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המתכננת פרטית הינה חברה החברה  ."החברה"( -בע"מ )להלן  חשווןחשבון המבקר של חברת  הרואכ מונית לאחרונה
  .בסחר ברכיבים אלקטרונייםעוסקת החברה  .בבורסה לניירות ערך בתל אביבמניותיה להנפיק את 

 והינ 2018-ו 2019, 2020בדצמבר  31בימים ים שנסתיימו הכספיים לשנ הדוחותלצורך ביקורת סכום המהותיות שקבעת 
שסכום כן קבעת מסכום המהותיות. כמו  80%לכל שנה הינו  סכום המהותיות לביצוע הביקורת. לכל שנהש"ח מיליון  10
 מיליון ש"ח. 300סכום ההון העצמי של החברה הינו ש"ח. אלף  500הינו שנים לאותן בביקורת  "הזניח בעליל"
 

 לצורך שהוכנה ע"י עוזרך והוגשה לחתימתך ,להלן טיוטת דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של החברה
 :ההנפקה בתשקיף  הכללתו

 
 בן חושקי, רואה חשבון

 6816166-03תל אביב, טל'  35רח' הרב פרנקל 
OFFICE@HOSHKICPA.CO.IL  

 
 בע"מ חשווןדוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת 

 -ו 2020 דצמברב 31 לימים"החברה"(  -בע"מ )להלן חשוון על המצב הכספי המצורפים של חברת את הדוחות  תיביקר
השנים שהסתיימו משלוש לכל אחת המזומנים הדוחות על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי  ,2019
היא לחוות דעה  יאחריותההנהלה של החברה. הדירקטוריון ו. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2020בדצמבר  31ביום 

 .יביקורתעל  על דוחות כספיים אלה בהתבסס
 

חשבון )דרך פעולתו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי  יביקורתאת  תיערכ
 לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה מנימפי תקנים אלה, נדרש  -. על1973 -רואה חשבון(, התשל"ג של

 של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים
וללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו, ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כ

 ישביקורתסבור  יאנידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה, וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.  על
 .ידעתמספקת בסיס נאות לחוות 

 

יתרתו כפי בעוד ש, ש"חמיליון  6נכלל פיקדון בבנק בסך  2019בדצמבר  31בדוח על המצב הכספי של החברה ליום  .1
מיליון  5.4הצגה מוטעית זו בסך  . ש"חאלפי  600 יתהצריכה להיות בדוח על המצב הכספי לאותו מועד היתה יהיש

לחברה פיקדונות נוספים בבנקים, שהסתכמו  .מימוןהוצאת כעל ידי רישומה  2020תוקנה בדוח הכספי של שנת  ש"ח
שהוצגו בדוחות הכספיים באופן נאות ואשר אומתו על ידי אישורים  ,ש"חמיליון  120בסך של  2019בדצמבר  31ליום 

 .שנתקבלו מהבנקים

צל הוחלף סמנכ"ל הכספים של החברה ברו"ח משה תחמני, המוכר למשרדי מתפקידו הקודם א  2020בחודש דצמבר  .2
 . נזקיםולגרימת שלו דוחות כוזבים להצגת אותו באחריות האשים , אשר ימלקוחותיאחד 

מיליון  5 בסך של כלמסים על הכנסה נאותה הפרשה נכללה  2019בדצמבר  31בדוח על המצב הכספי של החברה ליום  .3
נחתם  2020בחודש ספטמבר . 2018שנת בגין , בנסיבות מסוימות, בהתוספת מס שהחברה עלולה להתחייב בגין  ש"ח

, ש"חמיליון  2-כתסתכם בסך של  2018תוספת המסים בגין שנת כי הסכם פשרה בין החברה לרשות המסים, בו נקבע 
 3-כלא ביטלה את הפרשת היתר למסים על הכנסה בסך של החברה אשר שולמו בסמוך לחתימת הסכם הפשרה. 

-כלולות הפרשות נוספות בסך של כ 2020בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום . מוצדקת ללא סיבה וזאת ש"חמיליון 
 אפשריות נוספות של החברה.מס בגין חשיפות  ש"חמיליון  70
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ש"ח מיליון  5-ו ש"חמיליון  7ת פחת בסכומים של והוצא ונכלל 2019-ו 2020של החברה לשנים  רווח או הפסד בדוחות .4
שכן הוצאות  ,. לדעתי הדוחות  הכספיים אינם משקפים באופן נאות את התוצאות הכספיות לאותן שניםבהתאמה

 31קבוע לימים הרכוש היתרת  בהתאמה. ,ש"חמיליון  7-וש"ח מיליון  9אמורות להיות  2019-ו 2020הפחת לשנים 
 .מיליון ש"ח בהתאמה 90-מיליון ש"ח ו 100-הינה כ 2019-ו 2020בדצמבר 

 .2021הנני מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בתשקיף החברה המיועד להתפרסם בחודש פברואר  .5
 

את המצב הכספי של מכל הבחינות המהותיות, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, אמור לעיל, ל פרט, ילדעת
שנים  לשלוש, את תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה 2019-ו 2020 דצמברב 31החברה לימים 

ולתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף  (IFRS) בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 2020בדצמבר  31ביום שהסתיימו 
  .1969מבנה וצורה(, תשכ"ט  –וטיוטת תשקיף 

 
 

 חשבון רואה, חושקי בן
  2021ינואר  7. תאריך: תל אביב מיקום:

 

 
 :נדרש

 
 חשווןשל חברת  הדוחות הכספייםעל דלעיל  רואה החשבון המבקרפרט והסבר את הליקויים הקיימים בטיוטת דוח  .1

 10%. בע"מ
 

לשנים  ואשר באו לתשומת ליבך בהתאם לנתוני השאלהתעד את נייר העבודה להערכת הצגות מוטעות שלא תוקנו  .2
 4%. (יש לתעד בהתאם לדרישות התיעוד בתקני הביקורת). 2019-ו 2020

 
לעיל  2כפי שתועדו בנדרש  בנפרד ובמצטברפרט והסבר את ההשלכה, אם קיימת, של ההצגות המוטעות שלא תוקנו  .3

 4% .(מחדש ניסוח נדרש לא) 2019-ו 2020לשנים על הדוחות הכספיים על דוח רואה החשבון המבקר 
 
 

 :ותהער
 .לצורך התשובה הנך רשאי להניח הנחות רלבנטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאלה, ככל שנדרש  .1
 רשותשנקבעו על ידי  לכלליםהמהותיות בהתאם  בספי גםספי המהותיות שקבע רואה החשבון המבקר עומדים   .2

 .ערך לניירות
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 הכוללים תקנים העוסקים בסקירת מידע כספי לתקופות ביניים לשכת רואי החשבון בישראל מפרסמת תקני ביקורת
שלב ההתקשרות קיימים שלבים שרואה החשבון המבקר צריך לעבור מ ,הביקורת. על פי תקני "תקני ביקורת"( –)להלן 

 .  מידע זהמתן דוח הסקירה על לעד עם הלקוח לביצוע סקירה של  מידע כספי לתקופת ביניים ו

 
 :נדרש

 
כל השלבים שרואה הכולל את  ,)רצוי באמצעות תרשים זרימה(ביניים לתקופת של מידע כספי  הסקירהתהליך תאר את 

למתן דוח שלב ההתקשרות עם הלקוח לביצוע סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים ועד החשבון המבקר צריך לעבור מ
  .זה מידע כספי הסקירה על 
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. החברה "החברה"(-בע"מ )להלן מוצרי צריכה קוראלכרואה החשבון המבקר של חברת  מזה מספר שנים, ,משמש הנך
החברה הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות . עוסקת בייבוא ובשיווק של מוצרי חשמל ביתיים לחנויות

 ערך בתל אביב.
 
מהחברה מידע קיבלת  ,אותו תאריךבולשנה שנסתיימה  2020בדצמבר  31קראת הביקורת של הדוחות הכספיים ליום ל

 :בין החברה לאחרים, כדלקמןהקיימות מחלוקות על 
 

 היו סגוריםומחסניה בחולון משרדי החברה עבור תקופה בה מחלוקת עם עירית חולון בגין אי תשלום ארנונה  (1
 .עקב מגפת הקורונה

 מחלוקת עם עירית חולון על שטח המשרדים של החברה לצורך חישוב סכום הארנונה. (2
 סכומי מס הקניה שעל החברה לשלם על מוצריה המיובאים. בדברמחלוקת עם רשות המיסים  (3
בעניין להסדרת הטיפול באריזות שעברה החברה, לכאורה, על החוק  עבירותבגין עם פרקליטות המדינה מחלוקת  (4

 בפסולת אריזות.הטיפול 
 

 :נדרש
 
הסבר, את מידת אחריותו המקצועית של רואה החשבון המבקר של הדוחות הכספיים, בדבר תוצאות והשלכות  .1

 2% .בין הגוף המבוקר לאחריםהקיימות לעיל דמחלוקות האפשריות של 
 

יש להתייחס לכל בכל אחת מהמחלוקות שהובאו לעיל )ליישם פרט את נהלי הביקורת שעל רואה החשבון המבקר  .2
 4%(. מחלוקת בנפרד

 
דלעיל(, שניתנה על ידי מחלקת  3הסבר, האם הינך רשאי להסתמך על חוות דעת בנושא מס קניה )מחלוקת  .3

הסיכויים שתתחייב הינם טובים וסיכויי החברה שעמדתה תתקבל ע"י רשות המסים  לפיההמסים של משרדך, 
   2%. הינם קלושים בתוספת תשלום מס קניה

 
הסבר ופרט, כיצד עליך לפעול, אם בכלל, אם למיטב ידיעתך והבנתך, החברה אינה מיישמת את הוראות החוק  .4

  2%.  להסדרת אריזות, ולכאורה ממשיכה להפר את החוק
 

 2%האם חייב רואה החשבון המבקר לדווח על המחלוקות שתוארו לעיל לגורם כלשהו?  .5
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 (נמק ובסס את תשובותיך)על מגוון השאלות הבאות  בקצרהענה   
 
 פנימיים לבקרת איכות במשרדו.פרט בגין אילו נושאים חייב משרד רואה חשבון מבקר לקבוע נהלים  .1
 
 יש לבחון את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי?בגינם ש הבקרה מה הם רכיבי .2
 
 .דוגמאות לאופן שבו רואה החשבון המבקר משיג ראיות ביקורת שש הבא .3
 
 ?על גודל המדגםמשפיע הוא  מהו ריבוד של אוכלוסיית מדגם וכיצד .4
 
 ?בישראל כפי שמוגדרת בתקני הביקורת המקובלים מהי "מידה סבירה של בטחון" .5
 
ניהול  ,קבלת לקוח חדש בהקשר לצו איסור הלבנת הון )חובת זיהויבעת שעל רואה החשבון לבצע  הפעולותפרט את  .6

 .2014 –רישומים של נותני שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, תשע"ה 
 
משמשת כנושאת משרה אחיו אשתו של  בהפרטית של חברה בקר האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מ .7

 ?והיא אינה מוגדרת קרובה של רואה החשבון המבקר חברהאותה ב
 
אותה בה אח של אשתו משמש כנושא משרה בפרטית האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של חברה  .8

 ?והוא אינו מוגדר קרובו של רואה החשבון המבקר חברה
 

 
 1.5%כל סעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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


 0202  ורףח -ביקורת מיוחדות""ביקורת חשבונות ובעיות  בנושאת המועצה בחינ
 
 

 מוגש כשירות "מיומנות" לסטודנטים הניגשים לבחינת המועצה, ארז כהן, רו"ח
www.erezc.co.il 

       %41 - 5שאלה מס' 
 

. לבעלי חייםמזון המייצרת ומשווקת מוצרי  "החברה"( –)להלן בע"מ  חגיתמשמש כרואה חשבון מבקר של חברת  הנך
 נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  חברהה אגרות החוב של

 31בפגישה שערכת עם הנהלת החברה לקראת סיום הביקורת של הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 
מידע בדבר תזרים המזומנים החזוי של החברה  נמסר לך כי בכוונת החברה לפרסם בדוח הדירקטוריון שלה, 2020בדצמבר 

וזאת מאחר וקיימים בחברה , "התקנות"( –)להלן  1970 -בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל 
 תקנות.בסימני אזהרה כמוגדרים 

 "המידע"(: -)להלן 2020להלן טיוטת המידע שבכוונת החברה לכלול בדוח הדירקטוריון לשנת 
  

 2022בדצמבר  31בינואר עד  1 2021בדצמבר  31בינואר עד  1 
 ₪אלפי  ₪אלפי  

 1,600 1,200 מזומנים יתרת פתיחה
   מקורות סולו

   תזרים מזומנים מפעילות מימון:
 1,500 - הנפקת אגרות חוב

 - 2,000 הנפקת מניות
   

   תזרים מזומנים מפעילות השקעה
 500 1,500  ציודמכירת 

   
התחייבויות צפויות )שימושים 

 צפויים(:
  

 (600) (500) שוטפתפעילות לתזרים מזומנים 
   

   תזרים מזומנים לפעילות מימון
 (3,000) (3,000) פירעון אגרות חוב

   
   תזרים מזומנים לפעילות השקעה

 - (100) השקעות ברכוש קבוע
   

 0 1,100 מזומנים יתרת סגירה
 

  :נדרש
 
לפרסם גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי שהנפיקה אגרות חוב לציבור פרט את סימני האזהרה המחייבים חברה  .1

 3% .לתקנות בהתאם
 

 3%עיל. דלהמידע לאור תאר את הסיכון להצגה מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים שהנך מזהה  .2
 

בתשובתך לנאמר בתקני נא התייחס  .2פרט את נהלי הביקורת שתבצע לצורך מתן מענה לסיכון שתיארת בנדרש  .3
 3%הביקורת הרלוונטיים לסיכון שזוהה. 

 
במידע  2021בינואר  1מזומנים ליום ה של פתיחההכי יתרת מצא אם לפעול רואה החשבון המבקר הסבר, כיצד על  .4

 3%  .2020בדצמבר  31ליום בדוחות הכספיים אינה תואמת את יתרת המזומנים דלעיל 
 
על דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הסבר את ההשפעה של המידע דלעיל ושל תוצאות נהלי הביקורת שביצעת  .5

 2% (.המבקר החשבון רואה דוח על ההשפעה את לנסח נדרש)לא  2020בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 
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 10,000-מעסיקה כו פרטית. החברה הינה "החברה"( -בע"מ )להלןדני דניאל משמש כרואה החשבון המבקר של חברת  הנך
 . עובדים

 
בהמשך חייהם המשולמת על ידי פנסיה ולקבל  60גיל זכאים לפרוש בהעובדים על פי תנאי העסקת העובדים בחברה, 

 החברה.
  

קיבלת מהחברה  ,2020בדצמבר  31יתרת ההתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד של החברה ליום במסגרת הביקורת של 
ההתחייבות לקביעת "( החברה "אקטואר -)להלןאקטואר של החברה השבוצעה על ידי אקטואריה הפירוט של עבודת 

  .19בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  ,בספרי החברההנכללת לסיום יחסי עובד מעביד 
 

 :דלקמןאת הפרטים החברה בעבודתו ציין אקטואר 
 . החברה ידי אקטוארהנתונים לגבי תנאי העסקתם של העובדים התקבלו מהחברה ולא נבדקו על  (1
 . החברה ידי אקטוארהאחרון של העובדים התקבל ממערכות המידע של החברה ולא נבדק על העבודה שכר  (2
כגון: שיעור עליית השכר של העובדים עד פרישתם וכן שיעור עזיבת עובדים שלא יגיעו לגיל  ,הנחות אקטואריות (3

 .החברה ידי אקטוארעל  ומהחברה ולא נבדק והתקבל פרישה
  . נלקחו מטבלאות המקובלות במדינת ישראל, כגון שיעורי תמותה, אקטואריות דמוגרפיותהנחות  (4
 .על ידי אקטואר החברה החישוב האקטוארי בוצע בשיטות אקטואריות מקובלות (5
 .במסגרות שונות שנה בביצוע עבודות אקטואריות 25יש ניסיון של החברה לאקטואר  (6
 .1%מחזיק מניות של החברה בשיעור של החברה אקטואר  (7
 

, החלטת להעסיק אקטואר מטעמך החברה מאחר ואינך יודע לבדוק את החישובים האקטואריים שנערכו ע"י אקטואר
  .החברה שיסייע לך לצורך בדיקת נאותות החישובים האקטואריים שנערכו ע"י אקטואר

 
 נדרש: 

 
בסעיף "התחייבות לסיום יחסי עובד מעביד" בדוחות להצגה מוטעית מהותית  סיכוניםארבעה פרט והסבר  .1

 %4  .לעיל שהובאו השאלה לנתוני בהתאםעליהם משפיעים סיכונים אלה  והמצגיםהכספיים של החברה 
 

 3%. 1בנדרש  פורטוש ניםסיכועליך ליישם במענה לנהלי ביקורת  אילו ,פרט והסבר .2
  

החישובים האקטואריים כדי לבדוק את  החברה אקטוארהאם רשאי רואה החשבון המבקר להעסיק מטעמו את  .3
 1%הכרוכים בחישוב התחייבויות החברה בסיום יחסי עובד מעביד.  

 
לערוך ביקורת של הדוחות הכספיים של חברה  באקטואריה, כשיר מבחינה זומיומן הסבר, האם רואה חשבון שאינו  .4

 2%הותיים בהם מבוססים על חישובים אקטואריים.  שסעיפים מ
 

 תכספיים עקב הצגה מוטעית מהותית הנובעהדוחות העל נותן חוות דעת מסויגת מבקר הרואה חשבון כאשר  .5
לציין את והחברה את עבודת אקטואר או לאזכר ניתן לתאר ובאילו נסיבות האם , החברה מטעויות בחישובי אקטואר

 2% בחוות הדעת? שמו
 

 
 

  

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


 0202  ורףח -ביקורת מיוחדות""ביקורת חשבונות ובעיות  בנושאת המועצה בחינ
 
 

 מוגש כשירות "מיומנות" לסטודנטים הניגשים לבחינת המועצה, ארז כהן, רו"ח
www.erezc.co.il 

 %21 -  7שאלה מס' 
 

"החברה"( שהינה חברה ציבורית שניירות הערך  –בע"מ )להלן  דני דניאלמשמש כרואה החשבון המבקר של חברת  הנך
, בדקת את 2020שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. במסגרת הביקורת של הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 .(Information Technology General Controls - ITGCהבקרות הכלליות של טכנולוגיית המידע )
 

 :נדרש
 
  1%. בחברה אפקטיביות ויעילות הבקרה הפנימיתטכנולוגיית מידע יכולה לתרום לשימוש בכיצד פרט והסבר,  .1

 
 .מידעטכנולוגיית אליהם נחשפת הבקרה הפנימית בחברה בעקבות שימוש במה הסיכונים המיוחדים פרט והסבר,  .2

2%  
 

  4% ה.אלדוגמאות לארבעה סוגים של בקרות  ותן ,(ITGCת מידע )יבקרות כלליות של טכנולוגי ן, מההסברפרט ו .3
 

( ITGC) מידע טכנולוגיית של תוהכללי ותרואה החשבון המבקר את הבקרבודק כללים  אילומתוקף פרט והסבר,  .4
 2% .חברה ציבוריתהדוחות הכספיים של ל שביקורת  בעת עריכת 

 
בביקורת הדוחות הכספיים אפקטיביות נמצאו ( ITGCנולוגיית מידע )כלליות של טכהבקרות האם פרט והסבר,  .5

שנת ביקורת ב לבדוק אותןרואה החשבון המבקר לא רשאי האם , 2020והן לא השתנו במהלך שנת  2019של שנת 
2020. 3% 
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 (את תשובותיך ובסס נמק)על מגוון השאלות הבאות  בקצרהענה  
 

 דיני הוראות את מקיימת החברה כי, ידו על המבוקרת חברה לבקשת, לאשר מבקר חשבון רואה רשאי האם .1
 ?עובדיה יה בקשר להעסקתעל החלים העבודה

 
 לצרכי מהותיותהגדרת   לבין בכללותם הכספיים הדוחות ברמת מהותיותהגדרת  בין הקיימת ההבחנה את הסבר .2

 .ןביניה ההבחנה מטרת ואת, הביקורת ביצוע
 

האם סכום המהותיות ברמת הדוחות הכספיים בכללותם שקובע רואה החשבון המבקר בחברה ב' המוחזקת  .3
ם שקובע יכול להיות גבוה מסכום המהותיות ברמת הדוחות הכספיים בכללות ,על ידי חברה א' 10%בשיעור של 

 ?רואה החשבון המבקר בחברה א'
 

 החשבון רואה י"ע שבוקרו הקודמת התקופה של הסגירה יתרות נאותות את לבדוק מבקר חשבון רואה על האם .4
 ?ידו על המבוקרת השוטפת לתקופה פתיחה כיתרות ותוהמשמש, לו שקדם המבקר

 
 ?במסגרת עיסוקו מותרת לרואה חשבוןהפרסומת הבא חמש דוגמאות ל .5

 
 דעתו חוות מתן תאריך לאחרלערוך שינויים בתיעוד הביקורת  מבקר חשבון רואה רשאי ,ובאילו נסיבות האם .6

 ?הכספיים הדוחות על
 

 רואיעל  גם חלות, ערך לניירות הרשות י"ע פורסמוש מבקרים חשבון רואי תלות אי בדבר נחיותוראות והה האם .7
 ציבוריות חברות של הכספיים בדוחות מאוחדים הכספיים שדוחותיהן, פרטיות חברות של מבקרים חשבון

 ?אחרים חשבון רואי י"ע והמבוקרות, (1968 –)התשכ"ח  ערך ניירות לחוק הכפופות
 

 ?שממנה הוא שוכר את משרדושל חברה האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר  .8
 
 

 1.5%כל סעיף 
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