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 נקודות 13 – 1שאלה מס' 

"החברה"(, שהינה חברה רשומה  –הנך רואה חשבון המבקר של חברת תשתית בע"מ )להלן 

בישראל, העוסקת בסלילת דרכים ובמכירת חומרי בניה כגון מלט ואספלט, החברה הינה חברה 

ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. להלן טיוטת דוח רואה החשבון 

 חתימתך.שהוכנה ע"י עוזרך והוגשה ל 2016המבקר על הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 גרוסמן את גרוסמן ושות', רואה חשבון
 6821716-03אביב, טל' -תל 46רחוב הקישון 

office@grossmancpa.co.il 
 

 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת תשתית בע"מ
 

"החברה"( לימים  –את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של חברת תשתית בע"מ )להלן ביקרנו 

, הדוחות על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי 2015 -ו 2016בדצמבר  31

. דוחות כספיים 2016בדצמבר  31המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

נהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה אלה הינם באחריות הה

 בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי 

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

ת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית הביקור

שבדוחות  עבדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידת כולל ביקורתהמהותית. 

גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו, ושל האומדנים המשמעותיים  תכולל ביקורתההכספיים. 

וההנהלה של החברה, וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

 בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו פרט לאמור להלן. 

 

 להלן הערותינו:

הפנינו את תשומת הלב להתאמה בדרך  2015בחוות דעתנו על הדוחות הכספיים של שנת  .1

וזאת בגין תיקון טעות בסעיף ההכנסות.  2015של הצגה מחדש בדוחות הכספיים של שנת 

 ההכנסות בדוחות אלו מוצגות באופן נאות.

שאינם נמצאים  ₪מיליון  5-כוללת שקי מלט בסך של כ 2016בדצמבר  31יתרת המלאי ליום  .2

 במחסני החברה בתאריך הדוח על המצב הכספי והגיעו לחברה לאחר תאריך זה. 

הנמצאים  ₪מיליון  6פר רב של קורות בטון בעלות של כמו כן יתרת המלאי אינה כוללת מס .3

, ובהתאם 2016בחצרות החברה. לטענת החברה קורות הבטון נמכרו ללקוח כבר בשנת 

 .2017להסכם שנחתם אתו הועברו אליו בשנת 

כנדרש.  2016בדצמבר  31-ולא ב 2016בדצמבר  28החברה ביצעה מפקד מלאי בתאריך  .4

עד לתאריך  2016בדצמבר  28של המלאי שביצעה החברה מתאריך בדקנו את ההתאמות 

ומצאנו כי הן נאותות. אנו בדעה שאת מפקד המלאי יש לערוך בתאריך  2016בדצמבר  31

 הדוח על המצב הכספי. 

לחברה פרויקטים גדולים של עבודות תשתית המבוצעים על פני מספר שנים. פרויקט אחד  .5

מהפרויקט החברה רשמה הפרשה  33%לאחר שביצעה  2016של החברה אינו רווחי. בשנת 
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. אין וודאות כי סכום זה יהיה ההפסד ₪מיליון  8 –להפסד בגין אותו פרויקט בסכום של כ 

 וסכום זה מבוסס על אומדן הנהלה.  של החברה בסוף הפרויקט מאחר

ומופחתות על פני  2016בדצמבר  31משאיות בטון המוצגות כרכוש קבוע ליום  120לחברה  .6

שנים. אנו סבורים שכמות זו של משאיות אינה יכולה לענות על הביקוש הרב  7תקופה של 

 הקיים למוצרי החברה ולפיכך יש להפחיתם בקצר מהיר יותר. 

 

השפעה האפשרית של האמור לעיל, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, לדעתנו, פרט ל

, את תוצאות פעולותיהן, השינויים 2015-ו 2016בדצמבר  31את המצב הכספי של החברה לימים 

, בהתאם 2016בדצמבר  31בהון ותזרימי המזומנים שלה לתקופה של שלוש שנים שנסתיימה ביום 

 ( והוראות תקנות ניירות ערך.IFRSיים )לתקני דיווח כספי בינלאומ

בדוחות הכספיים  27מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפנים את  תשומת הלב לאמור בביאור 

 בדבר עסקאות שנעשו עם צדדים קשורים.

 גרוסמן את גרוסמן ושות'.

 

 נדרש:

 

החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של פרט והסבר את הליקויים הקיימים בטיוטת דוח רואה 

 חברת תשתית בע"מ, ונסח מחדש את הקטעים הרלבנטיים בדוח המחייבים ניסוח מחדש.

 

הערה: לצורך התשובה הינך רשאי להניח הנחות רלבנטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאלה, 

 ככל שנדרש. 
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 %12  - 2שאלה מס' 

"החברה"(. החברה מייצרת ציוד  –הנך משמש כרואה חשבון מבקר של חברת המחשב בע"מ )להלן 

עזר למחשבים. מפעלי החברה ומחסנה  נמצאים באתר אחד גדול. המחסן מחולק למספר רב של 

מלאי בסוף שנה של פים. החברה מתכננת לבצע מפקד דמעברים שבכל מעבר ישנם מספר רב של מ

תה מתכוון להיות המלאי הכוללת: מלאי חומרי גלם, מלאי תוצרת בתהליך ומלאי תוצרת גמורה. א

 נוכח בעת מפקד המלאי. 

 במהלך סקירת הנחיות החברה לעריכת מפקד המלאי, נודע לך בין היתר, כדלקמן:

צוותים של שני פוקדים )כל צוות( ממחלקת המחסן של החברה  15הספירה תתבצע על ידי  .1

 כאשר חשב החברה יפקח על הספירה. 

 מעברים לצורך הספירה.  כל צוות של שני פוקדים יהיה אחראי על מספר .2

כל צוות כזה יקבל דוחות מלאי ממוספרים ברצף שיכללו את המספר הקטלוגי )מק"ט( של  .3

 כל מוצר וכמות המלאי של כל אחד מהמוצרים.

הצוותים יעברו על כל המדפים במעברים שבאחריותם ויספרו את המלאי ויאשרו שהכמות  .4

 מתאימה לדוח שברשותם.

 פרשים הם יציינו את ההפרשים על דוחות המלאי הממוספרים.במידה והצוותים יזהו ה .5

מהמדפים במעברים, לשימושו של צד שלישי שיש  10%-עקב גודלו של המחסן, הושכרו כ .6

 לו פעילות דומה לזו של החברה. 

 המלאים בבעלות הצד השלישי מפוזרים במדפים הנמצאים במעברים של החברה.  .7

חו צוותי הסופרים לספור את כל המלאים המצויים לצרכי בדיקת שלמות מפקד המלאי הונ .8

במדפים, ולציין על נייר נפרד את כמות המלאים שלדעתם שייכים לצד השלישי. חשב 

במערכת המלאי בין המלאים של  הנדרשהחברה יבצע במועד מאוחר יותר את הפיצול 

 החברה לבין המלאים של הצד השלישי.

פריטים מסוימים ממלאי תוצרת גמורה הינם בעלי ערך גבוה ואלה מאוחסנים במחסן  .9

 באזור ... באמצעות קוד גישה. כל צוותי הספירה קיבלו את קוד הגישה לאזור זה. 

ביום הספירה המחסן יהיה סגור ולא יתבצעו יציאות מהמלאי ולא צפוי שספקים ישלחו  .10

 סחורה למחסן. 

ל ידי הצוותים המתאימים. דוחות המלאי של כל צוות יסומנו כל מדף יספר פעם אחת ע .11

 בעט, יחתמו על ידי הצוות ויוחזרו בסיום הספירה לחשב החברה. 

מאחר וכל מעבר יספר פעם אחת על ידי צוות אחד בלבד, אין צורך לסמן את הפריטים  .12

 שנספרו.

בסיום הספירה חשב החברה יוודא שכל צוות החזיר את דוחות המלאי חתומים על ידי  .13

 הפוקדים. 

 

 )בהקשר להנחיות מפקד המלאי של חברת המחשב בע"מ דלעיל( דרש:נ

 3%שישה ליקויים מהותיים בבקרה הפנימית בגין תהליך הספירה.  זהה והסבר .1

 3%.  1ש הצע בקרה מתקנת שתתייחס לכל ליקוי שזיהית בנדר .2

 2תאר מהן בדיקות הבקרה שעליך לבצע, כדי שתוכל לוודא שהבקרות שהצעת בנדרש  .3

  6%באופן נאות ושהן אפקטיביות.  יושמו
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 %12 - 3שאלה מספר 

 
"החברה"(, העוסקת  –הנך משמש כרואה חשבון מבקר של חברת אלקטרובוקס בע"מ )להלן 

בדצמבר  31בשיווק ובמכירה של מכשירים אלקטרונים. לצורך ביקורת סעיף המלאי בחברה ליום 

 ביקשת מהחברה להפיק לך דוח יתרות מלאי לאותו מועד. 2016

בדצמבר  31דוחות הכספיים של החברה ליום להלן חלק מדוח יתרות המלאי דלעיל, כאשר המלאי ב

 נרשם בהתבסס על דוח זה.  2016

ערך כספי  ₪מחיר ליחידה  מספר מחסן כמות ביחידות שם פריט מק"ט
₪ 

 48,450 2,850 99 17 354סלולארי דגם  110001
 4,389,000 3,500 1 1,254 366סלולארי דגם  110002

................      

................      
 21,840 3,120 99 7 199מחשב דגם  110576
 0 0 1 188 678מחשב דגם  110577

................ ................ ................ ................ ................ ................ 

................ ................ ................ ................ ................ ................ 
 (2,500) 500 99 (5) 123מדפסת דיו דגם  111245
מדפסת לייזר דגם  111246

444 
355 1 850 301,750 

................ ................ ................ ................ ................ ................ 

................ ................ ................ ................ ................ ................ 
 (86,400) (12) 1 7,200 כבל הטענה סלולארי 119998

 12,547,628     סה"כ
 

 פרטים נוספים:

  היו במחסני החברה  2015בדצמבר  31פריטים. ידוע לך כי ביום  9,998שהופק כולל הדוח

 פריטים.  12,125

  הינו המחסן הראשי של החברה הנמצא במפעל של החברה.  1מחסן מספר 

  הינו מחסן משני המשמש לאחסון מוצרים שנמכרים באופן איטי. 99מחסן מספר 

  החברה מנהלת את ערך המלאי שלה לפי שיטת( "נכנס ראשון יוצא ראשון"FIFO .) 

 וסיכומים.בשאלה זו אין צורך להתייחס למכפלות  הערה:

 :נדרש

שימוש במידע המופק על ידי ישות מבוקרת על רואה החשבון המבקר להעריך האם לצורך  .1

המידע שהופק הינו נאות ומספק לצרכי הביקורת. פרט מה הן לדעתך הבדיקות שעל רואה 

לבצע, בדרך כלל, על מידע המופק על ידי ישות מבוקרת כדי שמידע זה החשבון המבקר 

 3%יוכל לשמש אותו בתהליך הביקורת? 

פרט מה הן הבדיקות האנליטיות באמצעות כלי ממוחשב שהיית מבצע על דוח מלאי זה  .2

 4%שהופק על ידי החברה. האם תשתמש בדגימה לצורך בדיקות אלו? 

ית מבצע על דוח המלאי שהופק על ידי החברה. פרט מה הן הבדיקות המבססות שהי .3

 5%לצורך הבדיקות הנ"ל, באיזו שיטת דגימה תשתמש אם בכלל? 
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 %5 - 4שאלה מספר 

 

"החברה"(. להלן נוסח מסמך שהוכן על  –חשבון המבקר של חברת רומי בע"מ )להלן הנך רואה 

 ידי החברה והועבר לחתימתך:

 
 בן חושקי, רואה חשבון

 6816818-03תל אביב, טל'  35רח' הרב פרנקל 
office@hoshkicpa.co.il 

 

 2017באוגוסט  6

 

 לכבוד
 משרד האוצר

 ירושלים 1רח' קפלן 
 

 
 31.12.2016הנדון: מידע על נתונים לכל אחת מהשנתיים שנסתיימו ביום 

 
 

 "החברה"( הריני ליידע אתכם כדלקמן: –החשבון של חברת רומי בע"מ )להלן כרואה 

 .2012הנני משמש כרואה החשבון המבקר של החברה משנת 

 אחר חוקי המדינה. החברה הינה חברה הממלאה

 בוקרו על ידי.  31.12.2015הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 

 נמצאים בשלבי ביקורת סופיים.  31.12.2016הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 

 31.12.2015-ו 31.12.2016חוות הדעת שתינתן ו/או שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים לימים 

או לא תכלול כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח אינה כוללת ו/

 האחיד.

המחזור הכספי של החברה  31.12.2015-ו 31.12.2016בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לימים 

 , בהתאמה. ₪מיליון  66-וכ ₪מיליון  72-הינו כ 31.12.2015-ו 31.12.2016-לשנים שהסתיימו ב

 

 בכבוד רב,

 בן חשוקי רואה חשבון.

 

 :נדרש

 והסבר את הליקויים הקיימים במסמך הנ"ל ונסח אותו מחדש, ככל שנדרש.  פרט

התשובה הנך רשאי להניח הנחות רלבנטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאלה,  לצורך הערה:

 ככל שנדרש. 
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 %8 - 5שאלה מספר 

 על מגוון השאלות הבאות )נמק ובסס את תשובותיך( בקצרהענה 

 

ההשפעה על חוות הדעת רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של חברה  מה תהיה .1

 שהודיעה בסמוך לפני תום שנת הדוח, כי היא תפסיק את פעילותה בחצי השנה הקרובה?

האם רואה חשבון ישראלי רשאי לחוות דעה על דוחות כספיים שנתיים של חברה פרטית,  .2

 הרשומה ופועלת בארה"ב?

שהתקבלה מהיועצים המשפטיים של חברה המבוקרת על ידך  האם חוות דעת משפטית .3

בגין תביעות תלויות ועומדות כנגד החברה, הינה  2017במרץ  5"החברה"( ביום  –)להלן 

ראיית ביקורת מספקת לצורך הערכת השלכותיה של תביעות משפטיות על הדוחות 

של החברה לשנת כאשר חוות דעתך על הדוחות הכספיים  2016הכספיים של החברה לשנת 

 ?2017במרץ  27נחתמת ביום  2016

האם ניתן להוציא דוח סקירה על מידע כספי לתקופת ביניים בלתי מבוקרת הכולל  .4

 הסתייגות עקב הגבלת היקף הסקירה?

במה שונים אם בכלל, אופן מינויו ואופן הפסקת כהונתו של רואה חשבון מבקר בחברה  .5

 חברה ממשלתית?ממשלתית בהשוואה לחברה רגילה שאינה 

( המוגש לחתמים על ידי רואה חשבון המבקר של "Comfort letter"מה הוא מכתב נוחות ) .6

 חברה במסגרת תשקיף הנפקת ניירות ערך לציבור של החברה?

באיזה מקרים על רואה חשבון להימנע מלהיות קשור בדוח או בהודעה שנמסרו לרשות  .7

 המיסים על ידי לקוחו?

מבקר לעשות אם אין לו את אותה מידה של מומחיות שיש למומחה מה על רואה החשבון ה .8

שבו מסתייעת החברה לבחינת ירידת ערך של רכוש קבוע לצורך הכללת הרכוש הקבוע 

 בדוחות הכספיים המבוקרים?

 

 1%כל סעיף 

 

 

 סוף חלק א' של השאלון

 
 

  

http://www.erezc.co.il/


 2017 קיץ -בנושא "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות"מועצה הת בחינ

 כשירות "מיומנות" לסטודנטים הניגשים לבחינת מועצה מוגש
www.erezc.co.il 

 %21 - 6שאלה מס' 

 –משמש כמנהל הביקורת במשרד רואה החשבון המבקר של חברת השוקולד בע"מ )להלן  הנך

"החברה"(. החברה מייצרת ומשווקת חטיפי שוקולד ועורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני 

 (.IFRSחשבונאות בינלאומיים )

 

תרשומת של ישיבה שערכת עם סמנכ"ל הכספים של החברה לצורך תכנון הביקורת של  להלן

 :2016בדצמבר  31דוחותיה הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 

 

תרשומת של ישיבה עם סמנכ"ל הכספים של חברת השוקולד בע"מ שנערכה במשרדי החברה 

 :2016בדצמבר  27ביום 

 

 85 –יהיו טובות מאד והחברה צופה הכנסות בסך של כ  2016התוצאות של החברה לשנת  .1

 .2015, המהווה גידול משמעותי לעומת שנת ₪מיליון 

עבור תיקון, שדרוג והחלפה של מכונות,  ₪מיליון  5 –סך של כ  2016החברה השקיעה בשנת  .2

החברה רשמה את כל  המשמשות בתהליך הייצור, וזאת לצורך שיפור תהליכי הייצור.

 .2016העלויות הנ"ל כתוספת לסעיף רכוש קבוע בשנת 

עם הגידול ברמת הייצור במהלך השנה, החברה רכשה ושכרה מחסנים לאחסון המלאי.  .3

החברה תבצע  2016בדצמבר  31 –מחסנים. ב  15 –בתאריך הפגישה משתמשת החברה ב 

 המחסנים. 15ספירת מלאי בכל 

הוחלפו המערכות הפיננסיות של החברה, לרבות המערכת החשבונאית,  2016בינואר  1-ב .4

במערכות חדשות. בחודשיים הראשונים של השנה המשיכו בהפעלת המערכת החשבונאית 

 הישנה, במקביל למערכת החדשה. 

חדש כאחראי עובד  2016עקב הגידול בפעילות החברה והיקף החייבים, גויס בספטמבר  .5

במטרה לשפר את פעולות הגביה. כתוצאה משיפור רב שחל בתהליכי הגביה בחברה, גביה, 

שהייתה בדוחות  ₪מיליון  1.5ביטל סמנכ"ל הכספים את ההפרשה לחובות מסופקים בסך 

 .2015הכספיים של שנת 

בפיתוח חטיף חדש של שוקולד  ₪מיליון  4.5 –השקיעה החברה סך של כ  2016בשנת  .6

 .2017מתחילת שנת  המתוכנן להימכר החל

התגלה כשל בייצור של אחד החטיפים בעקבות תלונות רבות של לקוחות על  2016בנובמבר  .7

איכות החטיף. מכירתו של חטיף זה הופסקה מידית. לא נערכה התאמה להפחתת ערך של 

 מלאי חטיף זה, אשר יוצר בכמויות גדולות, כדי לקדם שיווקו.

נהליה הבכירים מענק שנתי המושפע מסך נכסי כמו בשנים קודמות, החברה תשלם למ .8

 כפי שרשומים במאזן החברה לתאריך זה. 2016בדצמבר  31החברה ליום 
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 :נדרש

והסבר שני סיכונים ברמת הדוחות בהקשר של ביקורת הדוחות הכספיים של החברה, פרט  .1

 2%הכספיים בכללותם כפי שעולים מהמידע המתואר לעיל. 

תאר בטבלה )כדוגמת זו המוצגת להלן( שישה סיכונים ברמת המצגים; המצג הרלוונטי  .2

בגין כל סיכון; האם הסיכון קשור לתרמית; רמת הסיכון; תגובת רואה החשבון המבקר 

 4%ן הביקורת של הדוחות הכספיים. לכל סיכון שזוהה בהקשר לתכנו

 
 תיאור הסיכון  מספר

 ברמת המצג
 האם קשור מצג רלוונטי

 ?לתרמית
רמת 

 הסיכון
תגובת 
)מענה( 
רואה 

החשבון 
 המבקר

נאותות הצגת העלויות  1
 ₪מיליון  5של 

בתיקון, שדרוג 
והחלפה של מכונות 
המשמשות בתהליך 

 הייצור

מיון )היוון כנכס או 
 זקיפה כהוצאה(

משפיע על סך  –כן 
נכסי החברה במאזן 
ועל תגמול 

 המנהלים.

על רואה  נורמאלית
החשבון 
המבקר 

לבחון את 
הרכב 

ההוצאות 
כדי לוודא 

כי הרישום 
של כל 

הסכום 
שהושקע 

בסעיף 
רכוש קבוע 

 הינו נאות
2      

 
 

 פרט את הנושאים העיקריים, שיש לכלול במסמך התכנון הכולל של הביקורת בחברה. הבא .3

 3%דוגמא רלבנטית לכל נושא בביקורת של הדוחות הכספיים של החברה. 

שעל רואה החשבון המבקר לערוך כדי להשיג תאר את הבדיקות המבססות הבסיסיות  .4

 3%ראיות ביקורת מספיקות ונאותות ביחס לשלושת הנושאים דלקמן: 

 מכונות(. בשיפור תהליך הייצור )תיקון, שדרוג והחלפה של ₪מיליון  5עלויות של  4.1

 . ₪מיליון  1.5ההחלטה לבטל את ההפרשה לחובות מסופקים בסך של  4.2

 הטיפול החשבונאי במלאי של החטיף הפגום שיוצר. 4.3
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 %8 - 7שאלה מס' 

"החברה"(, שהינה חברה פרטית  –הנך רואה החשבון המבקר של חברת יבוא מקביל בע"מ )להלן 

בבעלות בעל מניות אחד. במסגרת תכנון ביקורת הדוחות הכספיים של החברה, קיבלת מהחברה 

ואת מספרי ההשוואה  2016בדצמבר  31את טיוטת דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 

 לתקופה זו, דלהלן:

 

לשנה שהסתיימה  
בדצמבר  31ביום 

2016 
 ₪אלפי 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 2015בדצמבר  31

 ₪אלפי 

לשנה שהסתיימה ביום 
 2014בדצמבר  31

 ₪אלפי 

 8,725 9,948 10,925 מכירות
 5,178 6,547 7,111 עלות המכירות 

 3,547 3,401 3,814 רווח גולמי
    

 1,120 996 1,158 הוצאות מכירה
 942 988 1,085 הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות דמי ניהול לבעל 
 המניות

1,400 1,600 1,300 

 185 (183) 171 רווח )הפסד( תפעולי
 (40) (28) (30) הוצאות מימון

 145 (211) 141 רווח )הפסד( לפני מס
 (40) 53 (35) הכנסות )הוצאות( מיסים

 105 (158) 106 רווח )הפסד( נקי(
 

 נתונים נבחרים מטיוטת נייר עבודה שהכין אחד מעובדי צוות הביקורת שלך:להלן 

 

  אלפי  106 –רווח נקי  –נקודת הייחוס לחישוב מהותיות₪. 

  10% –אחוז לחישוב מהותיות. 

  אלפי  11 –מהותיות₪. 

  אלפי  7 –מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת₪. 

 

 נדרש:

 1%הסבר מהי מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת.  .1

 . 3%פרט את הליקויים בקביעת המהותיות לצרכי ביצוע הביקורת כפי שנקבע לעיל.  .2

הנח כי החישוב שבוצע על ידי עובד הביקורת שלך הוא תקין. צוות הביקורת גילה טעות  .3

ספקים  30מתוך  12וזאת במסגרת דגימה סטטיסטית שבה נדגמו  ₪אלפי  5בסך של 

. בשאר היתרות בדוח הכספי לא נתגלו טעויות מסך הכל הספקים( 40% –)המהווים גם כ 

 במסגרת הדגימות שבוצעו. 

 

 3%פרט את תגובת )מענה( הביקורת לטעות זו אם לא תתוקן בדוחות הכספיים.  3.1

 1%מה תהיה ההשלכה של טעות זו על חוות דעתך על הדוחות הכספיים?  3.2
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 %12  - 8שאלה מס' 

הנך משמש כרואה החשבון המבקר של חברת מתכות עילית בע"מ )להלן: "החברה"(, שהינה 

סקרת את  2016בשליטת מר יעקב יעקובי. ביום שלפני אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

שהוכן ונסקר על ידי צוות הביקורת שלך לצורך סקירה תיק ניירות העבודה של הביקורת בחברה 

 סופית של ניירות העבודה.

 עבודה בביקורת הכנסות של החברה דלהלן: יירנבבמסגרת סקירה זו נתקלת 

 

 ישראל ישראלי הוכן על ידי:

לא כל משלוחי המתכות ללקוחות החברה נרשמו כהכנסות בדוחות הכספיים בשנת  סיכון מזוהה:

2016 . 

 .2016לוודא רישום הכנסות בהתאם למשלוחי מתכות ללקוחות בשנת  נייר זה:מטרת 

לצורך כך דגמנו מתוך ספר המשלוחים של החברה את תעודות המשלוח ללקוחות דלהלן ובדקנו כי 

לכל תעודת משלוח שנדגמה הוצאה חשבונית מכירה ונרשמה הכנסה בגינה בספרים באופן נאות 

 .2016בשנת 

 הינו בהתאם למשלוחים שבוצעו.  2016כנסות בספרים בשנת רישום הה מסקנה:

 

מספר 
 תעודת
 משלוח

תמורת המכירה  שם הלקוח
בתעודת המשלוח 

 )₪( 

 תאריך
 המשלוח

האם הופקה ונרשמה 
 בספרים חשבונית?

 מסקנה

הפח הלוהט  12345
 בע"מ

לא. לדברי חשב החברה  1/4/2016 1,085,968
לא נרשמה כי המשלוח 

 שבועיים.חזר אחרי 

 תקין

הסוכה לסוכות  12470
 בע"מ

 תקין 20/5/2016כן בתאריך  12/5/2016 65,254

 תקין .1/7/2016כן בתאריך  19/6/2016 769,354 אירון מן בע"מ 12595
אצטדיון  12720

 בלומפילד
לא. מאחר ולקוח היה  13/7/2016 125,444

זכאי לפריטי מלאי בסכום 
 בעקבות מבצע. 0

 תקין

 תקין .20/8/2016כן בתאריך  1/8/2016 2,268,799 מספנות חיפה 12845
 תקין .1/1/2017כן בתאריך  11/9/2016 355,621 משרד הביטחון 12970
 תקין .25/10/2016כן בתאריך  30/9/2016 210,270 יעקב יעקובי 13095

 

 נדרש:

 

המצורף לעיל( הסבר, מה אמור להיות הצורה התוכן וההיקף של נייר עבודה )כגון זה  .1

 3%בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. 

פרט מהם הליקויים הקיימים בטיוטת נייר העבודה המצורף לעיל בגין ביקורת הדוחות  .2

 6%. 2016הכספיים של החברה לשנת 

לעיל, ציין האם ניתן לבצע את התיקון של נייר העבודה  2לגבי כל ליקוי שזיהית בסעיף  .3

 3%דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים.  אחרי תאריך החתימה על
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"החברה"( שהינה חברה ציבורית  –הנך משמש כרואה החשבון המבקר של חברת הדגל בע"מ )להלן 

שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. במסגרת הביקורת של הדוחות 

, בדקת את הבקרות הכלליות של טכנולוגיית המידע 2015הכספיים של החברה לשנת 

(Information Technology General Controls – ITGCומצאת כי בקרות אלו אינן אפקטי ) .ביות

 2016התחלפו כל אנשי מערכות המידע בחברה וכתוצאה מכך הגעת למסקנה כי בשנת  2016בשנת 

 בקרות אלו אינן אפקטיביות. 

 

 נדרש:

 

( ותן דוגמאות לארבעה סוגים ITGCופרט מהן בקרות כלליות של טכנולוגיות מידע ) הסבר .1

 3%של בקרות אלו. 

בעקבות המסקנה אליה הגעת, שבקרות אלו הסבר ופרט מה תהיה תגובת )מענה( הביקורת  .2

 4%. 1אינן אפקטיביות. בתשובתך התייחס לכל דוגמא של בקרה שציינת בנדרש 

מה תהיה ההשפעה של היעדר אפקטיביות של הבקרות הכלליות הנ"ל על חוות דעתך על  .3

 2%. 2016הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

ות הכלליות הנ"ל על חוות דעתך על מה תהיה ההשפעה של היעדר אפקטיביות של הבקר .4

 1%. 2016רכיבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה לשנת 
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 %8 - 10שאלה מס' 

 את תשובותיך( נמק ובססעל מגוון השאלות הבאות ) בקצרהענה 

רשאי משרד רואי חשבון מבקר לספק שירותי ייעוץ לחברה המתחרה בחברה שהוא  האם .1

 משמש כרואה החשבון המבקר שלה?

 –האם רשאי משרד רואה חשבון המבקר של חברה ציבורית להציג בעמוד ה  .2

FACEBOOK ?שלו קישור לדוחות הכספיים של אותה חברה 

י החתימה על חוות דעתו על הדוחות הכספיים של מה יעשה רואה החשבון המבקר לפנ .3

ושכר טרחתו מביקורת  ₪אלף  40חברה פרטית כאשר שכר טרחתו משירותים נלווים הינו 

 ?₪אלף  60הדוחות הכספיים הינו 

האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר בחברה בה אחותו משמשת  .4

 כסמנכ"לית שיווק?

לקבל מלקוח שכר טרחה המותנה בתוצאות השירות, מישות האם רשאי משרד רואי חשבון  .5

 שהמשרד אינו משמש כרואה החשבון מבקר שלה?

האם יתכן שמהותיות לצרכי ביצוע הביקורת תהיה גבוהה יותר מהכנסות של החברה  .6

 כמוצגות בדוחותיה הכספיים.

בדוחות כיצד על רואה החשבון המבקר לפעול כאשר הוא מגלה בדיעבד טעות מהותית  .7

 הכספיים של חברה פרטית עליהם חווה דעתו בנוסח האחיד?

 האם כל עמותה חייבת במינוי של רואה חשבון מבקר? .8

 

 1%כל סעיף 

 

 סוף חלק ב' של השאלון
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