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 10%  - 1שאלה מס' 

רה"( שהינה חברה הנך משמש כרואה החשבון המבקר של חברת דני דניאל בע"מ )להלן: "החב

הייתה  2017בדצמבר  31פרטית. חווה דעתך על הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

 בנוסח האחיד. 

להלן דוח התאמה לצרכי מס )"דוח ההתאמה"( וטיוטת חוות דעת של רואה החשבון המבקר על 

 דוח ההתאמה שהוצגה בפניך על ידי עוזרך:

 

 2017דוח התאמה לצרכי מס לשנת המס  – 513327735דני דניאל בע"מ, תיק מס' 

 ₪ 

 785,478 רווח נקי לפי דוח רווח והפסד

  

  הורד:

 (128,744) פחת בספרים הוצאות

  

  :הוסף

 225,984 הוצאות פחת לצרכי מס

 11,448 בספרים רווח הון 

  הוצאות לא מוכרות לצרכי מס:

 3,500 קנסות

 2,522 הוצאות אירוח

 25,498 עות לחו"לנסי

 17,668 הוצאות רכב

 7,500 מתנות

  

 950,854 2017סה"כ הכנסה חייבת לשנת 

  

 18,225 2017רווח הון לצרכי מס לשנת 
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 בן חושקי, רואה חשבון

 03/6816166תל אביב, טל'  35רח' הרב פרנקל 

hkicpa.co.iloffice@hos 

 2017דין וחשבון של רואה חשבון על דוח התאמה לצרכי מס של חברת דני דניאל בע"מ לשנת המס 

)אליו צורפו הטפסים  2017את דוח ההתאמה של חברת דני דניאל בע"מ לשנת המס  בדקתי

המסומנים בחותמתי לשם זיהוי( המתאים את הרווח של החברה לפי דוח רווח והפסד שלה לשנה 

להכנסה החייבת שהוצהרה על ידה לצרכי מס לשנת המס  2017בדצמבר  31נסתיימה ביום ש

 האמורה. 

בדיקת ההוצאות המפורטות בתקנות בדבר "תנאים לניכוי הוצאות מסוימות", החישובים 

א לפקודה  32)י'( לפקודת מס הכנסה והתקיימות התנאים המפורטים בסעיף  3הדרושים לפי סעיף 

וכם בין נציבות מס הכנסה ובין לשכת רואי חשבון בישראל על כל המשתמע מכך, נעשו בהיקף שס

 וכפי שמשתקף בדוח ההתאמה. 

 

לדעתי בכפוף לאמור לעיל, ההתאמה הנ"ל נערכה בהתאם להוראות פקודת מס ההכנסה וחוק מס 

 . 1985 –הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( התשמ"ה 

 

 2018בינואר  15תאריך 

 אה חשבון.בן חושקי, רו

 

 נדרש:

 

מה הם עקרונות היסוד שעל רואה החשבון להקפיד במתן שירותים מקצועיים בתחום  .1

 2%המס ללקוחותיו? 

 2%פרט את הליקויים בדוח ההתאמה דלעיל.  .2

נסח מחדש את הקטעים הרלוונטיים בדוח רואה החשבון המבקר על דוח ההתאמה  .3

המחייבים ניסוח מחדש בהנחה  2017לצרכי מס של חברת דני דניאל בע"מ לשנת המס 

 3%לא תוקנו.  2שהליקויים שנמצאו בנדרש 

הסבר ופרט, כיצד על רואה החשבון המבקר לנהוג אם הוא מגלה בעת בדיקת דוח  .4

היו גם הדוח ההתאמה לשנת  2כי הליקויים שזוהו בנדרש  2017ההתאמה לשנת המס 

 3%בנוסח האחיד.  שעליו הוא נתן חוות דעת על דוח ההתאמה לצרכי מס 2016

 

 הערות:

 נוסח דוח ההתאמה לצרכי מס שנכלל בנתוני השאלה הינו הנוסח האחיד ללא הסתייגויות.  .1

 הנח כי אין בדוח ההתאמה טעויות סיכום ולא חסרות התאמות למס בגין נושאים נוספים. .2

ה, ככל לצורך התשובה הינך רשאי להניח הנחות רלוונטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאל .3

 שנדרש.
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 12% - 2שאלה מס' 

משמש כרואה חשבון מבקר של חברת פלסטיב בע"מ )להלן: "החברה"( המייצרת הנך 

ומשווקת מוצרי פלסטיק לשימוש ביתי. החברה הינה ציבורית ואגרות החוב שלה 

 נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

של הדוחות הכספיים של בפגישה שערכת עם הנהלת החברה לקראת סיום הביקורת 

נמסר לך כי בכוונת החברה לפרסם בדוח  2017בדצמבר  31החברה לשנה שנסתיימה ביום 

הדירקטוריון שלה מידע בדבר תזרים המזומנים החזוי של החברה בהתאם לתקנות 

)להלן: "התקנות"( וזאת מאחר  1970 –ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל 

 ימני אזהרה כמוגדרים באותן תקנות. וקיימים בחברה ס

)להלן:  2017להלן טיוטת המידע שבכוונת החברה לכלול בדוח הדירקטוריון לשנת 

 "המידע"(:

 

 2019בדצמבר  31בינואר עד  1 2018בדצמבר  31בינואר עד  1 

 ₪()אלפי  ₪()אלפי  

 68 253 יתרת פתיחה מזומנים

   מקורות סולו:

   מימון: תזרים מזומנים מפעילות

 _ 6,000 קבלת הלוואה מבנק

 8,000  הנפקת מניות

   

תזרים מזומנים מפעילות 

 השקעה:

  

 _ 1,500 מכירת ציוד

   

התחייבויות צפויות )שימושים 

 צפויים(:

  

 (728) (458) תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

   

   תזרים מזומנים לפעילות מימון:

 (7,100) (7,000) פירעון קרן אגרות חוב

   

תזרים מזומנים לפעילות 

 השקעה:

  

 (188) (227) השקעות ברכוש קבוע

   

 52 68 יתרת סגירה מזומנים
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 נדרש:

פרט את סימני האזהרה המחייבים חברה ציבורית לפרסם גילוי בדבר תזרים מזומנים  .1

 2%? בהתאם לתקנותחזוי 

הדוחות הכספיים שהינך מזהה בעקבות  תאר את הסיכון להצגה מוטעית מהותית ברמת .2

 2%המידע שניתן לעיל. 

? בתשובתך 2פרט את נהלי הביקורת שתבצע לצורך מתן מענה לסיכון שתיארת בנדרש  .3

 2%התייחס לנאמר בתקני הביקורת הרלוונטיים לסיכון שזוהה. 

פרט את נהלי הביקורת שתבצע לצורך בדיקת המידע בתזרים המזומנים החזוי דלעיל?  .4

בתשובתך, נא התייחס בנפרד לכל שורה בתזרים המזומנים החזוי שקיבלת וכן למידע )

 4%בכללותו( 

הסבר את ההשפעה של המידע דלעיל ושל תוצאות נהלי הביקורת שביצעת על דוח רואה  .5

? )לא נדרש 2017בדצמבר  31החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 2%חשבון המבקר(. לנסח את ההשפעה על דוח רואה ה
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 10% - 3שאלה מס' 

הנך משמש כרואה החשבון המבקר של חברת שלום בע"מ )להלן: "החברה"(. החברה הינה חברה 

ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה עורכת את דוחותיה 

החברה מתבצעות (. כל מכירותיה של IFRSהכספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 באמצעות אתר סחר אלקטרוני המופעל על ידה. 

)להלן:  2017בדצמבר  31בהתאם לטיוטת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימו ביום 

 ₪. מיליון  3 –"הדוחות הכספיים"( שהועברה אליך, הסתכם הרווח הנקי של החברה בסך של כ 

קבעת כי קיים סיכון  2017כנון הביקורת לשנת בדיונים שערכת עם צוות הביקורת שלך במהלך ת

משמעותי להתעלמות ההנהלה מבקרות/עקיפה בקרות על ידי ההנהלה. במענה לסיכון זה בוצעו 

נהלי ביקורת נאותים שכתוצאה מהם נמצא על ידי מבקר מצוות הביקורת רישום ידני של פקודת 

בוקר על ידי מנכ"ל החברה. רישום ב 09.00בשעה  2017בדצמבר  30 –יומן, שבוצע ביום שבת ה 

מבירורים ₪. מיליון  5פקודת היומן היה לחובת יתרת לקוחות שונים ולזכות מכירות בסך של 

 שערכת נמצא שרישום זה מוטעה ואינו תקין. 

 

 נדרש:

 

הסבר ופרט את נהלי הביקורת שעל צוות הביקורת לבצע במענה לסיכון של התעלמות  .1

 2%ות על ידי ההנהלה. ההנהלה מבקרות עקיפת בקר

לעיל, מה הוא נוהל הביקורת שביצע  1הסבר ופרט מתוך נהלי הביקורת שפרטת בנדרש  .2

 1%המבקר כדי לגלות את פקודת היומן הידנית שבוצעה ע"י מנכ"ל החברה? 

הסבר ופרט מה הם המאפיינים המזהים המיוחדים שיש בפקודת היומן שעובד צוות  .3

 2%ים אלו יכולים להצביע? הביקורת גילה ועל מה מאפיינ

הסבר ופרט מה תהיה ההשלכה של ממצא הביקורת דלעיל, על תהליך הביקורת  .4

 2%בכללותו? 

של ממצא הביקורת על חוות דעתך על הדוחות הכספיים הסבר ופרט מה תהיה ההשלכה  .5

 3%?2017בדצמבר  31של החברה ליום 
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 10% - 4שאלה מס' 

 2017בדצמבר  31ים בע"מ )להלן: "החברה"( ליום יתרת ספקי התוכן בספרי חברת הכבל

יתרת הספקים הנ"ל מורכבת משתי קבוצות עיקריות. ספקי תוכן מחו"ל ₪  22מסתכמת בסך של 

וספקי תוכן בישראל ולהם יתרות שכל אחת ₪ מיליון  1 –ולהם יתרות שכל אחת מהן גבוהה מ 

 ₪. מיליון  1 –מהן נמוכה מ 

ה למד רואה החשבון המבקר כי לכל ספק תוכן חדש של החברה במסגרת הבנת החברה וסביבת

קיים תהליך אישור מראש שבו סמנכ"ל הכספים של החברה מאשר את תנאי ההתקשרות עם ספק 

התוכן בחתימתו, וזאת כדי שהספק יחשב "ספק מאושר" של החברה. כל ספק תוכן של החברה 

 ערוצים וספקי תוכן.  60מקבל ערוץ נפרד לצורך שידוריו. לחברה יש סה"כ 

 

)להלן: הדוחות  2017בדצמבר  31לצורך ביקורת הדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 

 הכספיים( העריך רואה החשבון המבקר את שני הסיכונים כדלקמן:

)מצג:  2017בדצמבר  31החובות הרשומים ביתרות ספקי התוכן אינם נאותים ליום  .1

 קיום(.

)מצג:  2017בדצמבר  31ספקי תוכן שאינם רשומים ליום  קיימים חובות נוספים בגין .2

 שלמות(.

 

 לצורך מתן מענה לסיכון הראשון רואה החשבון המבקר תכנן לבצע את נהלי הביקורת כדלקמן:

בדצמבר הינם ספקים  31בדיקה שאכן ספקי התוכן הקיימים ליום  –בדיקת בקרה  .1

 מאושרים של החברה. 

 2017בדצמבר  31רה מספקי התוכן הקיימים ליום קבלת אישורי ית –בדיקה מבססת  .2

 כדי לוודא שיתרת ספקי התוכן שבדוחות הכספיים נאותה.

 

רואה החשבון המבקר השתמש בשלוש שיטות דגימה שונות לצורך ביקורת נאותות המצג של קיום 

 דלקמן:

 

כמתואר בחירה שיטתית )עקבית( על ידי בחירת ערך משוקלל של מדגם  –שיטת דגימה ראשונה 

 להלן. 

  בשיטה זו החליט רואה החשבון המבקר לדגום שמונה פריטים בהתאם להערכת סיכונים

 שבוצעה על ידו. 

  על ידי ₪, מיליון  2.75בהתאם לכך רואה החשבון המבקר קבע את מרווח הדגימה בסך

 –מחולק ב ₪ מיליון  22חלוקת יתרת הספקים במספר הפריטים שהוא מעוניין לדגום )

8.) 

 יתרות ספקים כאשר נקודת התאם למרווח הדגימה רואה החשבון המבקר דגם ב

 . מיליון ש"ח 2.5נה יההתחלה האקראית ה
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 ריבוד ובחירה סלקטיבית )בחירה שאינה סטטיסטית( –שיטת דגימה שנייה 

  בשיטה זו החליט רואה החשבון המבקר לדגום שישה פריטים בהתאם להערכת סיכונים

 שבוצעה על ידו. 

  רואה החשבון המבקר דגם את ארבע היתרות הגבוהות ביותר של ספקים מחו"ל ושתי

 היתרות הגבוהות ביותר של ספקים בארץ.

 

 בחירה שיטתית )עקבית( של מדגם. –שיטת דגימה שלישית 

  .בשיטה זו החליט רואה החשבון המבקר לדגום שישה פריטים 

 על ידי חלוקת מספר  3 –מה ל בהתאם לכך רואה החשבון המבקר קבע את מרווח הדגי

 ספקים( במספר הפריטים שהוא מעוניין לדגום. 17הפריטים באוכלוסייה )

  ספקים כאשר הוא בחר  3מתוך כל  1בהתאם למרווח הדגימה רואה החשבון המבקר דגם

 אקראית שהדגימה הראשונה שלו תהיה הספק השני.
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 ת הדגימה כפי שביצע רואה החשבון המבקר:ותוצאו 2017בדצמבר  31יתרת ספקי התוכן ליום  להלן

 

ערוץ  שם ספק התוכן
 בשלט

יתרה  )₪(יתרה 
מצטברת 

של ספקי 
 התוכן

שיטת 
דגימה 

 ראשונה

שיטת 
דגימה 
 שנייה

שיטת 
דגימה 

 שלישית

ABC  1,254,325 1,254,325 33ערוץ    
NBC  3,511,199 2,256,874 31ערוץ X X X 
  X  4,193,740 682,541 13ערוץ  רשת

    4,520,727 326,987 53ערוץ  צ'רלטון 
 X    4,730,997 210,270 14ערוץ  10ערוץ 
BBC  6,320,629 1,589,632 22ערוץ X   
CBS  9,016,929 2,696,300 18ערוץ X X  

 X   9,675,928 658,999 35ערוץ  ערוץ הילדים
RTL  11,265,669 1589,741 42ערוץ X   

    11,333,454 67,785 11ערוץ  כאן
Showtime  13,319,086 1,985,632 15ערוץ  X X 
     13,445,073 125,987 36ערוץ  דיסני קידס

HBO  18,974,027 5,528,954 16ערוץ X X  
FOX  20,509,439 1,535,412 32ערוץ X  X 

    20,607,854 98,415 60ערוץ  ערוץ הקבלה
  X  21,576,375 968,521 12ערוץ  קשת

 X  X 22,000,000 423,625 55ערוץ  ערוץ הספורט
     22,000,000  סה"כ יתרה

 

 מייצג פריט שנדגם.  – Xהערה: 

 נדרש:

פרט, מה היא האוכלוסייה שממנה החליט רואה החשבון המבקר לדגום בכל אחת  1.1 .1

 . 1%משלוש שיטות הדגימה דלעיל? 

ים המרכיבים את האוכלוסייה( בכל פרט, מה היא יחידת הדגימה )הפריטים הבודד 1.2

 1%אחת משלוש שיטות הדגימה דלעיל? 

פרט, מה היא האוכלוסייה שממנה רואה החשבון המבקר אמור לדגום לצורך מתן  2.1 .2

 1%השלמות?  גמענה על הסיכון השני ביתרת הספקים בגין מצ

 1%פרט, מה היא יחידת הדגימה באותה דגימה?  2.2

ה הראשונה נדגמו רק שבעה פריטים ולא שמונה כפי שהחליט הסבר, מדוע בשיטת הדגימ .3

 1%רואה החשבון המבקר? 

 2%פרט והסבר את היתרונות והחסרונות בשיטת הדגימה השנייה.  .4

נמק והסבר מה היא לדעתך שיטת הדגימה המועדפת לביצוע דגימה לצורך משלוח בקשות  .5

יחס רק לשיטת הדגימה לאישורי יתרה לספקי התוכן בהתאם לנתוני השאלה )יש להתי

 2%והנתונים שצוינו לעיל( 

רואה החשבון המבקר החליט להשתמש בשיטת הדגימה השלישית כדי לבצע את בדיקת  .6

הבקרה בנושא אישור ההתקשרות עם ספק התוכן. בהתאם לכך רואה החשבון המבקר 

בדק אם קיים אישור של סמנכ"ל הכספים לתנאי ההתקשרות עם ספק התוכן. הסבר 

ע שיטת דגימה זו עדיפה על שיטת הדגימה הראשונה או השנייה לצורך ביצוע בדיקה מדו

 .1%זו? 
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 8% - 5שאלה מס' 

 נמק ובסס את תשובותיך(על מגוון השאלות הבאות ) בקצרהענה 

 

כאשר רואי חשבון מבקרים משותפים מבקרים את הדוחות הכספיים של חברה מסוימת  .1

שבון מבקרים אלו מבקר את הדוחות כספיים של )להלן: חברה א'(, ורק אחד מרואה ח

חברה בת שדוחותיה מתאחדים לדוחותיה של חברה א' )להלן: חברה ב(, איזה נהלי 

את חברה ב' בקשר לדוחותיה הכספיים ביקורת יבצע רואה החשבון המבקר שאינו מבקר 

של חברה ב' ומה יהיה רשום בדוח רואי החשבון המבקרים המשותפים על הדוחות 

הכספיים של חברה א' בהקשר להסתמכות מבקר החשבונות על מבקרים אחרים בדוחות 

 הכספיים. 

ך עובדים כדי לגרום לכ 1,000אלו נהלים יקבע משרד רואי החשבון מבקר המעסיק מעל  .2

שעובדי המשרד יהיו מודעים לכללים בדבר אי תלות של רואה חשבון המבקר ויישמו את 

 הכללים הנ"ל?

פרט את נהלי הסקירה הנוספים שעל רואה החשבון המבקר ליישם, כאשר הוא מבצע  .3

סקירה של מידע כספי ביניים לראשונה, של לקוח חדש, שדוחותיו הכספיים טרם בוקרו 

 בקר.על ידי רואה החשבון המ

פרט את המטלות שעל רואה החשבון לבצע בעת קבלת לקוח חדש בהקשר לצו איסור  .4

הלבנת הון )חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות עסקי למניעת הלבנת הון 

 ?2014 –ומימון טרור(, תשע"ה 

 

 2%כל סעיף 

 

 

 סוף חלק א' של השאלון
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 6% - 6שאלה מס' 

חשבון המבקר של חברת שמים בע"מ )להלן: "החברה"( שהינה חברה ציבורית  הנך משמש כרואה

חברות  20רשומה בישראל שאגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לחברה 

בנות בחו"ל )להלן: "החברות הבנות"( שדוחותיהן הכספיים מבוקרים על ידי רואי חשבון 

כסים המבוקרים של החברות הבנות הנ"ל המבוקרות על מקומיים בחו"ל. סך ההכנסות וסך הנ

בהתאמה מסה"כ ההכנסות והנכסים  58% –וכ  98% –ידי רואי חשבון מקומיים בחו"ל הינו כ 

 שבדוחות הכספיים המאוחדים. 

 

 :נדרש

 

אחריות מקבל על עצמו רואה החשבון המבקר על עבודתם של המבקרים הסבר, איזו  .1

 1%ת מקובלים בישראל? האחרים בהתאם לתקני ביקור

פרט בקצרה את הנהלים שעליך ליישם לצורך הסתמכות על הביקורת של הדוחות  .2

הכספיים של החברות הבנות שנערכה ע"י רואי חשבון אחרים, הנכללים בדוחות 

 3%הכספיים המאוחדים של החברה המבוקרים על ידיך. 

ך סיכונים להצגה דורש מרואה החשבון המבקר להערי 93לתקן ביקורת  100סעיף  .3

מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים, וברמת המצגים בגין סוגי עסקאות, יתרות 

חשבון והגילוי. הסבר האם הערכת הסיכונים דלעיל חלה רק על החברה המבוקרת על 

 2%? המאוחדים ידך או שיש ליישמה על מכלול החברות המאוחדות בדוחות הכספיים
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 12% - 7שאלה מס' 

 

חברת רומי הינה  שמש כרואה החשבון המבקר של חברת רומי בע"מ )להלן: "החברה"(.הנך מ

חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה עוסקת 

 בשיווק והפצה של מוצרי תינוקות לרשתות הפארם והמון.

קיבלה את טיוטת דוח  2017בדצמבר  31במהלך הביקורת על הדוחות הכספים של החברה ליום 

בחברה  המכירות והלקוחותביקורת הפנים שהכין המבקר הפנימי של החברה בדבר תהליך 

 :)ראה עמוד הבא( שכלל את תרשים הזרימה דלקמן
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רישום -הנהלת חשבונות  וחותלק –הנהלת חשבונות  משלוחים   גזברות   אשראי לקוחות מכירות: 'מח

זמנה ה
 מלקוח

הכנת 
טופס 
 הזמנה

טופס 
הזמנת 

 לקוח

ור איש.1
מסגרת 

 לקוח

בדיקת .2
חובות 
ישנים 

והמלצה על 
מחיקת 

 יתרת לקוח

טופס 
הזמנת 

לקוח 
 מאושר

טופס 
מחיקת 

יתרת 
 לקוח

למחלקת 
משלוחים לקוחות 

 והנהלת חשבונות

למחלקת 
 גזברות

טופס 
מחיקת 

 יתרת לקוח

אישור 
מחיקת 

יתרת 
לקוח 

 מלקוח

טופס 
מחיקת 

יתרת 
לקוח 

מאושר
 מלקוח

למחלקת לקוחות 
הנהלת ו

 חשבונות

טופס הזמנת 
 לקוח מאושר

 ליקוט מלאי.1

הכנת .2
תעודת 
 משלוח

תעודת 
דוח  משלוח

 מלאי מלאי

למחלקת 
 לקוחות 

למחלקת 
הנהלת 

 חשבונות

טופס הזמנת 
 לקוח מאושר

תעודת 
 משלוח

טופס 
מחיקת 

יתרת לקוח 
 מאושר

התאמת .1
 מסמכים

הכנת .2
 חשבוניות

עדכון .3
לקוחות 

בספר 
 לקוחות

הכנת דוח .4
 מכירות

דוח  חשבוניות
 מכירות

ספר 
 לקוחות

למחלקת 
הנהלת 

 חשבונות

טופס 
מחיקת 

יתרת 
לקוח 

מאושר
 מלקוח

טופס הזמנת 
 לקוח מאושר

דוח 
 מכירות

דוח 
 מלאי

רישום 
בספר 

הנהלת 
 חשבונות

 מלקוח

מאזן 
 בוחן

 לקוח
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 המשך – 7אלה מס' ש

 :נדרש

 

 %2בהתאם לתרשים הזרימה לעיל.  המכירות והלקוחותאת תהליך  פרט והסבר .1

שניתן לזהותן מתרשים הזרימה.  והלקוחות המכירות תאר את הבקרות הקיימת בתהליך .2

%2 . 

שניתן להן מענה באמצעות הבקרות שזוהו בנדרש  את הסיכונים ואת המצגים בגינםתאר  .3

2 .%2 

מה הם נהלי הביקורת שעל רואה החשבון המבקר לבצע כדי לקבוע שהבקרות בתהליך  .4

 .2%. וכננות ומיושמות באופן נאותמתהינן  המכירות והלקוחות

מה הם נהלי הביקורת שעל רואה החשבון המבקר לבצע כדי לקבוע שהבקרות בתהליך  .5

 . 2%הינן אפקטיביות.  והלקוחות המכירות

במידה ורואה החשבון המבקר מתכוון להסתייע בעבודת מבקר הפנים בבדיקת  .6

 2%. 5קורת שפירטת בנדרש אפקטיביות הבקרה הפנימית איך ישפיע הדבר על נהלי הבי
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 12%  - 8שאלה מס' 

משמש כרואה החשבון המבקר של חברת חגית בע"מ )להלן: "החברה"(. החברה הינה חברה  הנך

ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה מיישמת את תקנות ניירות 

כת אפקטיביות הבקרה הפנימית על , בדבר הער1970 –ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל 

 הדיווח הכספי על הגילוי. 

)להלן:  2017בדצמבר  31בביקורת של הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

אלף  500וכי ₪, מיליון  10"החברה"( קבעת את המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם לסכום של 

הדוחות הכספיים של החברה זיהיתי את הצגות  יחשב לסכום זניח בעליל. במסגרת הביקורת של₪ 

 המוטעות דלקמן:

 .2017בגין שנת ₪ מיליון  4אי רישום פחת בסכום של  .1

 ₪.אלף  300אי רישום מכוון של הוצאות מימון שנצברו על הלוואות בעלים בסך של  .2

 .2018בגין מוצר שנשלח ללקוח בתחילת שנת ₪ מיליון  5רישום הכנסה בסך של  .3

 3בגין אותו משלוח שהוכרה בגינו ההכנסה בסעיף ₪ מיליון  2מכר בסך של  רישום עלות .4

 לעיל. 

וזאת על רקע חילוקי דעות בינך ₪ מיליון  3אי רישום הפרשה לחובות מסופקים בסך של  .5

 לבין ההנהלה לגבי ההנחות בבסיס האומדן להפרשה.

בסך של כ  50% –אי רישום הפרשה לתביעה משפטית שסיכוי ההתממשות שלה גבוהים מ  .6

 בהתאם למכתב מהיועצים המשפטיים של החברה. ₪ מיליון  2 –

 ₪.אלף  400בסך של  2017אי רישום הוצאת שכירות בגין חודש דצמבר  .7

כפי שצריך להיות.  5%במקום שיעור של  10%העמסת עלויות מכס למלאי בשיעור של  .8

₪ מיליון  2ת בסך של הצגה זו זוהתה בכל פריטי המלאי שדגמת ולפיכך הסקת כי עלויו

 .2017נרשמו בדוח על המצב הכספי במקום להיות מוכרות ברווח והפסד בשנת 

את מלוא הטעות ₪. מיליון  12בסך של  2017כפל רישום של הוצאות שכר בגין חודש דצמבר  .9

 .2017הזו תיקנה כבר החברה ביוזמתה בדוחותיה הכספיים של שנת 

. טעות זו זוהתה בשנה קודמת ולא תוקנה 2016גין שנת ב₪ מיליון  4אי רישום פחת בסך של  .10

 .2017 –ו  2016בדוחות 

את הטעות הזו ₪. מיליון  11בסך של  2016כפל רישום של הוצאות שכר בגין חודש דצמבר  .11

 .2016תיקנה החברה כבר בדוחותיה הכספיים של שנת 

 

ולשנה שנסתיימה  2017מבר בדצ 31להלן נתונים נוספים אודות הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 באותו תאריך )לפני תאריך הצגות המוטעות(:

 ₪.מיליון  120 –נכסים שוטפים 

 ₪.מיליון  380 –נכסים בלתי שוטפים 

 ₪. מיליון  60 –התחייבויות שוטפות 

 ₪.מיליון  240 –התחייבויות בלתי שוטפות 

 ₪.מיליון  200 –הון 

 ₪.מיליון  100 –רווק נקי 
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עדיין לא ניתן לרשום בגינם  2017)בשל הפסדים מועברים בשנת  0% –ל על החברה אחוז המס הח

 מיסים נדחים(. 

 

 להלן סיכום של הטעויות נטו שהוצגו לעיל:

 ₪.מיליון  14.7 – 2017סך הכל טעויות נטו שלא תוקנו בגין שנת 

 ₪.מיליון  4 – 2016סך הכל טעויות נטו שלא תוקנו בגין שנת 

 ₪.מיליון  12 -  2017שתוקנו בשנת סך הכל טעויות 

 ₪.מיליון  11 – 2016סך הכל טעויות שתוקנו בשנת 

 

 נדרש:

להלן שיתעד את צבירת ההצגות המוטעות שזוהו במהלך הביקורת  הכן נייר עבודה כמפורט .1

תוך חלוקה להצגות מוטעות עובדתיות, הצגות מוטעות  115בהתאם לתקן ביקורת 

 .5%גות מוטעות שיש להן השלכה על כלל האוכלוסייה. המתייחסות לשיקול דעת, הצ

 

תיאור  מספר
ההצגה 

 המוטעית

נכסים 
שוטפים 
)מיליוני 

)₪ 

נכסים 
בלתי 

שוטפים 
)מיליוני 

)₪ 

התחייבויות 
שוטפות 
 ₪()מיליוני 

התחייבויות 
בלתי 

שוטפות 
 ₪()מיליוני 

רווח 
והפסד 

)מיליוני 
)₪ 

OCI - 
רווח 
כולל 
אחר 

)מיליוני 
)₪ 

הון 
ליוני )מי
)₪ 

 הצגות מוטעות שלא תוקנו
 הצגות מוטעות עובדתיות 

1         
2         

 הצגות מוטעות המתייחסות לשיקול דעת
1         
2         

 הצגות מוטעות שיש להן השלכה על כלל האוכלוסייה 
1         
2         

         סה"כ
 הצגות מוטעות שתוקנו

1         
2         

 

 

הגורמים בחברה שעל רואה החשבון המבקר לדווח להם על ההצגות המוטעות  מי הם .2

 2$שגילה במהלך הביקורת? 

בהנחה שהחברה לא תתקן בדוחותיה הכספיים את ההצגות המוטעות שנתגלו על ידך  .3

פרט והסבר את ההשלכות שיהיו לכך על דוח ר ואה החשבון המבקר. )לא נדרש לנסח את 

 2%ל דוח רואה החשבון המבקר(. ההשפעה ע

פרט והסבר את ההשפעה של ההצגות המוטעות שזיהית על חוות דעתך על רכיבי הבקרה  .4

)לא נדרש לנסח את ההשפעה  2017בדצמבר  31הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 3%על דוח רואה החשבון המבקר על ביקורת רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי(. 
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 10% - 9לה מס' שא

הנך משמש כרואה החשבון המבקר של חברת כבישי אגרה בע"מ )להלן: "החברה"( בעלת הזיכיון 

 אילת".-המפעילה את כביש האגרה החדש "באר שבע

לחברה מערכות ממוחשבות לאגרה )דמי שימוש( ובילינג )חיובי משתמש(. מערכות אלו כוללות 

כלל הנתונים, חיוב המשתמשים באמצעות חשבונית זיהוי ואיסוף נסיעות המשתמשים, עיבוד 

 וגביית הסכומים המחויבים. 

מזהה את המשתמש במקטעי הכביש השונים. שערי האגרה המותקנים מזהים כל  מערכת האגרה

 רכב העובר דרכם.

 וזיהוי הרכב ללא צורך בעיכובו. המערכות המתקדמות מאפשרות נסיעה מהירה תחת שער האגרה 

אמצעי המתאים למשתמשים רשומים ושאינם  –תבצע על ידי צילום לוחית רישוי זיהוי הרכב מ

רשומים. ברגע שהמערכת מזהה את לוחית הרישוי, מבוצעת באופן אוטומטי פעולה לזיהוי ספרות 

 הלוחית ועל ידי כך, זיהוי המשתמש וחיובי.

פן אוטומטי, אשר באומערכת הבילינג מועברים לאחר מכן אל  מערכת האגרהנתוני הקריאה של 

טון  4מקשרת בין אמצעי הזיהוי של המשתמש וקובעת תעריף חיוב לכל נסיעה )רכבים כבדים מעל 

שקלים לנסיעה(. לאחר שקלול כלל  8שקלים לנסיעה ורכבים אחרים בתעריף של  20תעריף של 

אמצעי את המשתמש ומאפשרת מגוון מערכת הבילינג הנסיעות החודשיות לכדי חשבונית, מחייבת 

 תשלום.

 

 נדרש:

פרט את הסיכונים, הקיימים לדעתך, לטעות מהותית בחשבון הכנסות מאגרה של החברה  .1

 3%לגבי כל אחד מארבעת המצגים הבאים: התרחשות, שלמות, דיוק וחתך. 

פרט איזה בקרת יישום ממוכנת היית מצפה שתהיה בכל  1לגבי כל סיכון שזיהית בנדרש  .2

של החברה? בתשובתך התייחס הן למערכת האגרה והן אחת מהמערכות הממוחשבות 

 4%ארבע לכל מערכת ממוחשבת( –למערכת הבילינג )סה"כ שמונה בקרות 

כדי לקבוע  2מה יהיה גודל המדגם שתבצע לכל בקרת יישום ממוכנת שתיארת בנדרש  .3

 1%שבקרות יישום אלו הינן אפקטיביות? 

קורת על ההכנסות של החברה האם לדעתך על רואה החשבון המבקר לבצע את הבי .4

 2%באמצעות בדיקות בקרה בלבד, בדיקות מבססות בלבד או שילוב ביניהן? 
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 10% - 10שאלה מס' 

 את תשובותיך( נמק ובססעל מגוון השאלות הבאות ) בקצרהענה 

 

האם רשאי רואה חשבון שאינו חבר לשכת רואי החשבון בישראל להתמנות לרואה חשבון  .1

ת מבלי לקבל את הסכמת רואה החשבון המבקר הקודם כאשר רואה מבקר של חברה וזא

 החשבון המבקר הקודם התפטר מתפקידו?

תצפית היא סוג אחד מנהלי הביקורת שמבצע רואה החשבון המבקר בבואו ליישם נהלים  .2

להערכת סיכונים, בדיקות בקרה או בדיקות מבוססות. פרט חמישה סוגים נוספים של נהלי 

רואה החשבון המבקש עשוי ליישם בביצוע הערכת סיכונים, בדיקות ביקורת נוספים ש

 בקרה או בדיקות מבססות?

באיזה מקרה רשאי משרד רואה חשבון להתמנות כרואה חשבון מבקר של חברה כאשר  .3

 קודם למינוי הוא ביצע בדיקת נאותות בחברה הנ"ל לצורך רכישתה.

החברה לה אביו מספק שירותי האם רשאי רואה החשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של  .4

 הנהלת חשבונות?

משכר טרחת הביקורת שהוא עתיד לקבל  15%האם רשאי רואה החשבון המבקר לשלם  .5

שנים מלקוח ביקורת לרואה החשבון המבקר הקודם של אותו לקוח וזאת בתמורה  5במשך 

 להעברת הלקוח אליו מרואה החשבון המבקר הקודם?

לנאותותם של מספרי ההשוואה, שבוקרו על ידי רואה  האם אחראי רואה החשבון המבקר .6

 חשבון מבקר קודם, והנכללים בדוחות הכספיים עליהם הוא מחווה דעתו?

 " ואת זיקתו לתהליך הביקורת של דוחות כספיים?COSOהסבר את המושג "מודל  .7

פרט את הנושאים בהם אמורה לדון הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, לצורך המלצה  .8

וריון לאשר את הדוחות הכספיים של חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה  לדירקט

 לניירות ערך בתל אביב?

מה הם תנאי הסף הנדרשים כדי שאדם יוכל להתמנות כמבקר פנים על פי חוק הביקורת  .9

 (.1992 –הפנימית )התשנ"ב 

 רטית?מי קובע את שכר טרחתה של רואה החשבון המבקרים בחברה ציבורית ובחברה פ .10
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