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 תפקידם ומעמדם של רואי החשבון כשומרי סף

אחת החוליות החשובות  

ביותר בשרשרת הבקרה  

,  על המידע הפיננסי

ובהבטחת אמון המשקיעים  

ובדיווחי  , בשוק ההון בכלל

 החברות בפרט



חשיבות הדוחות הכספיים בעיני המשקיעים 

ובביקורת רואי החשבון על הדוחות, כשלים בדיווח הכספי 

 התאמת שוק ההון הישראלי לסטנדרטים בינלאומיים –גלובליזציה 

התקנת תקני ביקורת על ידי גוף עצמאי 

 (מגבלות סקר העמיתים)' בלתי תלוי'פיקוח 

 

 

מדוע להסדיר פיקוח על ביקורת רואי חשבון 
 ?בחברות ציבוריות



 וניגוד עניינים מובנהתלות 

 וענישההעדר סמכויות אכיפה 

 ממצאי הסקירהשיהוי בפרסום 

היקף סקירה מצומצם 

העדר שקיפות ברמה מספקת 

 הרשותהעדר שיתוף פעולה מספק עם 

ה, למשל)עמידה בסטנדרטים בינלאומיים של פיקוח -אי-PCAOB 
 (האמריקאי

חוסר התאמה להמלצות קרן המטבע העולמית וה-OECD 

 מגבלות סקר העמיתים



 טעויות מהותיות בדוחות כספיים
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 טעות מהותית ברישום הוצאות פחת   – #1 דוגמא 
 חדשהבמערכת מידע פחת אי רישום שיעורי  -הטעות מקור 

 

 -ממצאים 

 -בין היתר נדרש . לא נבחנה בצורה מספקתנאותות הטמעת מערכת המידע 1.

 עסקייםלהבין תהליכים 

 עסקאותאחר תהליך רישום להתחקות 

 הקשורותאת נאותות הזנת הנתונים למערכת ואת הבקרות לבחון 

 

 מספקתבין התקופות לא נבחנה בצורה  השינויים בהוצאות הפחתסבירות 2.

 סגל הרשות מול מבקריםבדיקות ממצאי 



 טעות מהותית בסיווג הלוואה – #2 דוגמא 

 להלוואותנקודת מוצא שגויה לפיה לא נקבע מועד פירעון  -מקור הטעות 

 

 התחייבות פיננסיתההלוואות סווגו כהון חלף  - התוצאה

 המשך -סגל הרשות מול מבקרים בדיקות ממצאי 

   -ממצאים 
oהוראות הסכמי ההלוואות לא נבחנו בצורה מספקת 
oמבלי  , המבקר הסתמך על מצג החברה לפיו להלוואות אין מועד פירעון

 עצמאיתלבצע בדיקה 



 טעות מהותית בחישוב רווח הון – #3 דוגמא 

 -העסקה 

חלק ממניות החברה  החדשה          הקצאת פעילות לחברה מכירת    הקמת חברה חדשה        
 למוכרתהחדשה 

 

חישוב שגוי של השווי ההוגן של יתרת ההשקעה השפיע על סכום רווח ההון   -הטעות מקור 
 מהפעילותשהוכר במכירת חלק 

 

 המשך -סגל הרשות מול מבקרים בדיקות ממצאי 

 -ממצאים 
זרימת התשלום לחברה  , אופן מימון הרכישה, פרטי הסכם המכירה

 מספקתוהשפעתם על רווח ההון שהוכר לא נבחנו בצורה 



 סיווג קרקע – #4 דוגמא 
 -עובדות 

למגוריםשלטו במשותף בקרקע עליה התכוונו להקים פרויקט בניה , שתי חברות ציבוריות 

 להשקעהן "סיווגה את הקרקע כנדל –השנייה ; סיווגה את הקרקע כמלאי –האחת 

 ביקורתועל ידי אותו צוות , חשבוןהחברות בוקרו על ידי אותו משרד רואה שתי 

 

 -ממצאים 

המבקר חתם על שתי חוות דעת בלתי מסויגות ביחס לשתי חברות שונות שישמו טיפול  1)
 קרקעחשבונאי שונה באשר לאותה 

 המשרדבבקרת איכות של כשל 2)

מסקנתו  , אף שצוות הביקורת אסף את הראיות הדרושות לביסוס סיווג הקרקע כמלאיעל 3)
 נאותהינו , ן להשקעה"הייתה שהטיפול שיושם על ידי החברה לפיו הקרקע סווגה כנדל

 המשך -סגל הרשות מול מבקרים בדיקות ממצאי 



 הערת עסק חי מותנית – #5 דוגמא 

  –ממצאים 

תוך , מקרים של הפניית תשומת לב לקשיים פיננסים של חברות ולתכניות ההנהלותמספר 
ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומן של החברות  עולים , יתממשולא התכניות  אםציון כי 
 חיכעסק 

 

 המשך -סגל הרשות מול מבקרים בדיקות ממצאי 

 -עמדת הסגל 
באם  , לאחר בחינת נסיבות המקרה, ח מבקר צריך לקבוע"רו

 באופן חד משמעי" העסק החי"מתקיימים ספקות לעניין הנחת 
 



   

 ?ומה קורה בעולם

https://www.google.co.il/url?q=http://www.cposa.bg/en/index.php/multimedia/gallery-photos/item/2-meeting-with-the-chairman-of-the-german-audit-oversight-commission&sa=U&ei=Vk6EU6xbhoI9gfeBuAw&ved=0CFIQ9QEwEw&usg=AFQjCNFXzveTzQsCPuZTPAfIJ2b0rj5xkw


הקמת תאגיד פיקוח סטטוטורי בלתי תלוי 

 

 חברים 7מועצת תאגיד הפיקוח תכלול: 
י יושב ראש רשות ניירות ערך "רוב החברים ימונו ע 

 (ר תאגיד הפיקוח"ר הרשות לכהן כיו"אחד מהם ימונה על ידי יו)      

י המפקח על הבנקים"חבר אחד ימונה ע 

י הממונה על שוק ההון"חבר אחד ימונה ע 

י שר המשפטים"חבר אחד ימונה ע 

 

ר הרשות"על דעת יו, י המועצה"ל התאגיד ימונה ע"מנכ 

 

התקין וההוגן של תאגיד הפיקוח, הרשות תפקח על ניהולו היעיל 

 מודל הפיקוח המוצע בישראל



תאגיד שהנפיק ניירות ערך לציבור על פי תשקיף 

 

שמתקיים בה אחד מאלה, חברה מאוחדת או חברה מאוחדת באיחוד יחסי: 

 החברה בעל חשיבות ניכרת לעסקי התאגיד1.

 שירותי ראיית החשבון לחברה הם מהותיים לדוחות התאגיד2.

 

שמתקיים בה אחד מאלה, חברה המטופלת לפי שיטת שווי מאזני: 

 החברה מהווה את עיקר עסקי התאגיד1.

 שירותי ראיית החשבון לחברה הם בעלי חשיבות ניכרת לדוחות התאגיד2.

 "תאגידים ציבוריים"



 למתן שירותי ראיית חשבון לתאגידים ציבוריים" מרשם מבקרים"ניהול: 
רישום 

התליה 

מחיקה 

 

קביעת חובות דיווח למשרדי רואי חשבון 

 

קביעת כללים בקשר עם שירותי ראיית חשבון: 
ביקורת וסקירה 

אתיקה מקצועית 

בקרת איכות 

תלות-אי 

 סמכויות תאגיד הפיקוח



 פרסום דוחות ביקורת+ ביצוע ביקורות על משרדי רואי חשבון 
 

עיצומים כספיים 

 

בירור ואכיפה מנהליים 

 

 עם המפקח על הבנקים והממונה על שוק ההוןפעולה שיתוף: 
תנאי כשירות למשרד רואי חשבון 

תלות-אי, כללי אתיקה, תקני ביקורת 

 המפקח הרלוונטיביקורת משותפת עם נציגי 

מעורבות נציג המפקחים בהליכי עיצום כספי 

פרסום ממצאי ביקורת והליכי אכיפה 

 המשך -סמכויות תאגיד הפיקוח 

 תאגידים בנקאיים
         + 

 מבטחים



 !תודה רבה
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