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  %16מחברת לבנה   –' מחברת א(   1' שאלה מס

בהקשר , "הבקרות הפנימיותביקורת "שא בנו, בדיו� שנער� במשרד רואי חשבו� בו הינ� שות�
  :הושמעו הדעות וחילופי הדברי� דלקמ�, לביקורת בחברות ציבוריות

במסגרת , להבדיל מחברות ציבוריות, בישויות רגילות: "ח אגסי כי"במענה לדבריו של רו .1
להערי� את התכנו� , בדר� כלל, רואה החשבו� לא נדרש, הביקורת של דוחות כספיי�
אלא עליו רק להשיג הבנה מספקת של הבקרה , הפנימיות והאפקטיביות של הבקרות

אמר , ביקורת מבססי� העיתוי וההיק� של נהלי, על מנת לתכנו� את האופי, הפנימית
הערכת התכנו� והאפקטיביות של הבקרות  –אני לא מסכי� אית� : "ח תפוחי"רו

א� במיוחד  ,ישותהפנימיות מהווה נוהל ביקורת בסיסי בביקורת דוחות כספיי� של כל 
ש� עלינו לבקר את הבקרות , אביב!של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל

 ".המתייחסות לכל התהליכי� הפיננסיי� של הגו� המבוקר

 

יש לשלב בביקורת רכיבי הבקרה הפנימית על דיווח : "ח שזיפי כי"במענה לדבריו של רו .2
המתייחסת מערכת המידע  כספי בחברות ציבוריות נוהל של התחקות אחר עסקאות דר�

שמטרתו לאפשר לנו להבי� את התהליכי� הקיימי� , ")WALK-THROUGHS(" ח כספיולד
מצא בה� ואשר יחייבו מת� תשומת לבנו יולזהות נקודות תורפה העלולות לה, בארגו�

, "זהו נוהל מרכזי וחייבי� להיות מעורבי� בו אנשי ביקורת מנוסי�. במהל� הביקורת
 לדעתי לא צרי� לעשות שו� –לא ברור לי מה המיוחד בנוהל זה : "יח תמר"אמר רו

"WALK-THROUGHS."  

  

רת רכיבי הבקרה על דיווח כספי בחברות ובביק: "ח ארזי כי"במענה לדבריו של רו .3
למרות שחוות דעתנו מתייחסת , נית� לבצע את הבדיקות במהל� השנה, ציבוריות

לדעתי נית� לבצע במהל� השנה ג� . המאז�בתארי� /נהלאפקטיביות הבקרות בסו� הש
ולא , י כ� נוכל לפזר את עבודת המשרד על פני השנה"ע. את רוב הבדיקות המבססות
הביקורת !בלתי אפשרי ולא נכו�: "ח הדרי"אמר רו". מרס!נאל) לרכזה בחודשי� ינואר

חיל חייבות להת, בפרט, והביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, בכלל
. וחייבות להימש� עד מועד החתימה על חוות הדעת, סמו� ולאחר סיו� שנת הדוח
וחוות דעתנו  הוהערכת הדירקטוריו� וההנהל, בדצמבר 31הדוחות הכספיי� נערכי� ליו� 

ולא , בדצמבר 31!על אפקטיביות הבקרות הפנימיות מתייחסות ג� ה� במפורש ליו� ה
 ".לפני כ�

 

לי כספי� של חברות "לי� וסמנכ"מנכ, רי�"ישנ� יו: "אלוני כיח "במענה לדבריו של רו .4
ד לחתו� על הצהרות בדבר נאותות האפקטיביות אשחוששי� מ, לקוחותייהנימנות על 

וטועני� שאינ� , המיושמות בחברותיה�, של הבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי
סיי� את ביקורתנו לה� אני מציע להמתי� עד שנ. יודעי� אי� להתמודד ע� כל העניי�

יוכלו , ואז בהתא� לממצאיה, בדבר האפקטיביות של הבקרות על הדיווח הכספי
ח "רו ראמ, "ולהיות בטוחי� בנאותותה, להתאי� את הערכת� ולנסח את הצהרת�

נבדוק אנו את הבקרות הקיימות על !ללקוחות כ� נחסו� זמ� וכס�!רעיו� טוב" "גסיא
וירגישו בטוחי� , יסתמכו עלינו והלקוחות,  ידנו שממילא נעשית על, הדיווח הכספי

 ".בהערכותיה� ובהצהרותיה�

  

  

  

 



    2013  חורףמועד  - "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות"שאלון בחינה בנושא   

   

 

  לסטודנטי� הניגשי� לבחינת מועצה" מיומנות"מוגש כשירות 

www.erezc.co.il  

 

הינה חברת , החברה הציבורית הגדולה שלי, למזלי": ח תמרי כי"במענה לדבריו של רו .5
שלא חל עליה� , למעט אחזקה בחברות בנות פרטיות, שאי� לה כמעט פעילות, אחזקות

ומה כבר יש , נחוצות לחברה ציבורית מסוג זה  איזה בקרות על דיווח כספי, 104תק� 
, אי� הבדל מבחינתנו!אתה טועה: "ח ארזי"אמר רו, "?לבדוק בעניי� זה בחברה שכזו

 ". או בחברות הבנות, �אא� הפעילות נעשית בחברת ה, 104בעניי� יישו� תק� 

 

 

בעת , לדווחאנו צריכי� , אי� ומתי, לא ברור לי למי: "ח אגוזי"לתו של רואבמענה לש .6
ח "ואמר ר, "?ל הדיווח הכספי של המבוקרשאנו מוצאי� ליקויי� בבקרות הפנימיות ע

הדרישה לדווח על הליקויי� בבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי קיימת רק : "אורני
אנו , לפיכ�. עקב חובתנו לחוות דעה לגביה� בעניי� זה, בביקורת של חברות ציבוריות

. ל הכספי�"ל ולסמנכ"לדווח על ליקויי� שנמצאו על ידנו למנכ אשונהרש ובאחייבי� בר
וג� לא לגבי , לא קיימות הוראות מפורטות לגבי העיתוי הנדרש לדיווח, למיטב זכרוני
  ".בהתא� לנסיבות, לכ� עלינו להפעיל שיקול דעת !בכתב או בעל פה–אופ� הדיווח 

 

הבקרה מתי עלינו להימנע בחוות דעתנו על רכיבי : "ח ארזי"במענה לשאלתו של רו .7
שר לא קיבלנו כא, עלינו להימנע: "ח חרובי"ענה רו" ?הפנימית על הדיווח הכספי

ולא יכולנו לנקוט בנהלי , מהמבוקר את כל המידע והראיות שביקשנו לצור� ביקורת זו
 "וחות כספיי�דת של רויקבדומה לב, � זהביקורת הדרושי� למת� חוות דעתנו בעניי

 במקרה זה עלינו להוסי� בסו� חוות דעתנו על רכיבי הבקרה "ח שקדי "הוסי� רו
כי אי� אנו מחווי� דעה על רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הדיווח הכספי הפנימית על 

  ".בכללות�הכספי 
  

אי� קשר בי� סוג חוות הדעת שאנחנו נותני� על : "ח אלוני כי"במענה לדבריו של רו .8
לבי� סוג חוות הדעת שאנו נותני� על רכיבי הבקרה הפנימית על , הדוחות הכספיי�

חוות דעת בלתי מסויגת על הדוחות  תנית� לת –בחברות ציבוריות , הדיווח הכספי
לית על רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח ולתת חוות דעת מסויגת או שלי, הכספיי�

א� הבקרות הפנימיות !לא יכול להיות: "ח תמרי"אמר רו, "ולהיפ� ,הכספי המבוקרי�
לא נית� לחתו� כלל על חוות הדעת על , על הדיווח הכספי בחברה אינ� אפקטיביות

ות אולי עדי� שנכלול בחו, לחילופי�. ל� תדע מה יכול להיות בה� –הדוחות הכספיי� 
ודאות מהותית בנוגע להשפעה !הדעת על הדוחות הכספיי� הפניית תשומת לב לאי

כדי שקורא הדוחות יחשוב , האפשרית של העדר בקרות נאותות על הדוחות הכספיי�
 ". פעמיי� א� להשקיע בחברה כזו

  

  :נדרש

  ).יש להתייחס לכל סעי� בנפרד(ה דעת% על האמירות וחילופי הדברי� שצוטטו לעיל ווח
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  %7 –) מחברת כחולה –' מחברת ב(  2' שאלה מס

  :לקמ�כדהושמעו הדעות וחילופי הדברי� , בדיו� שנער� במשרד רואי חשבו�

י מס הכנסה להגיש "ינו נדרשי� ערבי� מלקוחות" ח שח� כי"במענה לדבריו של רו .1
וזאת במענה לבקשת הלקוחות , סד בלתי מבוקר לתקופת ביניי�פתמצית דוח רווח וה

אנו . עקב ירידה בריווחיה�, להקטי� במהל� שנת המס את מקדמות המס שנדרשו מה�
אני מקווה : "ח צור"אמר רו, "מכיני� עבור� את הדוחות ומגישי� אות� לרשות למסי�

 �כדי שלא יתקבל הרוש� שאנו אחראי, שכולכ� מצייני� על הדוחות שאינ� מבוקרי�
 ".לה�

 

, א� לא כתוב כ�, מדוע שיחשבו שהדוחות מבוקרי�: "ח גזית כי"לדבריו של רו במענה .2
כי אנו אלה שמגישי� את " :ח שח�"אמר רו, "וא� לא צור� לה� דוח רואה חשבו� מבקר

, ני�וואז עלול להיווצר הרוש� שאנו אחראי� לנת, הדוחות למס הכנסה בש� הלקוחות
 ".פירמה שלנובמיוחד במקרי� בה� ה� מודפסי� על נייר 

  

 

המוגשי� על ידי למס , לחלק מדוחות רווח והפסד: "ח גרניט כי"במענה לדבריו של רו .3
כדי , לקוחות מעוותי� נתוני� –אי� קשר ע� המציאות , מסוימי�הכנסה עבור לקוחות 
ה� !עניי� שלה�זה . הצדיק את הבקשה להקטנת מקדמות המסול, להקטי� את רווחיה�

אתה טועה ואתה עלול להסתב� ולסב� את : "ח צור"אמר רו ".אנילא , חותמי� על הדוח
 ".תה מעורב בניסיו� להטעות את רשויות המסאשכ� עלולי� לטעו� ש, המשרד

 

נראה לי שעדי� !לנהוג ומה עלינו לעשות ולא ברור לי כיצד עלינ: "ח גזית"אמר רו .4
או שלא נהיה , ואז נהיה בטוחי� בנכונותו, שנסקור את דוח רווח והפסד לתקופת הביניי�

 ".ונית� ללקוחות להגיש את הדוח למס הכנסה בעצמ�, מעורבי� בתהלי�

  :נדרש

  ).יש להתייחס לכל סעי� בנפרד(חווה דעת% על האמור לעיל 
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  %10 –) מחברת צהובה –' מחברת ג(  3' שאלה מס

העוסקת , ")החברה" –להל� (מ "מונית לאחרונה כרואה החשבו� המבקר של חברת אינטק בע
"). המכשירי�" –להל� (בפיתוח ובשיווק של מכשירי� לבדיקת מעגלי� אלקטרוניי� מודפסי� 

  .רות ער� בתל אביבשניירות הער� שלה נסחרי� בבורסה לניי, החברה הינה ציבורית

לקראת תחילת הביקורת של דוחותיה הכספיי� , במהל� שיחה שקיימת ע� הנהלת החברה
  :נמסר ל� כדלקמ�) הדוחות הכספיי�"! להל�(של החברה השנתיי� 

! להל�(באירופה וביפ� , ב"רוב מכירותיה של החברה נעשה באמצעות סוכניה בארה .1
י החברה ללקוחות בישראל ולקוחות "ע מהמכירות נעשה ישירותחלק "). הסוכני�"

בחודשי� דצמבר ויוני של , י הנוהל הקיי�"בארצות בה� הסוכני� אינ� פועלי� עפ,ל"בחו
. קוני� הסוכני� כמות גדולה של מכשירי� המיועדי� למכירה ללקוחותיה�, כל שנה

י "ומיעוט� נשלחי� ישירות ע, המכשירי� שנקנו נשלחי� לסוכני� במועדי� שוני�
 .בהתא� להנחיותיה�, חברה ללקוחות הסוכני�ה

 

 .לחברה הסכמי התקשרות ע� הסוכני� שנחתמו לפני שני� רבות .2

 

 .הסוכני� משלמי� עבור המכשירי� באשראי בהתא� למוסכ� אית� וללא בטחונות .3

 

במקרי� . ל משלמי� את התמורה באמצעות אשראי דוקומנטרי"לקוחות החברה בחו .4
 .וללא בטחונות כלשה�, למש� שישה חודשי� עד שנה, נית� ללקוחות אשראי מסוימי�

 

 מסוימי�ובמקרי� , ימי� 30+ לקוחות החברה בישראל משלמי� את התמורה בשוט�  .5
 .נית� ללקוחות אשראי עד שנה ממועד המכירה

 

למש� , הדרכה ותמיכה, כוללי� שירות, יי�פהמכשירי� המסופקי� לכל הלקוחות הסו .6
 .ללא תוספת מחיר, מיו� רכישת המכשירי� שנתיי�

 

לתקינות מכשיריה למש� שנתיי� , וללא תמורה, החברה מעניקה אחריות בלתי מוגבלת .7
 .מיו� אספקת�

 

. המשדרגי� מכשירי� קיימי�, החברה מפתחת דגמי� חדשי� של המכשירי� וכ� רכיבי� .8
 .תוספת מחירתמורת , החברה מאפשרת לכל המשתמשי� לשדרג את המכשירי� שביד�

 

תו� התחייבות לשדרג משמעותית את , מסוי�החברה מכרה לאחרונה מכשירי� מדג�  .9
ללא , תו� ששה חודשי� ממועד המכירה, י אספקת רכיב נוס�"ביצועי המכשירי� ע

 .תמורה

 

המשמשת  INTER TRADE LTDלפני כשנה הצטר� בנו של בעל החברה כבעל מניות בחברת  .10
 .ב"כסוכנת של החברה בארה
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  :נדרש

פרט את ההשלכות של האמור לעיל על תכנו� הביקורת של הדוחות הכספיי� השנתיי� של 
את נהלי הביקורת שיש לכלל� בתכנית הביקורת של הדוחות הכספיי� השנתיי�  חונס, החברה

 ).הלקוחות והמלאי, לרבות בבדיקת ההכנסות(של החברה 

  

  %7 –) מחברת ירוקה –' מחברת ד(   4' שאלה מס

, שי� שיש לתת בתהלי� הביקורת של דוחות כספיי�דגבדיו� שנער� במשרד רואי חשבו� בדבר ה
  :הושמעו הדעות וחילופי הדברי� דלקמ�

ותהלי� , פעולות היומ� האחרונות בספרי הגו� המבוקר: "ח שחורי כי"במענה לדבריו של רו
בה בעיצוב הדוחות עשויי� להיות בעלי חשיבות ומשמעות ר, העריכה של הדוחות הכספיי�

לא ברור לי : "ח לבני"מר רוא, "� תשומת לב רבה בתהלי� הביקורתולפיכ� יש לתת לה, הכספיי�
ומדוע לדעת� יש להתמקד בביקורת , במה שונות פקודות היומ� האחרונות מאלה שקדמו לה�

וחות כ� לא ברור לי מה לנו ולתהלי� עריכת הד. עיתוי הרישומי� אינו קובע דבר!בה� אדווק
  ".אנו עורכי� את ביקורתנו על התוצאה הסופית !י המבוקר"הכספיי� הנעשה ע

, שנהקיי� נוהל של סגירת ספרי החשבונות לסו� ה: "כי ח שחורי"במענה לדבריו של רו
אנו מבקרי� את הדוחות !מה לנו ולנוהל הזה: "ח לבני"רואמר , יש לנו עניי� בכ�, כמבקרי�
  ".שיהיו נכוני�ומה שחשוב לנו , הכספיי�

  

  :נדרש

 .חווה דעת% על האמור לעיל .1

שחורי בכל הקשור לבדיקת השלבי� ח "מענה לדבריו של רו תהכ� תכנית ביקורת הנותנ .2
במסגרת ביקורת , האחרוני� של הרישומי� החשבונאיי� ועריכת הדוחות הכספיי�

 .דוחות כספיי� שנתיי�
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  ):נמק ובסס את תשובותי%(על מגוו� השאלות הבאות  בקצרהענה 

  

ביעות ת� רשאי רואה חשבו� מבקר להוציא אישור לחברה כי לא הוגשו נגדה אה .1
וזאת בהסתמ� על האמור בדוחותיה , משפטיות כלשה� בחמשת השני� האחרונות

 ?הכספיי� שבוקרו על ידו

כי , הא� רשאי רואה חשבו� מבקר לאשר על גבי מסמ� של הגו� המבוקר על ידו .2
 ?על המסמ� הינ� מורשי חתימה בש� הגו� המבוקר וחתמו בפניו על המסמ� החותמי�

הא� על רואה החשבו� המבקר לאמת מקוריותו של תיעוד המשמש ראיית ביקורת  .3
 ?מהותית

הכפופה לחוק ניירות , ברה ציבוריתלח, הא� רשאי רואה החשבו� מבקר להמלי) בכתב .4
 ?שיש לייש� בה, על רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, המבוקרת על ידו, ער�

, הא� רשאי רואה החשבו� המבקר להסתייע לצור� הביקורת של הדוחות הכספיי� .5
 ?שרה בגו� המבוקרבמומחה אשר קרובו מכה� כנושא מ

הגו� המבוקר במכתב התקשרות אחד  הא� רשאי רואה חשבו� מבקר להתקשר ע� .6
 .המתייחס ליותר משנה אחת

מה היא מסגרת תקני הדיווח הכספי החלה על חברה ישראלית שניירות הער� שלה  .7
 ?ב"רשומי� למסחר בבורסה לניירות ער� בארה

שלא להתייחס בחוות דעתו על דוחותיה , הא� יכול רואה החשבו� המבקר של חברה א� .8
הכלולה בחוות דעתו של , הפניית תשומת הלב בדבר העסק החיל, הכספיי� המאוחדי�

 ?רואה חשבו� מבקר אחר על דוחותיה הכספיי� של חברת בת מאוחדת

פרטית מבלי  ההא� רשאי רואה חשבו� להתפטר מתפקידו כרואה חשבו� מבקר של חבר .9
 ?ותיה את המניעי� להתפטרותוילהסביר לבעלי מנ

רת לקיי� ביניה� דיוני� פנימיי� בהקשר לביקורת הא� חלה חובה על חברי צוות הביקו .10
 ?הדוחות הכספיי� הנערכת על יד�
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 1החל מיו� ") החברה"!להל�(מ "מבקר של חברת קריזה בעה החשבו� האמשרד� מונה כרו
הער� שלה נסחרי� בבורסה לניירות ער� החברה הינה חברה ציבורית שניירות . 2013באפריל 

  .אביב! בתל

י רואה "בוקרו ע 2012בדצמבר  31עד וכולל השנה שהסתיימה ביו�  ההדוחות הכספיי� של החבר
  .2013אשר סקר ג� את מידע הכספי לתקופת ביניי� לרבעו� הראשו� של שנת , החשבו� הקוד�

, 2013ביוני  30שהסתיימו ביו�  להל� מידע הקשור לסקירת המידע הכספי לתקופות ביניי�
  :או לתקופות קודמות, ")הסקירה"! להל�(הנערכת על ידי משרד� 

דוח רואה חשבו� של המבקר הקוד� על הדוחות הכספיי� השנתיי� של החברה לשנת  .1
ודוח הסקירה שלו על המידע הכספי לתקופת הביניי� לשלושת החודשי� , 2012

 :כדלקמ�כללו , 2013במרס  31שהסתיימו ביו� 

 .הפניית תשומת הלב לביאור בקשר לתביעה מהותית שהוגשה כנגד החברה •

 .להרעה במצבה הכספי של החברה הפנית תשומת הלב לביאור בקשר  •

  :ארע כדלקמ�, 2013במהל� הרבעו� השני של שנת 

החברה בתשלו�  חויבה, ד של בית המשפט"בפס –ל "התבררו תוצאותיה של התביעה הנ •
 .2 3,200,000נזיקי� בס� של 

ועל ידי , י�בעו לה על ידי תאגידי� בנקאקהחברה חדלה לעמוד באמות מידה פיננסיות שנ •
 .מחזיקי אגרות החוב

 

דווח ל� כי החברה רשמה בספריה , התקשורת ע� רואה חשבו� המבקר הקוד� במסגרת .2
שלא תוקנו עקב העדר , 2 210,000!הכנסות יתר בס� של כ, 2013ברבעו� הראשו� של שנת 

התברר כי ההכנסות אלה היו צריכות להירש� ברבעו� השני , מהבדיקה שערכת. מהותיות
 .2013של 

 

בר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דווח כספי של דוח רואה חשבו� המבקר הקוד� בד .3
רות נאותות על קבשל העדר ב, הצביע על חולשה מהותית, 2012בדצמבר 31החברה ליו� 

נמצא על יד� כי ג� הבקרות על תנועות המלאי , במהל� הסקירה שערכת. רישו� הכנסות
ד מאובד� מלאי הפס 2013וכי החברה רשמה ברבעו� השני של , בחברה אינ� אפקטיביות

 .עקב מעילה, 2 1,800,000בס� 

רכיבי הבקרה  בשל, ביקשת מהנהלת החברה להרחיב את בדיקותיה, לאור האמור לעיל
לרבות השלכותיה� על המידע הכספי המתייחס לתקופות , הפנימית על הדיווח הכספי
  .2013ביוני  30הביניי� שהסתיימו ביו� 

, � השנה בלבדיקותינו יעשו בהתייחס למצב בסובד: "י הנהלת החברה כדלקמ�"נענית ע
  ".י ההוראות המחייבות"כנדרש עפ

  
  

לשלוח בקשות לאישורי יתרות , במסגרת הסקירה שערכת, במענה לבקשת� מהחברה .4
, י הנהלת החברה בשלילה"נענית ע, למספר לקוחות בעלי יתרות חוב גדולות לחברה

 .חלק מנוהלי הסקירהואינו , בטענה כי נוהל זה הינו נוהל ביקורת

 

ושס� , י רואי חשבו� אחרי�"המבוקרות ע, החברה מחזיקה בחברות מאוחדות וכלולות .5
 .מס� הנכסי� במאז� המאוחד 73%!הסתכ� ב, 2013ביוני  30ליו� , נכסיה�
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 30בדוח הסקירה של רואי חשבו� אחרי� על מידע כספי לתקופות ביניי� שהסתיימו ביו�  .6
רישו� הוצאות פחת בס� !נכללה הסתייגות בגי� אי, חברות הבנותה של אחת, 2013ביוני 

 .2013המתחלקות באופ� שווה על פני שני הרבעוני� הראשוני� של שנת , 2 620,000

 

במסגרת נוהלי הסקירה האנליטית שנערכו על המידע הכספי של החברה לתקופות ביניי�  .7
לתקופה של ששה חודשי� נמצא כי עלויות השכר , 2013ביוני  30שהסתיימו ביו� 
בהשוואה לתקופה  29%!היו נמוכות בשיעור של כ, 2013ביוני  30שהסתיימה ביו� 

 .המקבילה בשנה קודמת

  
  
  נדרש

  
, ומה השפעת�, ונמק כיצד יש לנהוג בכל אחד מהאירועי� והמצבי� שפורטו לעילסבר ה

על תהלי% הסקירה ועל דוח הסקירה על המידע הכספי לתקופות הביניי� , א� קיימת
  .2013ביוני  30שהסתיימו ביו� 

 

 .נדרש לנסח את ההשפעה על דוח הסקירה לא נדרש •

 המתבססות על נתוני , ת רלבנטיות וסבירותלצור� התשובה הינ� רשאי להניח הנחו •

 .ככל שנדרש, השאלה
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 )"מבקרי�"או  "המבקר"!להל�(עשוי רואה החשבו� המבקר , במהל� הביקורת של דוחות כספיי�
מחלוקות , על ידי קבלת חוות דעת משפטיות בנוגע לתביעות, להידרש להשיג ראיות ביקורת

  .רשנות של הסכמי� וחוקי�פו

הוא כי המבקר יקבל מכתב מיועציו המשפטיי� של התאגיד המבוקר , בהקשר זה, מקובלנוהג 

")LEGAL LETTR (" וזאת במענה למכתב פנייה אליה� מטע� הגו� המבוקר)�מכתב פנייה "!להל
  ")ליועצי� המשפטיי�

, המתייחסי� לעבודת� של מבקרי� שוני�, בלתי תלויי� זה בזה, להל� תיאור של מצבי� שוני�
במסגרת ביקורת דוחותיה� , הקשר ליישו� הנוהל של משלוח מכתב פניה ליועצי� המשפטיי�ב

  "):הדוחות הכספיי�"!להל�(הכספיי� השנתיי� של חברות ציבוריות שונות 

לשלוח מכתב , מ מסרב להיענות לבקשת המבקר"ל הכספי� של חברת כלנית בע"סמנכ  .1
י "נוסח המכתב שהוכתב ע: "לקמ�באומרו כד, פנייה ליועציה המשפטיי� של החברה

ואדאג שעורכי , אמור לנו מה אתה צרי�. משרד� דרקוני ומפחיד את עורכי הדי� שלנו
 ".הדי� שלנו יספקו ל� בכתב את כל המידע הנדרש

 

מ מסרב לערב את יועציה המשפטיי� של החברה בעניי� המחלוקת "מנהל חברת רקפת בע .2
בעקבות השומות שנערכו לאחרונה , סי�מההמהותית שנתגלתה בי� החברה לרשות 

, לכאורה, ליקויי� עקב, החברה נדרשה לשל� תוספת מסי� בסכומי� גדולי� .לחברה
אי� : "מנהל החברה טע� בפני המבקר כדלקמ�. מסוימותשנמצאו בדיווחיה על הוצאות 

וכל , וכל הדיוני�, מאחר וכל תכנוני המס, טע� לערב את עורכי הדי� בעניי� זה
מה ג� שיש ל� , את העניי�מי כמו� מכיר , נעשו על יד�, ההתכתבויות ע� רשויות המס

, ולקבל ממנה חוות דעת, שנית� להתייע) איתה, במשרד מחלקת מיסי� בעלת מוניטי� רב
, ממילא לא יוכלו להועיל, ו אינ� מביני� דבר במסי�עורכי הדי� שלנ .בהתא� לצור�

  ".מיותר להטריד� וחבל על שכר טרחת�
  

נענתה בסירובו של , מ"בקשת המבקר להיפגש ע� יועציה המשפטיי� של חברת צבעוני בע .3
, קיבלת בכתב את כל המידע וההסברי� שביקשת: "מנהל החברה באומרו כדלקמ�
 ".הינה מיותרת ועלותה יקרהופגישה פרונטלית ע� עורכי הדי� 

  

נענתה , מ לשלוח מכתב פנייה ליועציה המשפטיי�"בקשת המבקר מחברת נרקיס בע .4
אי� תביעות משפטיות : "באומרו כדלקמ�, ל הכספי� של החברה"י סמנכ"בשלילה ע

וחוסכי� , אנחנו לא אנשי ריב ומדו� ומגיעי� לפשרות במחלוקות! או לנו נגד אחרי�, נגדנו
ואי� למי לשלוח את מכתב הפנייה , אי� סיבה , לפיכ�. ההליכי� המשפטיי� עלויות של

  ".לעורכי הדי�

 

נתה נע, מכתב פנייה ליועציה המשפטיי�מ לשלוח "בקשת המבקר מחשב חברת פרג בע .5
!והוא זה שמטפל בכל עניינינו המשפטיי�, ד שכיר בחברתנו"אנו מעסיקי� עו"כדלקמ� 

 ".ספק ל� כל מידע שתבקשהוא י. נא פנה אליו ודבר איתו

  
  

מסר למבקר , אליו נשלחה הפניה ליועצי� המשפטיי�, מ"עור� הדי� של חברת יסמי� בע .6
אי� ו, א� אני עצמאי ואובייקטיבי בדעותיי, אני בנו של בעל השליטה בחברה" "כדלקמ�

דובר בענייני� ג� א� מ, בעובדה זו למנוע מכ� להסתמ� על האמור במכתבי אליכ�
 .מאד לחברהמהותיי� 
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, ישנו עניי� מסויי�: "מסרו למבקר כדלקמ�, מ"יועציה המשפטיי� של חברת אירוס בע .7
ואנו מנועי� מלמסור ל� עליו פרטי� , שהינו סודי, בו מעורבת החברה והנמצא בטיפולנו

הגילוי בדוחות הכספיי� . וממילא איננו יכולי� להתייחס אליו ולהביע עמדתנו, כלשה�
ויגרו� נזק רב לחברה , ניי� ואת עמדת החברה ויועציה המשפטיי� לעיני כליחשו� את  הע

 ".ולהנהלתה

  

מ מסרבי� לשת� פעולה ע� החברה ולענות על "יועציה המשפטיי� של חברת הנורית בע .8
 לא קיבלנו את שכר: "באומר� למבקר כדלקמ�, מכתב הפנייה ליועצי� המשפטיי�

אנו מוכני� שתשל� אתה עבור . כל שירות נוס�הטרחה המגיע לנו מהחברה ולא נספק לה 
 ".סמ� שאתה מבקש מאיתנו ונעשה את העבודה עבור� במקו� עבור החברהמה

  

  :נדרש

פשריות על הביקורת של אחווה דעת% על האמירות שצוטטו לעיל ועל השלכותיה� ה .1
 ).יש להתייחס לכל סעי� בנפרד(הדוחות הכספיי� וחוות דעת% עליה� 

 

 .למכתב פנייה ליועצי� המשפטיי� של הגו� המבוקרנסח דוגמא  .2

 

  %6 –) 'מחברת בז –' מחברת ח(   8' סשאלה מ

 

המשמעות של נהלי� אנליטיי� היא הניתוח : "נאמר כדלקמ� נהלי� אנליטיי� 79בתק� ביקורת 
, לרבות בדיקה של תנודות ויחסי� שאינ� עקביי� ע� מידע אחר, של יחסי� ומגמות משמעותיי�

  ".שנצפושר נתוני� חורגי� מנתוני� אאו כ
  
   

יע נעשה ריענו� של נהלי הבדיקות האנליטיות ונתבקשת לסי, סקעבמשרד רואי החשבו� בו הינ� מו
  .בעניי� זה

  
  :נדרש

המיועדי� לזהות תוצאות בלתי רגילות ושאינ� , הכ� רשימה מקיפה של נהלי בדיקות אנליטיות
, שעשויות להצביע על סיכוי� המתייחסי� להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיי�, צפויות

  .שמקורה בטעות או בתרמית
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  %10 –) מחברת אדומה –' מחברת ט(  9' שאלה מס
  

החברה  )החברה"!להל�(מ "משרד� מונה לאחרונה כרואי החשבו� המבקרי� של חברת נכסי עד בע
עוסקת בהשכרת שטחי� , הפרוסי� ברחבי האר), ר"שהינה בעלת מבני� בשטח של מאות אלפי מ

החברה מספקת ג� שירותי ניהול לחלק  .שירותי� ומשרדי�, ובעיקר למסחר, למטרות שונות
  .עובדי� 350!ומעסיקה כ, י�מהנכס

  
  :דלקמ� ענמסר ל� המיד, במסגרת דיו� שקיימת ע� מנהל מערכות המידע הממוחשבות בחברה

  

פי השטח  עלב הלקוחות והמשמשת לחי, תוח עצמיבמטה החברה מותקנת מערכת מידע מפי .1
 "). מערכת הלקוחות(!להל�(ולניהול הלקוחות ותהלי� הגביה , המושכר

 

וכ� ישנ� , הנגזרי� ממחזורי פעילות�, בדמי שכירות המחויבי�, �לקוחות גדוליישנ� מספר  .2
בדמי שכירות הנגזרי� ממחזורי פעילות� או משטחי  המחויבי�, לקוחות גדולי� בודדי�

ההתחשבנות והמעקב אחר לקוחות אלה נעשית מחו)  .ל"הגבוה מהמדדי� הני "עפ !השכירות
 .לסאקבאמצעות גיליונות , למערכת הלקוחות

 

 .י החברה"שנרכשה ע, מערכת הלקוחות מתממשקת לתוכנת מד� להנהלת חשבונות .3

 

 .עיבודי השכר של עובדי החברה מתבצעי� באמצעות לשכת שירות .4

  

 .י לקוחות החברה"תשלומי� ע צוערה שוקלת יישו� ושילוב של מערכת אינטרנטית לביבהח .5

  

  :נדרש לפרט ולהסביר

 ?דגש במהל% הביקורת של מערכת הלקוחות מה ה� הנושאי� שעליכ� לתת לה� .1

מה ה� טכניקות ביקורת מערכות המידע שבה� תנקטו לצור% בדיקת סעי� ההכנסות  .2
 .בחברה

התחשבנות ומעקב מחו1 למערכת (לעיל בשאלה  2ישפיע האמור בסעי� , א� בכלל, כיצד .3
 ? על נהלי הביקורת בה� תנקטו, )הלקוחות

ומה , לעיל בשאלה 5ביישו� הלי% האמור בסעי� מה ה� הסיכוני� הקיימי� לדעתכ�  .4
 .ה� הבקרות שנית� לייש� על מנת לצמצמ�

 ?י לשכת השירות"מה ה� נוהלי הביקורת שתיישמו לגבי נתוני השכר המופקי� ע .5
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  %10 –) מחברת סגולה–' מחברת י(  10' שאלה מס

  ):את תשובותי% נמק ובסס(על מגוו� השאלות הבאות  בקצרהענה 

 ?אה החשבו� המבקרוומה זיקתו לעבודתו של ר, לחוק החברות 20עוסק תיקו� במה  .1

 .קרהמבואת זיקתו לעבודתו של רואה החשבו� , "PROJECT"  B.0.Tהסבר את המושג  .2

ואת זיקתו לעבודתו של רואה , ")TRANSFER PRICING" (מחיר העברה"הסבר את המושג  .3

 .החשבו� המבקר

לדוחות , נעשתה הסתמכות עליה� בדוחות הכספיי�ש, הא� נדרש לצר� הערכות שווי .4

 .התקופתיי� של חברה ציבורית

והא� הוא רשאי , ציבוריתל של חברה יכול להימנות על דירקטוריו� של חברה "הא� מנכ .5

 ?י הדירקטוריו�"להשתת� בתהלי� אישור הדוחות הכספיי� ע

דו במסגרת ביקורת שנערכו על י, הא� רשאי רואה חשבו� מבקר להשמיד ניירות עבודה .6

 ?לאחר מת� חוות דעתו עליה�, של דוחות כספיי�

והא� , הא� עמותות חייבות להגיש דוחות כספיי� שנתיי� מבוקרי� לרש� העמותות .7

 ?הדוחות הכספיי� פתוחי� לעיונו של כלל הציבור

חייבי� בהגשת דוחות כספיי� שנתיי� ) רי�"מלכ(הא� מוסדות ללא כוונת רווח  .8

 ?ת המסי�מבוקרי� לרשו

וכיצד היא משתלבת בתהלי� ? מי ה� חבריה? בחברה ציבורית" ועדת ביקורת"מה היא  .9

 ?אישור הדוחות הכספיי�

וכיצד היא ? מה ה� חבריה? בחברה ציבורית" הוועדה לבחינת דוחות כספיי�"מה  היא  .10

 ?משתלבת בתהלי� אישור הדוחות הכספיי�

 

  

  

 


