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 %16מחברת לבנה(   -)מחברת א'  1שאלה מס' 
 

בישראל, העוסקת  רשומהפרטית "החברה"(, שהינה חברה  -בע"מ )להלן  מדפלהחשבון המבקר של חברת  הרוא הנך
  .בייבוא ובמכירה של כלי רכב חשמליים

 
של תשעה מנים את פעילותה להגיש להם דוחות כספיים מבוקרים לתקופת ביניים מהחברה נדרשה על ידי הבנקים המ

דמת הוגשו להם דוחות מבוקרים לתקופה של שנה וזאת לאחר ששנה קו 2019בספטמבר  30שנסתיימה ביום חודשים 
 . 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 
בהתאמה.  ₪מיליון  8-ו 10 םהינלצורך ביקורת דוחות אלה סכום המהותיות וסכום המהותיות לביצוע הביקורת שקבעת 

  .₪אלף  400כמו כן קבעת שסך ההצגות המוטעות הזניחות בעליל יהיה 
 

 30לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום אה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים של החברה להלן טיוטת דוח רו
 שהוכנה ע"י עוזרך והוגשה לחתימתך: 2019בספטמבר 

 בן חושקי, רואה חשבון
 6816166-03תל אביב, טל'  35רח' הרב פרנקל 

OFFICE@HOSHKICPA.CO.IL  
 

 בע"מ מדפלהדוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת 
וליום  2019בספטמבר  30ליום "החברה"(  -בע"מ )להלן מדפלה על המצב הכספי המצורפים של חברת את הדוחות  תיביקר

לתקופה של תשעה חודשים הדוחות על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  ,2018בדצמבר  31
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2018בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2019 בספטמבר 30סתיימה ביום שה

 .יביקורתעל  לה בהתבססהיא לחוות דעה על דוחות כספיים א יאחריותההנהלה של החברה. הדירקטוריון ו
 

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

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

 ישביקורתסבור  יאנתה. ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה, וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללו על
 .ידעתמספקת בסיס נאות לחוות 

 
 :ילהלן השגותי

 ותחודשים לדוח תשעהלתקופה של  יםכספי ותהשוואה שכן לא ניתן להשוות בין דוחברי  אינם הנ"להדוחות הכספיים  .1
 .שנתיים יםכספי

-של כשנמכרו ועדיין לא נמסרו ללקוחות בעלות רכב כלי  כולל 2019בספטמבר  30ליום של החברה כלי הרכב לאי מ .2
בגין מכירת רכבים אלו. מדיניות ההכרה בהכנסה  ₪מיליון  24-של כבסך החברה לא הכירה בהכנסה . ₪מיליון  12

 .  ללקוחותהרכבים  תשל החברה הינה להכיר בהכנסה במועד מסיר

הנהלת . לטענת ₪מיליון  6-של כבסך עדכון הפרשה לחופשה לא כוללים  2019בספטמבר  30הכספיים ליום  הדוחות .3
   .שנתייםורק בדוחות כספיים הפרשה זו רק פעם בשנה לבצע החברה יש 

 ₪מיליון  8-של כבסך לקוחות בגין חובות מסופקים להפרשה לא כוללים  2019בספטמבר  30הכספיים ליום  הדוחות .4
והרווח בגין המכירה לאותם  ,ובה רכבים נוספים לאותם לקוחותבשנה הקרהיא תמכור  נהלת החברהה ולדעת ,מאחר

 .אלו יםלקוחות יכסה הפסד

וזאת מאחר  ₪אלף  300-של כבסך הפרשה לתביעה משפטית לא כוללים  2019בספטמבר  30הכספיים ליום  הדוחות .5
 .ואינה מהותית

מאחר  ₪אלף  200של בסך הפרשה לבונוס למנכ"ל החברה לא כוללים  2019בספטמבר  30הכספיים ליום  הדוחות .6
 . ומנכ"ל החברה לא אישר רישום זה
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 30הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, את המצב הכספי של החברה לימים , למרות האמור לעיל, ילדעת
תשעה , את תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לתקופה של 2018בדצמבר  31-ו 2019בספטמבר 

, בהתאם לתקני דיווח 2018בדצמבר  31שנסתיימה ביום ולתקופה של שנה  2019בספטמבר  30חודשים שנסתיימה ביום 
לעיל ההשגות שציינתי  שוזאת מאחר )דוחות תקופתיים ומידיים( ובהתאם לתקנות ניירות ערך  (IFRS) כספי בינלאומיים

  .אינן מהותיות
משירותי הנהלת חשבונות שניתנו לחברה במהלך  ילכך שהכנסתאת תשומת הלב  המפנ יאנהנ"ל  ימסקנתמבלי לסייג את 

   ביקורת לחברה.ממתן שירותי  ילהכנסתדומה תקופת הביקורת הינו בסכום 
 

 חשבון רואה, חושקי בן
  1.1.2020. תאריך: מודיעין מיקום:

 

 
 :נדרש

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

 10%. בע"מ מדפלה
 

יש ). תעד את נייר העבודה להערכת הצגות מוטעות שלא תוקנו ואשר באו לתשומת ליבך בהתאם לנתוני השאלה .2
 4%. (לתעד בהתאם לדרישות התיעוד בתקני הביקורת

 
פרט והסבר את ההשלכה, אם קיימת, של ההצגות המוטעות שלא תוקנו כפי שתועדו בנדרש לעיל על דוח רואה  .3

 .2% .(מחדש ניסוח נדרש לאהחשבון המבקר )
 
 .נך רשאי להניח הנחות רלבנטיות וסבירות, המתבססות על נתוני השאלה, ככל שנדרש: לצורך התשובה ההערה
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 %10מחברת כחולה(   -)מחברת ב'    2שאלה מס' 
 

החברה הינה ציבורית שמניותיה  .בע"מ )להלן "החברה"(אלפא כרואה החשבון המבקר של חברת  , מזה שנים, משמש הנך
 - החברה מיישמת את תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל לניירות ערך בתל אביב. נסחרות בבורסה

 הגילוי.ו,  בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 1970
 

בדוחותיה . "(החברה המוחזקת)להלן "בע"מ בתא ממניותיה של חברת  15%-במזה מספר שנים,  ,החברה מחזיקה
והפסד המחושב דרך רווח שווי הוגן על פי את השקעתה בחברה המוחזקת הציגה החברה  2018הכספיים  עד וכולל שנת 

   (.DCFעל ידי מעריך שווי חיצוני על פי שיטת היון תזרים המזומנים )
 
הן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מאותו מועד הנפיקה החברה המוחזקת את מניותיה לציבור ו 2019חודש יוני ב

 .₪מיליון  30ו הינ 2019בדצמבר  31נכון ליום המוחזקת החברה  מניות מ 100%כל  שווי השוק של
 

את השווי ההוגן של החברה המוחזקת בעצמו החליט חשב החברה לחשב  ,2019הדוחות הכספיים של החברה לשנת לצורך 
 כפי שחושב בעבר. לפי שיטת המכפיל ולא בספרי החברה 

 
שהועבר  ,החברהשערך חשב החברה, לצורך חישוב השווי ההוגן של ההשקעה בחברה המוחזקת בספרי נייר העבודה להלן 

 . מאחר והוא סבר שאין צורך בכך לאישורו של סמנכ"ל הכספים של החברההעביר אותו שהוא מבלי לבדיקתך וזאת 
 
 

 ₪ 
 10,000,000 2019לשנת המוחזקת רווח תפעולי של החברה 

 (2,000,000) 2019של החברה המוחזקת לשנת  הוצאות פחת -פחות 
 (2,000,000) 2019לשנת המוחזקת של החברה  הוצאות ריבית -פחות 

 EBITDA) ) 6,000,000 2019לשנת של החברה המוחזקת רווח לפני ריבית פחת והפחתות 
 8 לצורך חישוב השווי ההוגן EBITDAמכפיל 

 48,000,000 במכפיל EBITDA-מכפלה של ה
 (000,0008,) 2019בדצמבר  31התחייבויות פיננסיות של החברה ליום  -פחות 

ליום  בדוחות הכספיים של החברה שהוצגההמוחזקת כפי ההחזקה בחברה הוגן של השווי ה
 2019בדצמבר  31

 
40,000,000 

  
 

 נדרש:
 
 כדי לעיל המתואר במקרה להשיג יכול המבקר החשבון שרואה ביותר הטובה הביקורת ראית מהי, והסבר פרט .1

 1%? המוחזקת החברה של ההוגן השווי את לאמת
 

ליישם במענה לסיכון להצגה מוטעית מהותית של מדידה וגילוי של שווי הוגן  עליךנהלי הביקורת שאת פרט והסבר  .2
 4%? כלשהיא חברה מוחזקתשל 

 
ורישומו  חשב החברהשהוכן על ידי חישוב השווי ההוגן דלעיל שיטה ובאופן בהקיימים הליקויים את פרט והסבר  .3

 2%? בספריה
 

 על חוות דעתך על:של האמור לעיל את ההשפעה והסבר פרט  .4
 

 1.5% .הדוחות הכספיים 4.1
 1.5%. על הדיווח הכספי רכיבי הבקרה הפנימיתשל אפקטיביות ה 4.2
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 %12מחברת צהובה(   -)מחברת ג'    3שאלה מס' 
 

העוסקת בממכר מוצרי מזון. החברה הינה  בע"מ )להלן "החברה"(מזון לכל משמש כרואה החשבון המבקר של חברת  הנך
חברה מפעילה ארבעה סניפים הפועלים החברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 

 במבנים שכורים. 
 

 . בדבר חכירות )להלן "תקן חכירות"( 16החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  2019בינואר  1החל מיום 
 אלפי ש"ח. 1,200הינו  תסכום המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם שקבע

 אלפי ש"ח. 1,000הינו  תסכום המהותיות לביצוע הביקורת שקבע
 

בינואר  1להלן נייר עבודה שנערך על ידי החברה, לצורך הצגת התחייבות החכירה בגין הסכמי החכירה של החברה ליום 
 בהתאם לתקן חכירות: 2019

 
שטח  הסניף שם 

 )מ"ר(
דמי חכירה  תקופת החכירה

 (₪חודשיים )אלפי 
התחייבות חכירה ליום 

 (₪) אלפי  1.1.2019
  14,040 130 1.1.2017-31.12.2027 1,800 תל אביב 1
  4,800 100 1.1.2013-31.12.2022 1,400 ירושלים 2
  2,030 70  1.6.2011-31.5.2021 1,300 חיפה 3
  10,800 100  1.1.2018-31.12.2027 2,500 באר שבע 4
  31,670    "כסה 
      

 
על ידי חישוב של תשלומי החכירה שנותרו לשלם על פי הסכמי  1.1.2019החברה חישבה את התחייבות החכירה ליום 

 החכירה. החברה החליטה שלא להוון את תשלומי החכירה העתידיים משיקולי מהותיות.
 

 נדרש:
 
 2% ההשפעה של אימוץ תקן חשבונאי חדש על תכנון הביקורת?פרט והסבר, מהי  .1

 
להצגה מוטעית מהותית ברמת המצגים בסעיף התחייבות חכירה הנובעת מאימוץ  סיכוניםפרט והסבר, מהם ה .2

 3%התקן החשבונאי החדש? 
 

 5%  חכירה דלעיל?הלצורך בדיקת חישוב התחייבות נהלי הביקורת שתבצע פרט את  .3
 

ההשלכה של החלטת החברה שלא להוון את תשלומי החכירה העתידיים עקב חוסר מהותיות על פרט והסבר, מהי  .4
 2%  עבודתו של רואה החשבון המבקר ועל דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים?
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  %12(   ירוקהמחברת  -'ד)מחברת   4שאלה מס' 
 

 (תשובותיךנמק ובסס את )על מגוון השאלות הבאות  בקצרהענה   
 

מייצג את  ,שהינו עורך דין ,שעובד בכיר שלובעת האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של חברה  .1
 ?שלה מס הכנסה החברה בדיוני שומות

 
של אותה פנימי לאחר שסיים את תפקידו כמבקר  ,האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של חברה .2

 ?חברה
 

בזמן שהוא וסמנכ"לית הכספים של , ציבורית חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של חברההאם רשאי רואה  .3
 ?החברה מנהלים קשרים רומנטיים

 
מחזיק מניות במשרדו בזמן שאביו של עובד בכיר  ,האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של חברה .4

 ?בודדות באותה חברה
 

של  בשנה הראשונה בלבד בהיקףכר הטרחה של שירותי הביקורת האם רשאי רואה חשבון לתת הנחה ללקוח בש .5
 ?שנים 5וזאת בתנאי שישמש כרואה חשבון מבקר לפחות  50%

 
 ₪ 25,000בסכום של  שיק הביא של לקוח אם הלקוחהאם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר  .6

 ?חתונתם של בנו וכלתו של רואה חשבון המבקרב
 

אמורה לדון הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, לצורך המלצה לדירקטוריון לאשר את פרט את הנושאים בהם  .7
 הדוחות הכספיים של חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב?

 
 .כספיים דוחות של לביקורת זיקתו ואתITGC” (IT General Controls )“את המושג  הסבר .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 %1.5כל סעיף 
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       %13(  ורודהמחברת  -' ה)מחברת   5שאלה מס' 
 

. מחשבים ניידיםמכירה של בעוסקת בשיווק וה ,"החברה"( –בע"מ )להלן  רומיחברת הנך משמש כרואה חשבון מבקר של 
ביקשת  2019בדצמבר  31חברה ליום דוחות הכספיים של הוהפרשה לחובות מסופקים ב הלקוחות סעיףלצורך ביקורת 

להלן חלק מדוח  .אותו מועד המחשב את ההפרשה לחובות המסופקים של החברהל גיול לקוחותלהפיק לך דוח מהחברה 
  דלעיל: גיול הלקוחות

ימי  0-30 לקוחה 
 )₪(פיגור 

ימי  31-60
 )₪(פיגור 

ימי  61-90
 )₪(פיגור 

91-120 
ימי פיגור 

 )₪( 

ימי  120מעל 
 )₪( פיגור 

סה"כ יתרת 
 )₪( לקוח 

 490,000 260,000 30,000 80,000 - 120,000 המחשבים בע"מרשת  1
 (40,000) (90,000) - - 20,000 30,000 עולם המחשב בע"מ 2

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

..... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
 80,000 80,000 - - - - הציוד החכם בע"מ 17
 260,000 - 40,000 - 150,000 70,000 מחשב לכל ילד בע"מ 18

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

..... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
 410,000 200,000 (150,000) 30,000 (120,000) 450,000 משרד החינוך 35
המשרד הממוחשב  36

 בע"מ
 

350,000 
 

100,000 
 

60,000 
 

140,000 
 
- 

 
650,000 

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

..... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
מחשבים זה אנחנו  88

 בע"מ
 

40,000 
 

130,000 
 

70,000 
 

60,000 
 
- 

 
300,000 

 42,905,000 2,650,000 1,400,000 5,600,000 11,255,000 22,000,000 סה"כ 
הפרשה שיעור  

 לחובות מסופקים
 
 

1% 

 
 

2% 

 
 

5% 

 
 

10% 

 
 

30% 

 

הפרשה כללית  
 לחובות מסופקים

 
220,000 

 
225,100 

 
280,000 

 
140,000 

 
795,000 

 
1,660,100 

 
 : מידע נוסף

 0  פירעונןשלא הגיע מועד יתרות לקוחות ימי פיגור מייצג . 

  לקוחות 125 בדוח גיול הלקוחותהיו  2018בדצמבר  31כי ביום  . ידוע לךלקוחות 88הדוח שהופק כולל . 

  המדיניות החשבונאית של החברה הינה לבצע הפרשה לחובות מסופקים כללית על סמך דוח גיול הלקוחות ולא לבצע
 הפרשה לחובות מסופקים ספציפית. 

  ועל סמך ציפיות  החברה בשנים קודמותהאחוז לצורך חישוב ההפרשה הכללית לחובות מסופקים נקבע על ידי הנהלת
 .גביה לגבי העתיד

  ההפרשה הכללית לחובות מסופקים חושבה על ידי הכפלה של אחוז המתאים לצורך ההפרשה לחובות מסופקים
 המתאים של סה"כ הלקוחות בכל עמודת ימי פיגור.החוב בסכום 

 
 אין צורך להתייחס למכפלות וסיכומים.: הערה
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 נדרש: 

 
נאות  הינולצורך שימוש במידע המופק על ידי ישות מבוקרת על רואה החשבון המבקר להעריך האם המידע שהופק  .1

על מידע המופק  ,בדרך כלל ,לדעתך הבדיקות שעל רואה החשבון המבקר לבצע הן ומספק לצרכי הביקורת. פרט מה
 3% יוכל לשמש אותו בתהליך הביקורת? מידע זהעל ידי ישות מבוקרת כדי ש

 
 3%? זה שהופק על ידי החברה גיולן הבדיקות האנליטיות באמצעות כלי ממוחשב שהיית מבצע על דוח ה פרט מה .2

 
שהן מוצגות יתרת הלקוחות )לגבי כל המצגים הרלוונטיים( כפי הן הבדיקות המבססות שהיית מבצע על ה פרט מ .3

 4%דגימה תשתמש אם בכלל?  שיטת ובאיז, אלולצורך בדיקות שהופק על ידי החברה.  בדוח גיול הלקוחות
 

 רואה החשבון המבקר החליט לאמת את יתרת הלקוחות באמצעות אישורי יתרה מלקוחות, הנח ש .4
 

 2%. תהליך לאימות יתרת הלקוחות באמצעות אישורים חיצונייםאת הפרט והסבר  4.1
 

שיטה "בנסיבות ובאילו  "שיטה השלילית"אישור בבלבחור המבקר רואה החשבון על נסיבות באילו  4.2
 1% ?"החיובית
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 %11(  כתומהמחברת  -' ו)מחברת   6שאלה מס' 
 

לניירות  החברה הינה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסההנך משמש כרואה החשבון המבקר של חברת אפקטיב בע"מ. 
,  בדבר הערכת 1970 -החברה מיישמת את תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל  ערך בתל אביב.

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. 
דיווחה החברה על כך שהבקרה הפנימית של החברה אינה אפקטיבית בשל קיומה של  2018בדוחות הכספיים של שנת 
של החברה על הדיווח הכספי חוות דעתך על רכיבי הבקרה הפנימית במלאי. בהתאם לכך גם חולשה מהותית בתהליך ה

 2018בדצמבר  31ציינת שהחברה לא קיימה באופן אפקטיבי את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  2018בדצמבר  31ליום 
 בשל אותה חולשה שזיהתה החברה.

שבו נכחת יחד עם הנהלת החברה ומבקר  2019החברה לשנת  דירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים שלהבמסגרת ישיבת 
 פנימית בחברה.הבקרה ההפנים שלה נערך דיון מקיף על מהותה של בקרה פנימית ו

 
שאותם בחנת במסגרת הביקורת כפי שמופיעים בתקני הביקורת של לשכת  מרכיבי הבקרה הפנימיתבישיבה זו הצגת את 

 רואי חשבון בישראל:
 .הבקרה סביבת (1
 .המבוקר בגוף הסיכונים הערכת תהליך (2
 .ולתקשורת כספי לדיווח המתייחסת ,הקשורים העסקיים התהליכים לרבות, המידע מערכת (3
 .בקרות קיום (4
 .בקרות אחר מעקב (5

 
הינה "תהליך המתוכנן ומבוצע על ידי בהתאם לתקני הביקורת המקובלים  ציינת כי ההגדרה של בקרה פנימית  כמו כן,

 בקרת העל ועל ידי ההנהלה ועובדים אחרים בכדי לספק בטחון סביר להשגת יעדי הגוף המבוקר באשר ל:המופקדים על 
 מהימנות הדיווח הכספי. (1
 אפקטיביות ויעילות תפעולית. (2
 ."ציות להוראות חוקים ותקנות החלים על הגוף המבוקר (3

 
פיהם העריכה החברה את אפקטיביות על ש רכיבי הבקרה הפנימיתהציג סמנכ"ל הכספים של החברה את אותה ישיבה ב

 :2019הבקרה הפנימית שלה על הדיווח הכספי והגילוי לשנת 
 (.ELC) הארגון ברמת בקרות (1
 (ITGC) מידע מערכות על כלליות בקרות (2
 .הכספיים הדוחות ועריכת חשבונאית תקופה סגירת תהליך (3
 .גילויהו הכספי לדיווח מאד מהותיים תהליכים (4

 
. מבקר COSOלמודל  בהתאםשהחברה מיישמת  הפנימית בבקרה ייסודה עקרונותאת הציג  החברה של הפנים מבקר

אלא לבצע השוואה בין הבקרות הקיימות בחברה לבקרות  COSOמודל את הפנים ציין שלדעתו לא קיימת חובה ליישם 
 הרצויות.

 
 31שהייתה קיימת ליום  החברה תיקנה את החולשה המהותית 2019לסיכום של אותה ישיבה ציינת שאמנם בשנת 

לחברה קיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה הקשורים למערכות מידע  2019בתהליך המלאי אולם בשנת  2018בדצמבר 
 .2019בדצמבר  31ובשל כך החברה לא קיימה באופן אפקטיבי את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

 
לדיווחי החברה חוות דעת המציינת שרכיבי הבקרה של במענה לדבריך התייחס יו"ר הדירקטוריון ואמר שאם תצורף 

ה ברציפות כי אז יחשבו הדוחות הכספיים של החברה כאילו אינם ערוכים כדין, יהחברה אינם אפקטיביים זו שנה שני
 דבר שהינו הרסני לחברה.

 
 

 נדרש: 
 
, הדיווח הכספימהימנות האם רואה החשבון המבקר ומבקר הפנים חייבים להתייחס במסגרת עבודתם ל .1

כאמור בהגדרה של "בקרה  ציות להוראות חוקים ותקנות החלים על הגוף המבוקרול אפקטיביות ויעילות תפעוליתל
 3% פנימית" כפי שפירטת בישיבה דלעיל?

 
 2%פרט והסבר את ההבדל בין בקרה פנימית על דיווח כספי לרכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי.  .2
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בין מרכיבי הבקרה הפנימית בהתאם לתקני הביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל שאותם פרט והסבר את הקשר  .3

 פנימית בקרה מרכיב לכל להתייחס ישהצגת לרכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שאותם הציג סמנכ"ל הכספים )
 2%(. בנפרד

תקנות ניירות בהקשר ל COSOחווה דעתך על עמדתו של מבקר הפנים של החברה, שאין חובה ליישם את מודל  .4
על ו, בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל 

 2%.  הגילוי
. יחשבו כדוחות שאינם ערוכים כדין 2019חווה דעתך על טענתו של יו"ר הדירקטוריון שהדוחות הכספיים לשנת  .5

2% 
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 %14(  אפורהמחברת  -' ז)מחברת   7שאלה מס' 
חשמל מוצרי העוסקת בייבוא ושיווק של  "החברה"( –בע"מ )להלן קינג חברת מבקר של החשבון ה ההנך משמש כרוא

החברה מיישמת את תקנות ניירות  נסחרות בבורסה לנירות ערך בתל אביב.ומניותיה ציבורית הינה חברה ה ,לשימוש ביתי
  הגילוי. ו,  בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל 

בתחילת  עם סמנכ"ל הכספים של החברה קיימת פגישה 2019שנת  לששל הדוחות הכספיים במסגרת תכנון הביקורת 
 זו:  מפגישה. להלן תרשומת 2020חודש ינואר 

 
המידע כל הוסב  לצורך זה שלה למערכת חדשה. הפיננסי הממוחשבת את מערכת המידע החברה החליפה  2019יוני  1-ב

  . והפסיקה לתחזקההישנה את מערכת המידע החברה זנחה ממועד זה למערכת החדשה. החל הישנה מערכת הכלול ב
 תהליכי עבודה חדשים בתחומי הרכש, ניהול מלאי והמכירות., יישמה החברה 2019ביוני  1החל מ 

 :להלןלקשיים תפעוליים החברה נקלעה דלעיל כתוצאה מהחלפת מערכת המידע 
 .2019הבעיה נפתרה בתחילת ספטמבר דווח כי . ותחשבוניות ללקוחקשיים בהנפקת  .א
 .2019נפתרה בתחילת אוגוסט הבעיה דווח כי  ומעקב אחרי תשלומים.מספקים  חשבוניותקשיים בקליטת  .ב
 .2019הבעיה נפתרה בחודש יולי דווח כי . מליקויים בתהליך ההסבהבבסיס הנתונים של החברה כתוצאה חסר מידע  .ג
 

לדברי  סמנכ"ל הכספים  כל הליקויים שנמצאו במערכת המידע הפיננסי תוקנו והמערכת פועלת באופן נאות והנתונים 
 ם ואמינים לחלוטין.תקיני 2019המופקים ממנה לשנת 

 
לגבי תהליכי העבודה החדשים שהוטמעו בחברה, טען סמנכ"ל הכספים, כי אלה הוכתרו בהצלחה מירבית, ולא התגלו 

 קשיים משמעותיים ביישומם. 
 
 דרש:נ

 
 2% ?שלה המערכת המידע החדשה ביישוםלחברה לסייע האם רשאי רואה החשבון המבקר  .1
 
הפיננסי חלפת מערכת המידע תהליך המידת מעורבותו של רואה החשבון המבקר בפרט והסבר, מה אמורה להיות  .2

 2% ?, אם בכללבחברה שאותה הוא מבקר
 
 1% מנתוני השאלהדוחות הכספיים של החברה הנובע רמת הבלהצגה מוטעית מהותית  ןסיכוה מהופרט והסבר,  .3

 
 3כפי שציינת בנדרש  הדוחות הכספיים מהותית ברמת יתטעוממענה לסיכון להצגה למתן תכנית ביקורת ערוך  .4

 3% לעיל.
 

הנובעים מהחלפת מערכת המידע הפיננסית ברמת המצגים להצגה מוטעית מהותית  סיכוניםמהם הפרט והסבר,  .5
 :והקשיים שהתגלו

 2%?לקוחות הבסעיף  5.1
 2% ?ספקים הבסעיף  5.2

 
  :על חוות דעת רואה החשבון המבקר של האמור בנתוני השאלהפרט את ההשפעה  .6

 1%. על הדוחות הכספיים 6.1
 1%. על הדיווח הכספי אפקטיביות רכיבי הבקרה הפנימיתהדוח על על  6.2
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 %21(  בז'מחברת  -' ח)מחברת   8שאלה מס' 
 

 (את תשובותיך ובסס נמק)על מגוון השאלות הבאות  בקצרהענה  
 

של לקוחו הכנסה  ההתאמה לצרכי מסכאשר הוא מגלה כי נפלה טעות מהותית בדוח מבקר מה יעשה רואה חשבון  .1
 ?שבוקר על ידו והוגש לרשות המיסים ,לתקופה הקודמת

 
 הכספיים הדוחות לביקורת בהקשר פנימיים דיונים ביניהם לקיים הביקורת צוות חברי על חובה חלה האם .2

 ?ידם על הנערכת
 

 ?ם של אותה חברההכספיי הדוחות לבחינת כוועדה גם לשמש יכולהבישראל   ציבורית בחברה ביקורת ועדת האם .3
 

 ועל כספיים דוחות על מסויגת בלתי דעת חוות לתת ,בישראל ציבורית חברה של מבקר חשבון רואה רשאי האם .4
 ?החוק ל פיע כנדרש בחברה דירקטורים מונו לא כאשר ,כספי דיווח על פנימית הבקרה רכיביאפקטיביות 

 
הוא  בו, סודיות הסכם על לחתום, ידו על המבוקרת, חברה לבקשת להיענותמבקר  חשבון רואה רשאי האם .5

 ?בחברה שיערוך הביקורת במהלך לו חשףישי מידע כל של מלאה בסודיות לשמור יתחייב
 

דוחות, בעבודת מומחה )בצורה של דוגמאות למקרים שבהם רואה החשבון המבקר יכול להשתמש ציין ארבע  .6
 ? על הדוחות הכספיים כראיות ביקורתאחרים( חוות דעת, הערכות שווי ומצגים 

 
 בדיקות בקרה?לצורך ביצוע פרט והסבר, באילו מקרים ניתן לבצע דגימה בביקורת  .7

 
 .של חברות ישראליותהדוחות הכספיים ואת זיקתו לביקורת  PCAOB-התו של מהואת פרט והסבר  .8
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