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  לשכת רואי חשבון בישראל
  

  (*) 94 תקן ביקורת 
  

  ב ד ב ר
  

לגופים מבוקרים שיקולי ביקורת הקשורים 
  שירותבלשכות  המשתמשים

  
  
  

 וכן הענייניםת
  
  

  סעיפים  
    

  3-1  מבוא
    

  10-4  המבקררואה החשבון שיקולי 
    

  18-11  דוחות רואה החשבון המבקר של לשכת השירות
    

  19  תחילה
  

                                                        
ידי  ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת ועל תקן ביקורת זה אושר על  (*)

, 17.5.2006- ו14.5.2006המועצה המקצועית בהתאם להחלטותיהן מהימים  
ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום  בהתאמה ופרסומו אושר על

11.6.2006.  
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  מבוא
  
 של הפדרציה 402  ' מס(ISA)ן  זה מבוסס על תקתקן ביקורת    .1

  :)IFAC(הבינלאומית של רואי החשבון 
  

"Audit considerations relating to entities using  
 Service  organizations" 
 

הנחיות למבקר כאשר ו כלליםזה היא לקבוע  תקן ביקורת תמטר
מתאר גם  קן הביקורתת. משתמש בלשכת שירות הגוף המבוקר

יכולים הגוף המבוקר שרואי החשבון המבקרים של דוחות האת 
   .לשכת השירותשל מרואי החשבון המבקרים לקבל 

  
בלשכת שירות  גוף מבוקרכיצד השימוש של  לשקולעל המבקר     .2

יהיה מסוגל לזהות  שהמבקר כך ו שלמשפיע על הבקרה הפנימית
 נהלי מהותית ולתכנן ולבצע הצגה מוטעיתלולהעריך את הסיכון 

  .ביקורת נוספים
  
לקוח עשוי להשתמש בלשכת שירות ככזאת המבצעת עסקאות     .3

או מנהלת רישומי , בגינן (Accountability)ועומדת באחריות 
 לשכת שירות -לדוגמא ( להןעסקאות ומעבדת נתונים קשורים 

משתמש בלשכת  הגוף המבוקר אם .)מיחשוב המספקת שירותי
נהלים ורישומים חשבונאיים מסוימים , יתכן שמדיניות, ותשיר

אשר לשכת השירות מקיימת יהיו רלבנטיים לביקורת הדוחות 
  .לקוחהכספיים של ה

  
  המבקר רואה החשבוןשיקולי 

  
לשכת שירות יכולה לקיים ולבצע מדיניות ונהלים המשפיעים על     .4

ה הינם  מדיניות ונהלים אל.הגוף המבוקרהבקרה הפנימית של 
כאשר השירותים . מהגוף המבוקרנפרדים באופן פיזי ותפעולי 
 עסקאות  מוגבלים לרישום ולעיבודהניתנים על ידי לשכת השירות

 את הסמכות ולוקח על ושומר לעצמ והגוף המבוקר הגוף המבוקר
וכל לבצע מדיניות י שהואיתכן  , (Accountability)  אחריותועצמ

כאשר לשכת השירות . והארגון שלונהלים אפקטיביים במסגרת 
ומקבלת על עצמה  הגוף המבוקר של ומבצעת את עסקאותי

 ימצא לנכון הגוף המבוקרש יתכן, (Accountibility) אחריות
  .להסתמך על מדיניות ונהלים בלשכת השירות
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רואה החשבון על , תוסביבו הגוף המבוקרהבנה של  השגתבמהלך     .5
לקבוע את חשיבות )  המבקר-ן להל(של הגוף המבוקר המבקר 

והרלבנטיות  הגוף המבוקרפעולותיה של לשכת השירות עבור 
,  להלןהמפורט אודותהמבקר הבנה   משיג,בכך. לביקורת שלהן
  :שיראה לנכון כפי

  
 .אופי השירותים הניתנים על ידי לשכת השירות •
לבין לשכת  הגוף המבוקרבין  מערכת היחסיםותנאי ההסכם  •

 .רותיהש
הגוף הבקרה הפנימית של  פועלתשבה  ההדדיות תמיד •

 .עם המערכות שבלשכת השירות המבוקר
של  לפעילויותיהרלבנטית ההגוף המבוקר הבקרה הפנימית של  •

 :כגון, לשכת השירות
 לשכתבדות על ידי עוהמיושמות לעסקאות המ בקרות °

 .השירות
מזהה ומנהל סיכונים הקשורים  הגוף המבוקרכיצד  °

 .שירותלשכת הבלשימוש 
ההשפעה  לרבות, הכספית ואיתנותהלשכת השירות  מיומנות •

 .הגוף המבוקרעל של כשל לשכת השירות האפשרית 
מידע אודות לשכת השירות כמו זה המתפרסם במדריכים  •

  .מדריכים מקצועייםו למשתמש
על בקרות שהן רלבנטיות למערכות המידע של  השגה-ברמידע  •

 General(על מערכות מידע  כלליותכמו בקרות , לשכת השירות
IT Controls ( ובקרות על ישומים)Application Controls.( 

  
מרואי החשבון דוחות  שלמם ו קיתא בחשבון יביאהמבקר     .6

, ) מבקר לשכת השירות-להלן  (שירותה לשכת ים שלמבקרה
וזאת  )רגולטורים( מפקחים םאו מגופי, ממבקרים פנימיים

 הבקרה הפנימית של לשכת השירות כאמצעי לקבלת מידע אודות
המבקר כאשר מתכוון . שלה האפקטיביות פעילותה ומידתואודות 
 בדבר תקן הביקורת,  בעבודתו של המבקר הפנימילהשתמש

הערכת למספק הנחיות  "התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית"
  .החיצוני עבודתו של המבקר הפנימי לצרכיו של המבקר נאותות

  
 למסקנהעשויה להביא את המבקר  גת כאמור לעילהמושההבנה   .א6

צריכה להיות לא הצגה מוטעית מהותית לשהערכת סיכון הבקרה 
אין צורך , אם כך הדבר; בקרות בלשכת השירותמה מושפעת

  .זה תקן ביקורתלפי  בביצוע נהלים נוספים
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המבקר למסקנה שהפעילויות של לשכת השירות הן גיע ה    .7
על המבקר , ורלבנטיות לביקורת קרלגוף המבומשמעותיות 

 לרבות, התוסביב לשכת השירותהבנה מספקת אודות  להשיג
  וזאת בכדי לזהות ולהעריך את הסיכונים, ההבקרה הפנימית של

 במענה ביקורת נוספים נהליהצגה מוטעית מהותית ולתכנן ל
הצגה מוטעית להמבקר מעריך את הסיכון  . לסיכון המוערך
   מצגי ההנהלה תהכספי וברמ הדוח תמהותית ברמ

(assertion level)יתרות חשבון וגילויים,  בגין סוגי עסקאות.  
  
המבקר את הצורך  ישקול, מספקת שהושגה אינהאם ההבנה     .8

שהמבקר שלה  ,באמצעות הגוף המבוקר ,לשכת השירותמלבקש 
 כאלה שיספקו את המידע הנדרש ,ניםערכת סיכוהליבצע נהלים 

לשכת השירות בכדי בביקור  לערוךת הצורך א ישקולשמבקר ל
שירות הלשכת ב המעוניין לערוך ביקור רמבק. להשיג את המידע

לשכת מבקש יעל מנת שהאחרון  לגוף המבוקריפנה  כאמור
  .גישה למידע הנדרש לוהשירות לאפשר 

  
פנימית הבקרה ההבנה מספקת אודות  להשיגיתכן שהמבקר יוכל     .9

הדוח שהוכן על ידי מבקר  מקריאתלשכת השירות וזאת ב שיושמה
הצגה למעריך את הסיכונים  המבקרכאשר , כמו כן .לשכת השירות

 ים המושפע(assertions) מצגי הנהלה מוטעית מהותית בגין
 גםלהשתמש  המבקריוכל  ,הבקרה הפנימית של לשכת השירותמ

ר מבקהמבקר בדוח של  השתמש .מבקר לשכת השירות שלבדוח 
ריכת בירורים עבאת הצורך  לשקול ויעל יהיה, לשכת שירות

בהקשר  לשכת השירות המקצועיים של מבקר ושורייבנוגע לכ
משימה הספציפית שהמבקר של לשכת השירות קיבל על עצמו ל

  .לבצע
  

בקרות וזאת ה אפקטיביות אודות ראיות ביקורת המבקר ישיג   .10
  באשרהייפיצכאשר הערכת הסיכון של המבקר כוללת 

 הבדיקותשל בקרות לשכת השירות או כאשר  לאפקטיביות
 נאותות במידה  ראיות ביקורתות מספקן אינןכשלעצמ ותהמבסס

יתכן גם שהמבקר יגיע למסקנה . מצגי הנהלהמספקת ברמה של 
. בקרה בדיקותשיהיה זה יעיל להשיג ראיות ביקורת בהתבסס על 

 באמצעות יתן להשיגנבקרות ה תואפקטיביראיות ביקורת לגבי 
  :אלהנהלים 

  
על פעילויות של לשכת  הגוף המבוקרהבקרות של  בדיקת •

 .השירות
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באשר עה ישירות המחווה דהמבקר לשכת של קבלת דוח  •
 יהפעילויותל בהתייחס ההבקרה הפנימית של לאפקטיביות

 .רלבנטיות לביקורתה
 .בקרה בדיקותלשכת השירות וביצוע בעריכת ביקור  •

  
  שירותההמבקר של לשכת   החשבוןרואהדוחות 

  
עליו , מבקר לשכת השירות שלהמבקר בדוח משתמש כאשר    .11

  .ותוכנו דוחהאת אופי  לשקול
  

 שני סוגי ממבקר לשכת השירות יהיה בדרך כלל אחד  שלדוח    .12
  :כדלהלן, דוחותה

  
  : דוח על התכנון והביצוע של בקרה פנימית-' סוג א    

  
בדרך אשר נערך , נימית של לשכת השירותתיאור הבקרה הפ  )א(    

  ,וכן;  לשכת השירותתעל ידי הנהל כלל
  

  :לפיה, מבקר לשכת השירות של וחוות דעת  )ב(    
  ;נאותלעיל הוא  )א (-כמתואר בהתיאור     )1(      
היעדים  השגת הפנימית תוכננה כיאות לצורך הבקרה  )2(      

  וכן; שנקבעו
  .יושמוהבקרות הפנימיות   )3(   

  
בקרה הת של והאפקטיביו הביצוע, וח על התכנון ד-' וג בס    

  :פנימיתה
  

 לשבתוספת , כדלעיל' יהיה זהה לדוח מסוג א' הדוח מסוג ב      
  :לפיה, רותיחוות דעתו של מבקר לשכת הש

  
בהתבסס על התוצאות  באפקטיביותהבקרות הפנימיות פועלות    

בנוסף לחוות הדעת על . הבקרה מבדיקותהנובעות 
 בדיקות יצביע עלמבקר לשכת השירות  כאמור קטיביותהאפ

  .הקשורות בכך הבקרה שבוצעו והתוצאות
  

הגבלות על  בדרך כללהדוח של מבקר לשכת השירות יכלול     
, יהללשכת השירות ולקוחות, בדרך כלל להנהלה(השימוש 

  ).הגוף המבוקרמבקרים של לו
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צעה על ידי את היקף העבודה שבו להביא בחשבוןעל המבקר    .13
מבקר לשכת השירות ועליו גם להעריך את התועלת והנאותות של 

  .דוחות מבקר לשכת השירות
  

עשויים לסייע למבקר   לעיל12-ב כמפורט' מסוג אבעוד שדוחות    .14
הרי שהמבקר לא ישתמש , הבנה אודות הבקרה הפנימית בהשגת

  .בקרותלאפקטיביות הבדוחות אלה כראיית ביקורת באשר 
  

עשויים לספק   לעיל12-כמפורט ב 'מסוג בדוחות , לעומת זאת   .15
נעשה כאשר . בקרה בדיקותראיית ביקורת כזו היות שבוצעו 

 לאפקטיביות בתור ראיית ביקורת בנוגע 'מסוג בבדוח  שימוש
על ידי מבקר לשכת  שנבדקוהמבקר אם הבקרות  ישקול, בקרותה

 , ליתרות החשבון,רהגוף המבוקהשירות הינן רלבנטיות לעסקאות 
הבקרה  בדיקותוהאם ,  בכךיםהקשור ולמצגי הנהלהלגילויים 

 באשר. ות מספקןה ,ןיהמבקר לשכת השירות ותוצאות שערך
 :עיקריים םשני שיקולי קיימים, כאמור לעיל הבקרה לבדיקות

מבקר לשכת השירות  תובדיקאורך התקופה המכוסה על ידי 
  .אלה בדיקות בוצעווהזמן שחלף מאז 

  
,  והתוצאות הקשורות בכךותבקרה ספציפי בדיקות ןבנוגע לאות   .16

 בדיקות ןוההיקף של אות העיתוי, אם האופי לשקולעל המבקר 
קורת נאותות במידה מספקת באשר יב ראיות ותמספק

 בהערכתהבקרה הפנימית וזאת לצורך התמיכה  לאפקטיביות
  . מהותיתמוטעיתסיכונים של המבקר להצגה ה

  
 מבססות בדיקותבצע ל יתבקששירות ה שמבקר לשכת יתכן   .17

כאלה עשויות להיות כרוכות  התקשרויות. מבקרה שישמשו את
על  )AGREED UPON PROCEDURES( מוסכמים מראשבביצוע נהלים 

 ועל ידי לשכת השירות והמבקר ווהמבקר של הגוף המבוקרידי 
  .שלה

  
קר לשכת מבמבדוח המתקבל  עושה שימושכאשר המבקר    .18

המבקר  החשבוןה רואבדוח  לכךאין לכלול התייחסות , שירותה
  .הגוף המבוקרשל 

  
  תחילה

  
ביקורות של דוחות כספיים לתקופות יחול על זה  תקן ביקורת  .19

  . או לאחר מכן,2007 בינואר 1 ביום   המתחילות


