמוניטין שבה וכל דבר שנראה ל

כאן נקבעו מבחנים לגבי מה זו  - )ירוף חברות כללות מהותיותצ( 23תקנה  -

במקום  20%חברה כלולה מהותית והשתמשו במבחנים של מגזרים רק עם 

 :ו מספר מבחניםונקבע 10%
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אם השקעת התאגיד בחברה כלולה מהווה בערכה המוחלט  -מבחן ראשון

. הותיתח על המצב הכספי זו חברה כלולה מ"או יותר מסך הנכסים בדו 20%

הסכום שנכלל ברווח או הפסד בגין השקעה בחברה כלולה מהווה  -מבחן שני

או יותר מהרווח או ההפסד של התאגיד בערכו  20%בערכו המוחלט 

הפסדי החברה /טי חלקי רווחייטי או הפסדי אקווירווחי אקוו. (המוחלט

  )בערכו המוחלט

  .שני מבחנים אלו הם מבחנים כמותית

אם לחברה הכלולה יש חשיבות ניכרת לחברה  -)איכותי(מבחן שלישי 

  .המשקיעה או המחזיקה אז אין ברירה אלא לצרף את זה

אם בעבר החברה הייתה מהותית בעתיד תהיה מהותית והשנה  -מבחן רביעי

  .תיצא לא מהותי השנה נחשיב אותו כמהותי

את ל אנחנו כחברה מחזיקה חייבים לצרף "מבחנים הנאחד מהאם עמדנו ב

ותקנות  IFRS - של החברה הכלולה שהם ערוכים לפי ה פייםכסחות ההדו

  .ניירות ערך

שם נקבע שאם חברה  -)צירוף מידע תמציתי לגבי חברה כלולה( 24תקנה  -

 -רק ב )23של תקנה ( ל"היא חברה כלולה מהותית אבל שעמדה במבחנים הנ

מר תמצית כלו, יש לתת מידע תמציתי על החברה הכלולה 20% -ולא ב 10%

 .תמצית רווח והפסד, נתוני מאזן

יש לפרט מה סכום הדיבידנד  -)דיבידנד מחברות מוחזקות( 25תקנה  -

 .שהתקבל ומאיזה חברה

נקבע שיש לתת פרטים על הדיבידנד  -)עוסקות בהון עצמי( 26-29תקנות  -

) 26תקנה (שהוחלט לחלק בחברה לרבות עמידה במבחני החלוקה והפירעון 

עוסק  IFRS 2 -הקצאת ניירות ערך לעובדים מעבר למה ש וכן פרטים על

) 28תקנה (פרטים על ניירות ערך שניתנים להמרה למניות , )27תקנה (

 .ופרטים על חלוקה או הצעה לחלוקה של מניות הטבה

 עוסקות בדוח על הרווח הכולל 38-30תקנות   .ב

מציגים רווח כל דרישות הגילוי יינתנו בכל מקרה בין אם אנחנו  -30תקנה  -

לא משנה איזה גישה תיבחר הגילוי , והפסד כולל חח רוו"והפסד רגיל או דו

 .שלהלן יינתן בכל מקרה

מבקשת לציין את מתכונת ניתוח ההוצאות וסיווגן והנימוקים  -31תקנה  -

שמבקשת פירוט למרכיבים העיקרים של כל  32תקנה מול  לאלמתכונת 

 .הכנסה והוצאה עיקריים

 .פירוט מרכיבי עלות המכר בביאורים רשתדו -33תקנה  -

לרבות ניתוח מרכיבי . דורשת גילוי על מכירות שכוללות אשראי 34תקנה  -

 .'המימון הגלומים וכו

כלומר אנחנו רואים  ,מצריכה ניתוח עבודות יזמות ארוכות מועד 35תקנה  -

 עלויותסכום  .יות ששם מתארים את הנלמד בקבלניםעבודות קבלנ םש
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 יהבני( אחוז הגמר סוגי פרויקטים, קיים וצפוי הכנסותסכום , ויהקיים והצפ

 .ועוד) למגורים או תשתיות

 .אם יש השתתפות בהוצאות על ידי תאגיד אז יש לתת על כך גילוי -36תקנה  -

אם בוצע מימוש של נכסים לא שוטפים נדרש לתת גילוי על הרווח  -37תקנה  -

 .או ההפסד מהם

מעבר שעוסק בנושא אך  IAS12יש את במיסים  - )עוסקת במיסים( 38תקנה  -

האם יש לו פטורים או  .המס החלים על התאגיד יאליו דורשים את שיעור

 .הקלות ומהי שנת המס האחרונה שיש בגינה שומות סופיות

 אגיד לבעל עניין ובעל שליטה בועוסקות בעסקאות בין הת 42-39תקנות   .ג

התחייבויות , נקבע שיש לתת גילוי בגין השקעות של התאגיד בבעלי עניין ות אלותקנב

וכן עסקאות והטבות שבוצעו עם בעלי עניין שזה ) הצד המאזני(התאגיד לבעלי עניין 

  .הטבות-41תקנה  ,התחייבויות -40 תקנה ,השקעות -39תקנה . הרווח והפסד

  

ת של התאגיד עם בעל על התקשרות נמשכ, מדברת על ביאור פרופורמה 42תקנה 

בחודש וכעת ₪  80,000 בעל השליטה היה הסכם משכורת שללאם  ,כלומר .שליטה בו

ביאור ולהראות מה היה קורה על כך וצריך לתת , בחודש₪  60,000 -הוחלט לשנות ל

  .את מספרי ההשוואה משניםשהיו אילו לא היו משנים או 

מקטין ( עם דוח רווח והפסד לזהות אם בעל השליטה עושה משחקים זו ניתן דרך

  .)'הוצאות שכר כדי להראות רווח גדול יותר וכו
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  דיווחים לרשויות �

 חובת דיווח .1

 דוח שוטף  .א

תאגיד מדווח והיוצאים , חברה ציבורית, משמע. ע חל עליה"חל על כל חברה שחוק ני

 .בתשקיף

 דוח שנתי  .ב

 )לא דוח כספי שנתי(על כל חברה חלה חובת הגשת דוח שנתי 

 מועד הגשה .2

 דוח תקופתי  .א

  :בכל שנה יוגש דוח תקופתי במועד המוקדם מבין שלושת הבאים

 חודשים מתום שנת החשבון של התאגיד 3תוך  .1

יום או יותר לפני התאריך שנקבע לכינוס האסיפה הכללית שבה יאושרו  14 .2

תנאי זה כיום לא ישים ולא אפקטיבי הואיל . הדוחות הכספיים של החברה

 .ית מתכנסת מאוחר יותרוהאסיפה הכלל

ח על הדוחות הכספיים "ימים מתאריך חתימת חוות דעתו של הרו 3תוך  .3

הפרקטיקה הנהוגה לאור ההסבר על דוחות מיידים כפי (המבוקרים של החברה 

ימים אחרי החתימה על דוח  3היא שמקסימום יום אחד ולא , שנבהיר בהמשך

 ).ח המבקר"הרו

והוא לא ישים כיוון , הוא לא רלוונטי כיום התנאי השני מבין שלושת התנאים

 .שעד שהאסיפה הכללית מתכנסת עובר זמן רב

 דוח כספי לתקופות ביניים  .ב

. מועד ההגשה של דוח כספי לתקופות ביניים הוא תמיד חודשיים מתום הרבעון

הדוח על הרבעון השני מוגש עד , 31/5 -ח של הרבעון הראשון יהיה עד ה"כלומר הדו

ח כספי "ולרבעון הרביעי אין דו 31/11 -דוח על הרבעון השלישי מוגש עד הה, 31/8 - ה

 .ח השנתי"כיוון שיש את הדו

 דוח מיידי  .ג

, משנודע לתאגיד לראשונה על אירוע עד השעה עשר בבוקר ביום מסחר כלשהו •

  .ח המיידי לא יאוחר מהשעה אחת באותו היום"יש לדווח את הדו

במועד אחר יש לדווח לא יאוחר מהשעה משנודע לתאגיד לראשונה על אירוע  •

 .עשר ביום המסחר שלאחריו

 דוח שנתי  .ד

שלאחר האסיפה הכללית שמן המניין  14 - ח יערך לפחות אחת לשנה ליום ה"הדו

  ).ח"להלן יום הדו. (הראשונה או היחידה שבאותה שנה

שלאחר אותה  28-כלומר עד היום ה, ח"יום לאחר יום הדו 14ח יושלם תוך "הדו

 .פה כלליתהאסי

 תקופת הדיווח .3
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 דוח תקופתי  .א

 .זו תקופת הדוח של דוח תקופתי, שניים עשר חודשים קלנדרי, 31/12 - עד ה 1/1 - מה

 )ראה שיעורים על דוחות ביניים(דוחות ביניים   .ב

 דוח מיידי  .ג

 .משמע אין תקופת דיווח, אין תקופת דיווח מתייחס לאירוע או החלטה

 דוח שנתי  .ד

ח אחד ועד "תקופת הדיווח תהיה מיום דו, שנתי אחת לשנהח "ככלל צריך להוציא דו

 .ח שלאחריו ואסור שתקופת הדיווח תעלה על חמישה עשר חודשים"יום דו

 תפוצה .4

 דוח שוטף  .א

 .לבורסה לניירות ערך ולרשם החברות, יופץ לרשות לניירות ערך

 דוח שנתי  .ב

 יופץ לרשם החברות

 תוכן הדוח .5

 דוח תקופתי  .א

י "ח תקופתי יכללו דוחות כספיים שנתיים מבוקרים הערוכים עפ"בתוך הדו .1

כפי שנלמד בנושא , 2010ע "התש) דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך 

 .הקודם

ח כשהמטרה "תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים לארבעת הרבעונים בשנת הדו .2

 ).ושנתי 3, 2, 1משמע יש רבעון (היא להציף את הרבעון הרביעי 

ח שבו ניתנת זווית הראיה של "זהו דו, )כפי שיילמד בהמשך(ח הדירקטוריון "דו .3

הדירקטוריון על הדוחות הכספיים שם נראה את הסברי הדירקטוריון על 

 .הדוחות הכספיים ועל החברה בכלל

 2004פרק תיאור עסקי התאגיד נוצר בשנת  -)ועדת ברנע(תיאור עסקי התאגיד  .4

שם נקבע כי החברות צריכות לדווח על עסקי התאגיד לאור ועדת ברנע ש

ואילך כל  2004 -בהרחבה בדומה למה שנדרש בתשקיף ולמעשה נוצר מצב שמ

. הדוחות השוטפים מהווים למעשה תשקיף חי ונושם כל שנה ולא רק שמנפיקים

. ח התקופתי"יכול להגיע עד לחצי או שני שליש מהדו, זהו פרק מאוד מאסיבי

 :ני דבריםוהוא כולל ש

מהווה תיאור כללי על התאגיד שבו מפרטים את ההתפתחות הכללית של   .א

השקעות בהון התאגיד ועסקאות שנעשו , תחומי פעילותו, עסקי התאגיד

חלוקת דיבידנדים וכן תיאור על הסביבה הכלכלית והשפעת , במניות החברה

 )פרטים כלליים. (גורמים חיצונים על פעילות התאגיד

כל תחום פעילות נדרש לפרט רשימה , וט לכל תחום פעילותנדרש לתת פיר  .ב

 :ארוכה של נושאים ופרטים כמפורט להלן

 מבנה תחום הפעילות והשינויים שחלו בו .1
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 מגבלות חקיקה ואילוצים מיוחדים .2

 וברווחיותשינויים בהיקף הפעילות  .3

 התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני הלקוחות .4

 ם מהותית על הפעילותשינויים טכנולוגים שמשפיעי .5

 גורמי הצלחה קריטיים והשינויים שחלים בהם .6

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם .7

 מחסומי כניסה ויציאה עיקריים והשינויים שחלים בהם .8

 תחליפים למוצרים .9

 מבנה התחרות .10

 מוצרים ושירותים .11

 פילוח הכנסות ורווחיות של מוצרים ושירותים .12

 מוצרים חדשים .13

 פירוט לקוחות .14

 שיווק והפצה .15

 צבר הזמנות .16

 תחרות .17

 עונתיות .18

 כושר יצור .19

 רכוש קבוע ומתקנים .20

 מחקר ופיתוח .21

 נכסים לא מוחשיים .22

 הון אנושי .23

 הון חוזר .24

 השקעות .25

 מימון .26

 מיסוי .27

זהו נושא שהורחב בברנע ועוסק בהשקעות בתחום איכות  - איכות סביבה .28

 .הסביבה

 הסכמים מהותיים .29

 הסכמי שיתוף פעולה .30

 הליכים משפטיים .31

 ואסטרטגיה עסקיתיעדים  .32

צפי להתפתחות בשנה הקרובה לרבות תחזיות ומידע צופה פני עתיד  .33

 )הרחבה בנושא בשיעור על מידע חזוי(
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 אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים .34

 ודיון בגורמי סיכון םמידע לגבי מגזרים גיאוגרפיי .35

 יש לזכור חמישה עד שבעה סעיפים

מתוך הרשימה . שמעותיים אך הם חשוביםכאן אין נושאים מ -מידע נוסף .5

בבחינה יש לזכור את ארבעת . שתצוין יש לזכור לפחות שניים או שלושה נושאים

 :הפרקים הראשונים ועוד שניים שלושה מתוך הרשימה שתופיע להלן

החברה צריכה לדווח מה עשו עם , כלומר -שימוש בתמורת ניירות ערך -

האם עמדו ביעדים או שלא  .אותם כספי הנפקה למול יעדי ההנפקה

 .עמדו ביעדים

 רשימת השקעות בחברות בנות וקשורות -

 שינויים בהשקעות בחברות בנות וקשורות -

 הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן -

 'יתרת הלוואות וכו, רשימת הלוואות כולל מספרי לווים -

קרה ומה צריך לספר מתי זה , הפסקת מסחר או השהייה של המסחר -

 .הסיבות

 לחמשת מקבלי השכר הגבוהים ביותר - תשלומים לנושא משרה בכירה -

 שכר וטובות הנאה שקיבל בעל עניין בתאגיד -

במניות ובניירות הערך ההמירים של , החזקות בעל עניין בתאגיד -

 .חברות בנות או קשורות שלו,  החברה

 המיריםמונפק וניירות הערך ה, נדרש לתת פרטים רבים על הון רשום -

 דירקטורים של התאגיד -

 .יש לתת פרטים עליהם -נושא משרה בכירה בתאגיד -

 )'הכתובת וכו, השם(ח של התאגיד "רו -

 שינוי בתזכיר התקנון -

. המלצות והחלטות הדירקטורים שלא טעונים אישור האסיפה הכללית -

 .ח או חלוקת דיבידנד במהלך התקופה"למשל פדיון מוקדם של אג

, כמו עסקאות עם בעלי עניין, שטעונות אסיפה כלליתהחלטות החברה  -

 .ביטוח או התחייבות לשיפוי נושא משרה, פטורים

 דוח מיידי  .ב

להם  רשלא יישא, בדוח מיידי אמורים להיכלל דברים שיש לתת להם מידע לציבור

לעיתים דברים (מידע פנים ועל פי הדרישות ניתן לראות שמדובר בדברים שקרו 

ח התקופתי ולכן יש "למעשה מופיעים בדו, נושאים שיפורטווהרבה מה) שלילים

  .לשים לב להבדלים

  :להלן הדוגמות לדוחות המידיים שנדרשים

 .למעט אם הדבר קרה בתשקיף, אם חל שינוי בהון המונפק של התאגיד .1
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התמורה בעד , מספרן, יפורטו סוג המניות, העניק התאגיד זכויות לרכישת מניות .2

 .'המניות וכו

שבעל עניין , אם חל שינוי במספר המניות או ניירות הערך ההמירים לסוגיהם .3

שם בעל , יש לתת פרטים על השינוי, בתאגיד מחזיק בתאגיד או בחברות קשורות

 )'המרה וכו, מכירה, רכישה(דרך השינוי , תאריך השינוי, שם נייר הערך, העניין

מספר מניותיו , ת שמויש לציין א, אם הפך להיות אדם לבעל עניין בתאגיד .4

 .ומספר המניות ההמירים שלו

אם מנהל התאגיד משא ומתן בדבר עסקה שהיא לא בתנאי שוק עם בעל עניין  .5

 .בתאגיד יש לדווח על כך לרשות והרשות תחליט אם לדווח על כך או לא

יש לפרט את , חדל נושא משרה בכירה או דירקטור מרכזי בתאגיד לכהן בתפקידו .6

את תאריך פרישתו ואת אחד מהדברים , את שמו, וא פורשהתפקיד ממנו ה

 :הבאים

שהפרישה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות של  -

 .התאגיד

 .או שהפרישה כרוכה בנסיבות כאמור תוך פירוט הסיבות הרלוונטיות -

 )כמו בסעיף הקודם(חדל רואה החשבון מלכהן בתפקידו  .7

יש לתת את כל הפרטים כפי , דירקטור בתאגיד נתמנה נושא משרה בכירה או .8

 .ח התקופתי"שנדרש בדו

תאריך , כתובתו, שם יש לתת פרטים על שמו, אם נתמנה רואה החשבון לתאגיד .9

 .והאם יש לו קשר כל שהוא לתאגיד, המינוי שלו

יש לתת פרטים בדבר כל אירוע שאירע שלא בדרך העסקים הרגילה של התאגיד  .10

רכושו או , להשפיע באופן מהותי על רווחיות התאגידאשר השפיע או עשוי 

 .התחייבויותיו

מ שלא בדרך העסקים הרגילה אשר תוצאותיו יהוו או "אם מנהל התאגיד מו .11

יש להודיע לרשות והיא תחליט אם , עשויות להוות אירוע כאמור בסעיף הקודם

 .לדווח או לא

שלא במהלך העסקים  אם חתם התאגיד על חוזה או זיכרון דברים בעניין מהותי .12

 .יש לתת דיווח מיידי, הרגיל

 .אם לא הושג יעד מיעדי התמורה של התשקיף יש לדווח מיידית .13

לרבות , חייבים להגיש דיווח מיידי על כך) אם מזמנים(אם יש אסיפה כללית  .14

פירוט , שעת הכינוס, תאריך האסיפה, מקום האסיפה, פירוט על סוג האסיפה

 .'והנושאים על סדר היום וכ

אם ישנם החלטות של הדירקטורים שאינן טעונות את אישור האסיפה הכללית  .15

 .יש לתת על כך פרטים

 הדירקטוריוןכל החלטות האסיפה הכללית שהתקבלו בין אם זה עם המלצת  .16

 .ובין אם זה בלי המלצת הדירקטוריון
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 דוח שנתי  .ג

  חברה פרטית •

  :להלן הנקודות

 שינויים בתקנון .1

 שינויים בשם עצמו .2

 הגדלה או הקטנה של ההון הרשום .3

 שינוי בכתובת של החברה .4

ימים  9ח מבקר וזאת תוך "לחוק החברות שלחברה אין רו 159הודעה לפי סעיף  .5

 .ח המבקר"מהמועד של הפסקת כהונתו של הרו

 כל המינויים לדירקטוריון ושינויים בהרכבו נדרש לדווח .6

 הקצאת מניות .7

 העברת מניות .8

 על החברה המתמזגתחובת הדיווח חלה  -מיזוג .9

 שעבודים .10

  ח כספי מלא אלא רק את המאזן"כלומר לא דו, מאזן בלבד .11

 

  חברה ציבורית •

 כתובת .1

 שינוי שם .2

 מיזוגים .3

 שינוי מחברה ציבורית לפרטית .4

  

  עקרונות לעריכת דוחות ביניים

 מבנה דוחות הביניים .1

השנתיים הדוחות הכספיים לדוחות ביניים למעשה זהים למבנה של הדוחות הכספיים 

  .ח תזרים"דו, ח על השינויים"דו, הרווח והפסד, המאזן: בכל מה שקשור לדוחות עצמם

גם פה , ע"והתקנות של התש IAS 1בשנתי בשיעור שעבר קבענו כי הדוחות ערוכים לפי 

דוחות תקופתיים (מתקנות ניירות ערך ' נקבע בפרק ד 1997בדוחות ביניים משנת 

 .בע שדוחות הביניים עצמם יהיו בדיוק כמו השנתי כאמורשם נק, 1970ל "התש) ומידיים

 הביאורים .2

באתר יש רשימה מצומצמת . (הביאורים הם תמציתיים בדוחות כספיים ביניים שוטפים

בתשקיף , לעומת זאת. שתופיע בדוח רבעוני רגיל כל רבעון) של ביאורים כלליים נדרשים

 .הביאורים לדוח הכספי יהיו מלאים

 תקופת הדיווח .3
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-ו 30.6.11 - צריך מספרי השוואה ל 30.6.12מאזן : דוחות הביניים בנויים באופן הבא

-1( 30.6.11, 30.6.12לששת החודשים שהסתיימו –תזרים /שינויים/רווח והפסד. 31.12.11

 )1-12( 31.12.11והשנתי של ) 4-6( 30.6.11-ו 30.6.12-לשלושת החודשים שהסתיימו ב, )6

 דוח סקירה .4

  :פר נקודות חשובות לציוןבסקירה יש מס

חודשים  3 - חודשים ו 6משמע , דוח הסקירה כולל בתוכו את התקופה הנוכחית  .א

 .30/6 -שהסתיימו למשל ב

אולם . לא ראינו מספרי השוואה שם בניגוד לדוח המבקרים שם יש מספרי השוואה

ח בדוחות הסקירה למרות שלא מציין את מספרי ההשוואה יהיה אחראי על "רו

י "מספרי ההשוואה בוקרו או נסקרו ע, אלא אם. וביקורתו במספרי השוואה סקירתו

ח אחרים ואז עליו לציין זאת בדוח הסקירה כפסקה נפרדת שנקראת פסקת "רו

  .ח אחרים אשר תופיע אחרי פסקת המבוא"י רו"מספרי השוואה שנסקרו ע

יד במסגרת דוח הסקירה אנו מוצאים בפסקת המבוא שמופיעה המילה תמצית ל  .ב

 .רווח והפסד ובעצם בכל דוח, המילים מאזן

אנו רואים גם שם את המילה תמצית , פסקת המסקנה, במסגרת הפסקה האחרונה

  .ליד המילים דוחות כספיים

לעומת זאת הדוחות הכספיים , הדוחות עצמם מלאים ולא תמציתיים, תיאורטית

  .אשר כוללים את הביאורים הם באמת תמציתיים בגלל הביאורים

כן תיאורטית היינו מצפים שבפסקת המבוא לא תופיע המילה תמצית ליד כל דוח ל

  .ובפסקת המסקנה כן תהיה המלה תמצית כי הם באמת תמציתיים

  .שמים את המילה תמצית בכל מצב 1פרקטית וגם בתקן סקירה 
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  1970ל "תש) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים' פרק ה( ח דירקטוריון"דו �

  רובדי דיווח

  :ישנם מספר רובדי דיווח שחברה ציבורית או חברה שחוק ניירות ערך חל עליה

רובד הדיווח הכספי שכולל בתוכו את הדוחות הכספיים השנתיים ודוחות כספיים  .1

ע "תש) דוחות כספיים שנתיים(הדוחות השנתיים על פי תקנות ניירות ערך . רבעוניים

דוחות (לתקנות ניירות ערך ' י פרק דוהדוחות הרבעוניים על פ IFRS -בשילוב ה 2010

  .IAS34בשילוב עם  1970ל "תש) תקופתיים ומידיים

 :רובד שמשלב דיווח לא כספי עם כספי שבתוכו אנו מוצאים .2

  )ח הדירקטוריון"שבתוכו יש את דו(ח התקופתי "את הדו  .א

  דיווח מיידי  .ב

 )יילמד בהמשך(תשקיף   .ג

  .הצעה לתקן בנושא רובד זה כולל בתוכו מידע חזוי כפי שנלמד על פי .3

  

  ח הדירקטוריון ומבנהו"דו

לתקנות ' ואז נוסף פרק ה 1994 -ח הדירקטוריון התווסף לדיווחים לאור ועדת גליה מאור ב"דו

ח הדירקטוריון "יובא דו", ל"לתקנות הנ 10ח הדירקטוריון על פי תקנה "הללו כשמטרתו של דו

, תוצאות פעולותיו, ן על מצב עסקי התאגידובו הסברים של הדירקטוריו, על מצב ענייני התאגיד

ההסברים התייחסו לאופן השפעתם של אירועים על הנתונים . הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו

שבדוחות האמורים אם השפעה זו מהותית ולסיבות שהביאו לשינויים שחלו במצב ענייני התאגיד 

  ." בהשוואה לשנות הדיווח הכלולות בדוחות הכספיים

שה בצורה כזו מקבלים הסברים על הדוחות הכספיים וניתוחים שלא ניתן לזהותם או לנתחם למע

) סובייקטיבית(רק מהדוחות הכספיים והדירקטוריון נותן למעשה רק את דעתו האובייקטיבית 

ויוכל לקבל , על מצב החברה תוך ניסיון להסביר לקורא כך שאותו קורא יוכל להבין את החברה

  .ת כשהוא ישקיע בחברההחלטות מושכלו

בועדת ברנע הוסיפו את אותו מרכיב של מידע  2004 -ח הדירקטוריון התפתח עם השנים וב"דו

האמינו יותר לדירקטוריון ולהנהלה שיתנו מידע סביר ולא ימציאו  2004- מ. צופה פני עתיד

  .במקביל גם נותנים הגנות לדירקטוריון שנותן תחזיות לעתיד. המצאות

  

  :הדירקטוריון הבסיסי ח"מבנה דו

  1פרק  �

ח "פרק זה לכאורה מיותר מאחר ולמדנו שבדו. תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית

משמע אין . התקופתי יש פרק על פי ועדת ברנע שנקרא תיאור עסקי התאגיד שהוא ארוך מאוד

בפרק זה בדוח גם בתקנות ובפרקטיקה נמצא שיש מספר דברים שכותבים , אולם. טעם בפרק הזה

 :הדירקטוריון כדלקמן

 .תיאור תחומי העיסוק העיקריים של התאגיד ושינויים שחלו בהם בשנת הדיווח  .א

מיסוי ופיקוח ממשלתי עליהם ומידת , מאפייני רישוי, הענפים שבהם פועל התאגיד  .ב

 .התחרות בהם
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 תלות בלקוחות  .ג

 .תלות בספקים או תלות במקורות חומרי גלם  .ד

 )תשתית בניה(העיקריים שמבצע התאגיד תיאור הפרויקטים   .ה

 .צבר הזמנות שיש בתום שנת הדיווח  .ו

 .'התייעלות מהותית וכו, אירועים חריגים שהיו כמו ארגון מחדש של התאגיד  .ז

  

כדוגמת , ח התקופתי בקשר לתיאור עסקי התאגיד"בדרך כלל יש הפניה מכאן לפרק בדו: הערה

  .הרחבה ראו כך וכך

  2פרק  �

כאן נדרש הדירקטוריון לנתח את השינויים המהותיים שחלו , הכספי פרק זה עוסק במצב

) ירידה/עליה(כשהניתוח צריך להיות לא רק טכני , ח על המצב הכספי"דו/במסגרת אותו מאזן

  .אלא מלווה בהסברים איכותיים

בהקשר למצב הכספי אנו צריכים גם לבדוק אם היו רכישות או מימושים של רכוש קבוע שעשוי 

  .הרחבת כושר יצור ועוד, למשל קנייה של קו יצור או מכירתו, מהותית על החברה להשפיע

נדרש לתת מאזן הצמדה שמטרתו להראות את החשיפות שיש לחברה לאור בסיסי , כמו כן

  .ההצמדה שלה

  )ח על הרווח הכולל"דו, רווח והפסד( 3פרק  �

לו במהלך שנת הדיווח כשכל ח זה נמצא ניתוח של הדירקטוריון לגבי השינויים שח"במסגרת דו

  .סעיף מהותי חייב לקבל הסבר

  )נזילות( 4פרק  �

, על הדירקטוריון לדווח על מצב הנזילות בחברה תוך ניתוח תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  .ומה גרם לעודף או לגרעון של החברה במזומנים, מפעילות השקעה, מפעילות מימון

סדרי פריסת חובות שנתן או שקיבל התאגיד על מצב יש לתת כמה מילים על השפעת ה, כמו כן

  .נזילותו

  )מקורות מימון( 5פרק  �

במסגרתו על הדירקטוריון להסביר את מקורות ההון של התאגיד עלותם ושינויים שחלו בהם תוך 

  :התייחסות לנושאים הבאים

 הנפקת ניירות ערך  .א

 מימוש אופציות או המרת ניירות ערך שניתנים להמרה במניות  .ב

 .היקפן הממוצע בשנת הדיווח של הלוואות לזמן ארוך וזאת על בסיס חודשי  .ג

 .היקפן הממוצע בשנת הדיווח של הלוואות לזמן קצר וזאת על בסיס חודשי  .ד

 .היקפו הממוצע בשנת הדיווח של האשראי מספקים  .ה

היקפו הממוצע בשנת הדיווח של האשראי ללקוחות תוך הסבר על טווח האשראים   .ו

 .ביניהם

  )השפעת גורמים חיצונים( 6פרק  �

בפרק זה נדרשים לדווח על השפעות של אירועים והתפתחויות חיצוניים לפעילות התאגיד שקרו 

למשל התפתחויות . וידועים לתאגיד והשפיעו או עשויים להשפיע על מצב ענייני התאגיד
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או , ות ערךטכנולוגיות שהשפיעו על החברה או פיחות משמעותי או ירידות משמעותיות בשוק נייר

  .כל אלו נדרש לתאר במסגרת פרק זה. 'החלטות ממשלה על כל מיני הקלות או גזרות וכו

   ועד היום 1994ח הדירקטוריון מאז "פרק חידושים והמצאות שהתווספו לדו

נדרש לצרף הערכות שווי מהותיות שמהוות בסיס לירידת ערך נכס מסוים  -הערכות שווי .1

 .וכל זאת בליווי הסברים של הדירקטוריון. ערךאו מהוות ביסוס לאי ירידת 

, כדוגמת סיכוני אשראי, יש לתאר אילו סיכוני שוק ישנם הקשורים לחברה -סיכוני שוק .2

 .וכן נדרש לציין את שם מנהל סיכוני השוק. 'סיכוני מטבע וכו

בשעות , בשווה כסף, נדרש לפרט את מדיניות התרומות של החברה לרבות בכסף -תרומות .3

 .אזורי, בתהליכים של פיתוח כלכלי קהילתי, ים או מנהליםעובד

נדרש לקבוע מה המספר המזערי שהחברה  -דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית פיננסית .4

יש לציין מי הם וגם . קובעת לעצמה לדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית פיננסית

) רזומה(יין מה הרקע לדווח כי הדירקטוריון קבע כי הם בעלי מיומנות פיננסית ולצ

 .שלהם

מה היקף העבודה , ח הדירקטוריון נדרש לדווח על מיהו המבקר הפנימי"בדו -מבקר פנים .5

הגילוי מאפשר ניתוח לגבי ההתייחסות . 'כמה אנשים באים לעזרתו וכו, שנדרשת ממנו

השוואה בין חברות , ההיקף העומק והשעות של הביקורת הפנימית, לביקורת הפנימית

 .'וכו

ח עושה "למדנו שיש בחברה אומדנים חשבונאים והרו - אומדנים חשבונאים קריטיים .6

ח הדירקטוריון לציין "הרשות דורשת בדו) 81לפי תקן ביקורת (ביקורת על אומדנים הללו 

שהם מאוד רגישים , כלומר, במיוחד אלו אומדנים מתוך כלל האומדנים שהם הקריטיים

 .ותית על תוצאות החברהוכל תזוזה קטנה באומדן משפיעה מה

ח הדירקטוריון זה לומר "לגבי סקר עמיתים הדבר היחידי שנדרש בדו -סקר עמיתים .7

 .שהחברה מסכימה לסקר עמיתים

ח תוך חלוקה בין שכר "הוחלט לדרוש דיווח מהחברה על השכר ששולם לרו -ח"שכר רו .8

ח במקום "וכאשר דבר זה גרם להורדת שכר טרחה לר, ביקורת לשכר שירותים נלווים

 .ט יעלה והביקורת תהיה איכותית יותר"המטרה המקורית של הרשות ששכ

דוחות הדירקטוריון הרבעוני והשנתי דיווחו על תהליך  2008 -ב IFRS -אימוץ תקני ה .9

כיום יש פרק כזה שנותן מעט הדגשים . וההשלכות הכמותיות והאיכותיות IFRS -אימוץ ה

 .ללא חידושים והמצאות IFRS -על ה

ח הדירקטוריון לתאר את התהליך "נדרש במסגרת דו -הליך אישור הדוחות הכספיים .10

כולל את כל , שעברה החברה מהוועדה לאישור הדוחות הכספים ועד הדירקטוריון

ממש מתארים . השלבים והתהליכים והאנשים שליוו את תהליך אישור הדוחות הכספיים

 .את הסדר של הדיונים

וח ולהסביר על התגמול לבכירים בחברה ומחברים את זה נדרש לדו -תגמול בכירים .11

 .לאותם חמשת נושאי משרה בכירה שקיבלו את השכר הגבוה ביותר
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על ידי כך , הרשות הוסיפה את זה כדי ליצור אפליה מתקנת -מינוי נשים לדירקטוריון .12

שחברה מדווחת שהיא מינתה כך וכך נשים לדירקטוריון מול חברה שאין לה אישה 

תמיד צריך להיות משני המינים מחוק החברות ואין מספר מינימאלי . (בדירקטוריון

  .נדרש לתת גילוי על מספר הנשים בדירקטוריון) ריוןובדירקטלנשים 

ח וההתחייבויות של החברה לפחות "הרשות דורשת לדווח על יכולת הפירעון של האג .13

 .מאוד עוזרת לשוק לנתח את החברות. בשנתיים הקרובות

ח "אנו רואים דרישות לדיווח על הממשל התאגידי על פי דו -וד אתי וממשל תאגידיק .14

מהם היחסים והקשרים והדרכים  - ממשל תאגידי. דרישות שעדין לא נכנסו לתוקף, גושן

ועד כמה לכל אחד מהם יש הגדרת , בעלים והנהלה, לדיונים לתפעול בין דירקטוריון

 .)76ראו תקן (סמכויות ופעילות ברורה 

המטרה היא שבעתיד חברה תדווח שיש לה קוד אתי ותתאר את הקוד שהיא  -קוד אתי

  .קבעה ועד כמה הוא מיושם בחברה

  

   75תקן ביקורת  - מידע אחר

  

                                                                                           

  

                                        

  

                                                                                           

                                

  ".מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים"-מתייחס ל 75תקן ביקורת 

חווה דעה ואשר זהו מידע שעליו אין המבקר מ: "כדלקמן 1מידע אחר מוגדר בתקן בסעיף 

בעת ובעונה אחת ובמסגרת מסמך אחד יחד עם דוחות כספיים , מתפרסם על פי דין באופן תקופתי

ח "או בדו הדירקטוריוןח "דוגמא למידע אחר הינה מידע הכלול בדו, בהתאם לכך. מבוקרים

, יףמידע הכלול בתשק, מאידך. 1968ח "התשכ) מכוח חוק ניירות ערך(תקופתי של חברה ציבורית 

ושאינו הדוחות הכספיים עצמם הינו דוגמה למידע שאינו בגדר ', במתאר בהצעת רכש או מכר וכו

ח הכספי "מידע אחד הוא למעשה מידע שנלווה לדו, כלומר". מידע אחר כמשמעותו בגילו דעת זה

עם כל שאר ( ח התקופתי"כרוך באותה החבילה או הדו, ח הדירקטוריון שנלווה אליו"כדוגמת דו

  ).רקים שלוהפ

כלומר אלו שהוצאו מתחולתו נדרש לרשום זאת בבחינה אבל אם נשאל על אחריות , החריגים

  .75נאמר שהתקן לא חל וניישם את תקן ', ח בקשר לתשקיף או הצעת רכש וכו"הרו

  .מידע אחר הוא מידע שנלווה לדוח הכספי

  

המידע האחר כדי להיות מודע ח המבקר צריך לקרוא את "לתקן שהרו 5-6קובע בסעיפים  75תקן 

לאפשרות שקיימת אי התאמה ולכן המבקר חייב לקבל מבעוד מועד את אותו מידע אחר על מנת 

שהוא יוכל לבחון את האמור להלן ואם לא יתנו לו את המידע זו הגבלה בהיקף הביקורת ולכן 

  .ח יסתייג או יימנע בהתאם למהותיות"הרו

 מידע אחר

 אי התאמה מהותית

 הצגה מוטעית מהותית במידע

 מידע אחרב

 בדוחות הכספיים
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נהלים נוספים בנושא מעבר לקריאה של המידע האחר ובחינת  עוד נציין שהמבקר לא חייב ליישם

  :הנקודות הבאות

זהו מצב בו מידע : "4אי התאמה מהותית מוגדרת בסעיף  - בחינת אי התאמה מהותית .1

אי התאמה כזו עלולה ." אחר סותר מידע מהותי הכלול בדוחות הכספיים המבוקרים

ח הדירקטוריון מדובר "ל בדולמש, להעלות ספקות באשר למסקנות הביקורת לראיות

? ולכן נשאלת השאלה מה נכון 120ח הכספי רואים כי הרווח הוא "ובדו 100שהרווח הוא 

האם מהדוחות , לאחר הבדיקה של אי ההתאמה המהותית יש להבין ממה היא נובעת

אם הבעיה נובעת מהדוחות הכספיים . הכספיים או מהמידע האחר או שניהם גם יחד

אם לא יתקנו חוות הדעת תהיה , אם יתוקן תינתן חוות דעת חלקה, נדרוש תיקון

 .הסתייגות או שלילית על אי הצגה נאותה

אם , אם יתקנו תינתן חוות דעת חלקה, אם הבעיה נובעת מהמידע האחר נדרוש תיקון

ר הדירקטוריון של המבוקר על "מסרבים לתת תיקון אזי על המבקר להודיע בכתב ליו

אם . דע האחר ועל כך שפרסום המידע האחר ללא תיקון כזה מטעההתיקון הנדרש במי

אם התיקון לא בוצע על המבקר לדווח . התיקון בוצע אחרי המכתב אזי אין כל בעיה

בישיבת הדירקטוריון שבה דנים באישור הדוחות הכספיים על התיקון הנדרש במידע 

, תיקנו אזי אין בעיה אם. האחר ועל כך שפרסום המידע האחר ללא תיקון עלול להטעות

ח הוא לפנות לייעוץ משפטי לפני החתימה על "אבל אם לא בוצע התיקון מה שנותר לרו

ח "ח לכלול התייחסות למידע האחר בדו"בכל מקרה אסור לרו. ח המבקר"ח הרו"דו

  .ח המבקר מאחר והמידע האחר לא מבוקר"הרו

הלב לנושא מסוים מאוד  שם נקבע שניתן להפנות את תשומת 75לתקן  1קיימת הבהרה 

אין הסתייגות או הפניות . (IFRS 7-ח המבקר במידע האחר בקשר ל"שבוקר על ידי הרו

  )ח המבקר לגבי המידע האחר"בדו

יש  11בסעיף . המסלול השני מדבר על הצגה מוטעית מהותית של עובדה במידע האחר .2

עניינים המופיעים אותה הצגה מוטעית היא מצב בו המידע האחר אינו קשור ב: "הגדרה

 ."בדוחות הכספיים המבוקרים מוצג באופן מוטעה מהותית

ח כל מיני נתונים כאשר הנתונים הללו נראים לו לכאורה כהצגה "לעיתים מתגלים לרו

אם , ח יפנה להנהלה ויאמר לה מה הוא מרגיש ויבקש את תשובתה"הרו. מוטעית

המבקר לא יוכל להעריך את תקפות  אבל ייתכן שעדיין, תשובתה נראית לו אזי אין בעיה

ולכן עליו לבחון עם עצמו האם הוא מרגיש שקיימים , המידע שניתן לו על ידי ההנהלה

מומחה ', במקרה כזה עליו לפנות לצד ג. ביונו לבין ההנהלה חילוקי דעות או פער כלשהו

א אולם אם ל, אם הניח את דעתו לאחר הבאת היועץ אזי אין בעיה. שיאמר את דעתו

הניח את דעתו עליו לפעול בכל השלבים שתיארנו במסלול של אי התאמה מהותית 

  , כלומר. שנובעת מהמידע האחר

  .ר הדירקטוריון בכתב"פניה ליו -שלב ראשון

  .יספר על כך בישיבה של הדירקטוריון שבה דנים על הדוחות הכספיים -שלב שני

  .פנייה לייעוץ משפטי -שלב שלישי

  

 הללו ייושמו על התשקיפים אך התקן לא חל עליהםכל המסלולים 
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  )יש הצעה לתקן חדש) (לרבות הקשר לפרופורמה(מידע חזוי  �

  הגדרות �

זהו מידע כספי המתבסס על " 3מידע כספי חזוי נקבע בסעיף  - עתידי/מידע כספי חזוי .1

מידע . י הלקוח"רועים שעשויים להתרחש בעתיד וכן פעולות אפשריות עיהנחות אודות א

מידע . זה מאד סובייקטיבי באופיו והכנתו מחייבת במידה רבה הפעלה של שיקול דעת

  ". או צפי או שילוב של שניהם/כספי עתידי יכול להתבסס על תחזית ו

על בסיס הנחות ך תחזית היא מידע כספי עתידי הנער" קובע להצעה 4סעיף  -תחזית .2

הנהלה מצפה הים אשר ההנהלה מצפה שיתרחשו וכן הפעולות שיידבאשר לאירועים עת

 )"האומדן הטוב ביותרהנחות לקביעת (ינקטו למועד שאליו ערוך המידע יש

 :מידע כספי עתידי שנערך על בסיס"להצעה  5מוגדר בסעיף  -צפי .3

ההנהלה שלא בהכרח ים ופעולות של יידירועים עתטיות אודות אהנחות היפות  .א

) אפ-סטארט(לדוגמא כאשר לקוחות מסוימים הם בשלב הזנק , צפוי שיתרחשו

 .חנים את האפשרות לשינוי ניכר באופי פעולותיהםואו שהם ב

 .טיותאומדן הטוב ביותר ושל הנחות היפותשילוב של הנחות לקביעת ה  .ב

ילו א, צאות האפשריות לתאריך שבו נערך המידעומידע כזה מדגים את הת

  ".")מה היה קורה אילו"תרחיש של (רועים והפעולות היו מתרחשים יהא

  

תחזית וצפי הם חלק ממידע כספי חזוי וניתן למצוא אותם בכל מיני תחומי פעילות שמשיקים 

  .ח"לרו

לוקחים את , מסתכלים לעתידובנקודת זמן מסוימת  יםנמצא ח"הרו/לההנהיא מצב בו ההתחזית 

בסיס העבר ומנסים לייצר את האומדן הטוב ביותר שניתן לגבי העתיד כאשר תחזית זו נקראת גם 

דבר שהתווסף , כפי שנמצא בדוח התקופתי במסגרת דוח הדירקטוריון מידע צופה פני עתיד

ע נתנה "לני לכן גם ראינו כי הרשותו ים מהעברחזית יש בסיס מסולת, כלומר. בוועדת ברנע

  ).הגנותשאלו ( "Safe Harbor"ריון ולדירקט

כנית קדימה אשר עובדת על ובונים תלמעשה . כי אין לא משתמש בנתוני העבר צפי, לעומת זאת

מה היה קורה אילו הפטנט , למשל בסטארט אפ. טיות בשיטת מה היה קורה אילותהנחות היפו

 /תרחישיםואפשרויות  ,נמצא מגוון הנחות, ומרכל? כל שנה 1,500%-יאושר וקצב המכירות יגדל ב

אפים בנויות על - קיות לסטארטתוכניות עס, למעשה. על בסיסם מייצרים את אותו צפיו, כיוונים

  .צפי

תחזית לשנים הקרובות על  למשל אם יש חברה קיימת שבנתה, ניתן לשלב בין תחזית לבין צפי

 המת חדשהיא רוצה להוסיף פעילות מסויועל זה , פועלת עתההיא רותה את השוק בו בסיס היכ

  .היפותטייםשם החברה תפעיל תרחישים  ,בתחום לא מוכר

וישנה פרופורמה אחורה ישנה . Yיוצא  Xבהנחה , כאילובמשחק זהו למעשה  -פרופורמה .4

 .פרופורמה קדימה

שתי השנה אם אני רכ כלומר, נאותוהנה פרופורמה שמחוברת לחשב -פרופורמה אחורה

ע "הרשות לני. עלי לאחד את הדוחות הכספיים, משמע ,שליטה בחברת מיקרוסופט

במקרה של רכישה מהותית לעשות דוחות פרופורמה אילו היינו רוכשים את דורשת 
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בהם לא היה , השוואה גם לשנים אחורההאיך היו נראים הדוחות ומספרי , החברה מזמן

וההנחות , לתת הנחות שעל פיהן יערכו הדוחות גםאלא , לא רק לאחד אותםיש . איחוד

  .הללו הנן הנחות עסקיות

אם יש מכירות מהותיות הרשות דורשת לעשות פרופורמה איך אני נראה עם מספרי 

יום הם חלק מהדוח התקופתי והביאור וכ בעבר הופיעו בדוחות הכספיים. לבדהשוואה 

את ההנחות ששימשו לאיחוד  יחוד עצמו אלא גםאכולל בתוכו בכל מקרה לא רק את ה

 .או לפיצול

. מתחברת לתחזית ולצפי כאשר תחזית היא מידע צופה פני עתיד -פרופורמה קדימה

נים דוחות כספיים פרופורמה בתוכניות עסקיות מכינים תחזית או צפי קדימה ואז מכי

מנסים , כלומר. פרופורמה קדימה פסדהח ורוו, מאזן פרופורמה קדימה: כגון קדימה

כיצד תראה אם יתקיימו אותם תרחישים בגין הצפי ואם , בנות מערכת דוחות כספייםל

  .מידע צופה פני עתיד/הטוב ביותר בגין התחזית יתקיים אותו אומדן

  

  נהלים �

  ח והקשר שלו לדוחות פרופורמה ומידע כספי עתידי"הרו

חס לכך ייתצריך להלמעשה , חן מידע צופה פני עתיד המופיע בדוח הדירקטוריוןובכשהוא ח "רוה

  :בשילוב של שני דברים

 )ראה שיעור קודם(נלווה /ח למידע אחר"שמסביר על אחריות רו 75תקן ביקורת  .1

או  ורתלא ביק(משתמש בהצעה לתקן של מידע חזוי שם יש נהלים ספציפיים לבדיקה  .2

 .בהצעה לתקן 8-26פים סעיבשמופרט להלן של מידע חזוי כפי ) סקירה

  

  :להלן נהלי הבדיקה המצויים בהצעה לתקן

טחון שהמידע שניתן לו משביע את רצונו ולא כולל מידע מטעה יח צריך להגיע לב"רוה .1

אינו מרגיש נוח בנושא מסויים למרות ח "הרואם . ומצפים רק לרמה מתונה של בטחון

 .עמיק ככל שימצא לנכוןהליכול לדרוש והוא  ת ממנו רק רמה מתונהשנדרש

 היקף התפוצה, מי ישתמש בו, על המבקר לבחון למה מיועד המידע בתהליך ההתקשרות .2

 או האומדן הטוב ביותר) מה היה קורה אילו(צפי או אופי ההנחות , )כללית אט מוגבלת(

ליה יש לבדוק את המרכיבים הבסיסיים שיכללו במידע והתקופה א, כמו כן. )תחזית(

, רות אינו מציאותיאם המבקר מרגיש שמה שמספרים לו בזמן ההתקש. מתייחס המידע

 .גוף זהאל לו להתקשר עם 

ח צריך להכיר את העסק ברמה מספקת כדי שיוכל להעריך האם כל "רוה -הכרת העסק .3

עליו , כמו כן. ההנחות המשמעותיות אכן זוהו ומשמשות לצורכי הכנת המידע הכספי

 .ניתן להאמין למידע הכספי ההיסטורילבדוק האם 

על המבקר לבחון איזו תקופה מכוסה במידע העתידי ובגין אותה תקופה עליו לבדוק את  .4

 . צורכי המשתמשים, מנות של ההנחותיהלמשל דרגת המ. המחזוריות של הפעילות

העיתוי וההיקף של נהלי הבדיקה תוך שהוא לוקח בחשבון , ח להחליט על האופי"רוהעל  .5

כישורי , את הידע שנרכש בהתקשרויות קודמות, ת הסבירות להצגות מוטעות מהותיותא

עליו לבדוק עד כמה המידע מושפע משיקול , נהלה להכין מידע עתידיההנהלה ויכולת הה
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של ההנהלה ועד כמה בסיס הנתונים מהימן ונותן מענה ראוי לאותו סוג דוח  הדעת

 .שמתוכנן להכינו שבנדון

מוצא הוא אשר דבר והאומדנים וכל , הנתונים, הנחותהרת הנהלה על כל העליו לקבל הצ .6

 .לנכון שישמש גיבוי לבדיקה שלו

וחות ועד כמה הדוחות תואמים את ח נדרש לבדוק כיצד הוצגו הד"רוה -הצגה וגילוי .7

, וכן שניתן גילוי ראוי למדיניות החשבונאית שננקטה, הנחות שמצויות בבסיס הדוחותה

זית או חת/האומדן הטוב ביותר, לאיזה סוג מידע אנו מתייחסים בדוח, ולהנחות שהונח

 ניםתנודוחות ח צריך לוודא שבסופו של דבר ה"הרו .)מה היה קורה אילו(טי תוצפי היפ

 .מענה ראוי לכלל המידע עם שקיפות כמה שיותר כדי שיבינו

  

  מה עושים לאחר שהמידע החזוי נבדק

ם לבדוק מידע חזוי שמופיע בדוח התקופתי שנקרא מידע ל אנו יכולי"על בסיס הנהלים הנ

  .לדעתנו הוא מטעה או לאצופה פני עתיד והוא צריך להיבדק על ידנו האם 

  .נגמרה הבדיקה, אם אינו מטעה

שמסביר לו מה עליו לעשות כאשר יש הצגה  75ח להפעיל את תקן "רוהאם כן מטעה נדרש 

  !).הכספילא בדוח (מוטעית מהותית במידע האחר 

במסגרת שירותים נלווים או ח נדרש לתת דוח על תוכנית עסקית "רוהבהם , במקרים אחרים

) במידע צופה פני עתיד בדוח התקופתי לא מצרפים שום דוח(ח מצרף דיווח "רוהכאן  .אחרים

  :לפי הנוסח להלן

  :את הדברים הבאים מבנה הדיווח יכלול

 כותרת .1

 )לכל מען דבעי או פלוני( נמען .2

 הוי המידע הכספי העתידיזי .3

 אילו נהלים הוא יישם לצורך הבדיקה .4

 דגיש בדוח שההנהלה אחראית למידע העתידי ועל ההנחותעליו לה .5

 הגבלת תפוצה במקרה שנדרש .6

 ציון על דרך השלילה שההנחות מספקות בסיס סביר אודות המידע העתידי .7

נחות ומוצג בהתאם שמתייחסת לכך שהמידע העתידי הוכן כיאות על בסיס הה עתדת חוו .8

 .למסגרת הדיווח הכספי הרלוונטי

 עתידילהשיג את התוצאות הכתובות במידע ה אזהרות מתאימות שמסבירות עד כמה לא ניתן .9

 תאריך .10

 חתימה .11

  דוח לצורכי צפי -30י תחזית וסעיף דוח לצורכ -29סעיף את יש ללמוד בעל פה 
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  תשקיפים והנפקות

  רקע

ח "אגהנפקת בין אם מדובר על , ציבוריותלחברות צריכות לעבור תהליך של תשקיף כדי להפוך 

הופכת החברה תאגיד מדווח ובין אם רוצים להנפיק מניות ואז את החברה הופכת ללציבור ו

  .לחברה ציבורית

כדי ללכת להנפקה על החברה לשקול כל מיני סוגיות טרום ההנפקה ולפני קבלת ההחלטה על 

  :הנפקה ובמסגרתם נמצא ה

 יש להנפיק כשאפשר ולא כשצריך -עיתוי ההנפקה .1

 )'לבורסה יש קריטריונים כמו הון עצמי וכו( יש לעמוד בקריטריונים להנפקה .2

 תיוומני מס לתאגיד ולבעלי יליש לבדוק שיקו .3

 ע"חוק ני, יש לראות האם מסוגלים לעמוד בדרישות חוקיות של חוק החברות .4

ע שלמדנו בשיעורים "וכל תקנות ני IFRSיש לבדוק יכולת עמידה בדרישות דיווח  .5

 )דירקטוריון, תקופתיים ומיידים, דוח שנתי 2010(הקודמים 

, ח"כשהחברה מתחילה תהליך של הנפקה החברה צריכה לבחור רו - שותפים להנפקה .6

עוזרים  אשרם ד מטעם החת"ח ועו"רו שהם את העוזרים לחתםגם יש לבחון  .ד וחתם"עו

 .ד שלה"עוהח ו"רוה, לחתם לבדוק את החברה

עד רמת העניינים , בעלי מניותיה, שקיפות וחשיפה של החברהיש לקחת בחשבון  .7

 .הפרטיים

 יש להקים מערכות מידע ומחשוב תומכות .8

, דיווחים מיידיים, ברנע( קבוע בחברה לכל הדיווחים, יש לייצר יכולת להנפיק מידע שוטף .9

 ).'כורבעוניים ו

  לאחר שיקולים אלה מחליטים האם ממשיכים להנפקה או לא

  

  הכנות להנפקה

  .ח של החברה"נתמקד בצד שלנו כרו

ע כאשר יש לבחון על אילו "ותקנות ני IFRS -יש להכין דוחות כספיים ערוכים לפי ה •

ניתן לצאת עם דוחות כלשהם עד חמישה חודשים מתאריך . דוחות יוצאים בהנפקה

. וכדומה 31/8דוחות רבעון ראשון , 31/5למשל על דוחות שנתיים ניתן לצאת עד , המאזן

 ).דוח מלא(וגם את התקנות השנתיים  IFRSהדוחות הראשיים האחרונים עליהם נפעיל  

תמיד נשלב את מה שנלמד בכל הנוגע למספרי השוואה , כדי להנפיק על בסיס דוח כלשהו

אין  31/12/2011לדוגמא אני רוצה להנפיק על דוחות . והדוחות הנדרשים בשנתי וברבעוני

 3טורים ורווח והפסד  2ולכן מאזן , הבדל בטורים הנדרשים בין תשקיף ובין דוח שנתי

 .טורים

נצטרך לחבר את מה שלמדנו גם על שנתי וגם על  2011יוני  למשלן אם ננפיק על רבעו

שה שלו, שנתי פסדהח ורוו. שנתי, 30/6/10,  30/6/11מאזן . פסדהח ומאזן ורוו. רבעוני

  .טורים 4במאזן . 2010 - ו 2011-ל ביום כך וכך חודשים ושישה חודשים שהסתיימו
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, ציבוריות שלא היו בחברות פרטיותעלינו לבדוק כל מיני סוגיות שמיוחדות בחברות  •

 :ובהן

 הפרשות •

 גילוי נאות •

 מדיניות חשבונאית •

 תלויות •

 התקשרויות •

 שיעבודים •

 סיווג מחדש •

 הצגות מחדש •

 מאזןתאריך הרועים לאחר יא •

ללא  פסדהח או הרוואת המה במסגרתו מציגים ררופודוח פ -ד59דוח לפי  •

ופורמה על הרווח או משמע מראים ביאור פר .הוצאות או הכנסות חד פעמיות

 .הפסד הקבועיםה

ותקנות  IFRSיש לבחון צירוף חברות כלולות מהותיות כשהן ערוכות על בסיס  •

יש לצרף דוחות של חברות שהן נערבות בערבות בלתי מוגבלת , כמו כן .ע"ני

 .בסכום

 ביאורים על צדדים קשורים ובעלי ענין •

 באורים על מכשירים פיננסים ונגזרים •

 וח למניהור על רויאב •

 ור על מגזריםיאב •

 .ח הכספי"סוגיות נוספות שנדרש לבדוק וביניהם התאמות בין גוף התשקיף לבין הדו ישנן •

ח מטעם "לרוח של החברה נדרש לעזור לחברה לתת תשובות "רוה -בדיקת נאותות

ח מטעם החתם עבור "רוהנס שעושה 'דיו דיליג/במסגרת עבודת בדיקת הנאותות. החתם

מטעם החתם והשני ח "של הרוהחתם ובסיום התהליך יוצאים שני מכתבי נחמה אחד 

 .כל מכתב הוא בנוסח אחר. אל החתםח של החברה "רוהמטעם 

ח המבקר לבצע חתימה מחדש על הדוחות הכספיים שנערכו ונחתמו "רוהל ע, כמו כן

רועים יא( 100תקן פעיל את לה ישכדי לחתום מחדש . בעבר ומהווים חלק מהתשקיף

 .)לאחר תאריך המאזן

 )כיצד נראה התשקיף( גוף התשקיף •

במסגרת . 1969ט "התשכ) מבנהו וצורתו, פרטי התשקיף(ע "מבוסס על תקנות ניתשקיף 

 :תקנות אלו ישנם הפרקים הבאים

כולל הסכנות שיש , במסגרתה יכללו כל הדברים החשובים -עטיפת התשקיף •

 .'ההנפקה וכומבנה , בהנפקה
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, כאן המקום לציין שברגע שהתשקיף נכנס למגנה או למאיה - תוכן עניינים •

 .)ללא פירוטכניקה( שקיף חייב להיות  בזרימה כמו ספרהת

כולל בתוכו למעשה את היתר הרשות והוא הפרק הראשון נקרא פרק המבוא  •

המניות כמה מילים על המנפיק ועל הרכב הון הפרק יכלול  .והבורסה להנפקה

 .ע האחרים הקיימים"הקיים וני

 . מה מוצע, מידע על פרטי ההצעה -)ע"הצעת ני(הפרק השני  •

מי , כולל כל הזכויות, ע של המנפיק"מעמיקים בו על כל הרכב ני - פרק שלישי •

 .'וכו שערי בורסה, מחזיק

עליהם אם יש יש לפרט , זכויותם להחלפה או לשינוי יע שניתנ"ני -פרק רביעי •

 .כאלה

 ייעוד התמורה -פרק חמישי •

מסגרת דוח בלגבי הרכבו ראה , תיאור עסקי התאגיד -)פרק ברנע(פרק שישי  •

 .תקופתי

  תיאור על חברות בנות וחברות קשורות של המנפיק -פרק שביעי •

ראה שיעור בעלי ( תיאור בעלי עניין במנפיק וכל העסקאות עמם -פרק שמיני •

 )עניין

 והשנתי IFRS -ה ערוכים לפידוחות כספיים  -פרק תשיעי  •

, בתשקיף יםשמעורב אלוו יש לתת חתימות של כל ב -)פרטים שונים(פרק עשירי  •

חתם שייתן חתימתו , שייתן את חוות דעתוח "רו, שנותן את חוות דעתו ד"עו

הסכמים מהותיים שיש בחברה , שלא יקנו או לאמה האם מתחייב לקנות את 

 .התשקיף והיכן ניתן להסתכל על הפרטים של

  

ת החברה גהצ זהו למעשה, ROAD SHOW -החברה ל תיוצאל "נעם התשקיף ה: הערה

לאחריו יש הנפקה למוסדיים ולאחר מכן יש הנפקה לציבור על . שיקנו את החברהכדי למוסדיים 

  .היתרה הקטנה שנותרה

אפשר להפוך את התשקיף לתשקיף מדף שמחכה שנתיים כדי לצאת להנפקה בעיתוי : הערה

  .מתאים במהירות

 -ודוח סקירה עתדת חוו .5

שתי , חוות דעת לתשקיף נמצאת קודם כל בסוף דוח המבקרים - חוות דעת  .א

חוות דעת זו מבוססת על חוות דעתנו לדוחות ", פסקאות אותם יש לזכור בעל פה

 ".YYניתנה ביום  XXהכספיים אשר האחרונה שבהן לשנה שנסתיימה ביום 

  .אנו עושים חתימת מחודשת לצורכי תשקיף פסקה זו למעשה מצטרפת כאשר

שקיף החברה שיפורסם תכלל ביאנו מסכימים כי חוות דעתנו זו ת"ה יפיסקה שני

  ".ZZבחודש 

. הדוחות הם לא תמציתיים ולכן מילה זו נעדרת מהדוח, ראשית -דוח סקירה  .ב

סקת המסקנה התקנות שנציין הן השנתיות ויש להוסיף את שתי פב, שנית
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על דוח  דוח סקירה זה מבוסס": ה ראשונהפסק. ו בדוח המבקריםכמ הפסקאות

 YYחודשים שהסתיימה ביום   XXים לתקופה של ינסקירה לדוחות הכספיים בי

 ".ZZאשר ניתן ביום 

שקיף החברה המיועד תכלל ביאנו מסכימים כי דוח הסקירה י"פסקה  השניה 

 "XXלהתפרסם בחודש 

 :תוכנית ביקורת לתשקיף יש להפעיל את קבוצות הנהלים הבאות -נהלי ביקורת לתשקיף .6

 )מפרט חמישה נהלים ונהלים נלווים 100פרק בתקן (ארועים לאחר המאזן   .א

 .)75אולם לא לציין כי זה תקן  - 75תקן (נהלי מידע אחר   .ב

עסקאות עם , רועים ערב הנפקה שם נבדוק הוצאות שכרינהלים העוסקים בא  .ג

 .הותיות וכל דבר מהותי גדול הקורה לפני הנפקהרכישות מ, בעלי שליטה

 )או פרטי תשקיף 2010(הן יע למינ"ועמידה בתקנות ני IFRS - ה בדיקת יישום  .ד

קשרים בין גוף התשקיף לבין , הצלבות, בדיקות טכניות שם יש לבדוק סיכומים  .ה

  .לבדוק מספרי השוואה וכדומה, הדוחות הכספיים

  

 

 


