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 מבוא
 
 של הפדרציה  240' מס) ISA(גילוי דעת זה מבוסס על תקן  .1

 ):IFAC(הבינלאומית של רואי החשבון 
 

"THE AUDITOR'S RESPONSIBILITY TO CONSIDER FRAUD IN 
AN AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS" 

 
הנחיות לגבי אחריותו של והיא לקבוע כללים גילוי דעת זה  תמטר 

תרמית במסגרת ביקורת של לשקול אפשרות קיומה של ר המבק
ההוראות כיצד ליישם את בשאלה הרחבה בדוחות כספיים ולדון 

בהקשר לסיכונים בגילויי דעת אחרים בביקורת וההנחיות 
הכוונה . תרמיתשמקורה בהמתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

ורת זה לתהליך ביקבגילוי דעת וההנחיות ההוראות היא לשלב את 
 .כולל

 
 :זהגילוי דעת  .2
 

מתאר את שני הוא ולגבי תרמית בין תרמית לבין טעות מבחין  •
 הצגה -דהיינו , רלבנטיים לגבי המבקרהתרמית הסוגי 

 שימוש בלתי מורשהמוטעית הנגרמת בשל 
והצגה מוטעית הנגרמת בשל  (Misappropriation) בנכסים

 של מתאר את האחריות; מירמהדיווח כספי שיש בו 
למניעה המבוקר הגוף ושל הנהלת בקרת העל המופקדים על 

ביקורת בהמובנות מתאר את המגבלות ; וחשיפה של תרמית
וקובע את אחריות המבקר לחשיפה של , תרמיתלבהקשר 

 ;תרמיתבשמקורה הצגה מוטעית מהותית 
מחייב את המבקר לקיים גישה של ספקנות מקצועית תוך  •

תרמית שמקורה ב מהותית הכרה באפשרות שהצגה מוטעית
הגוף  ניסיון העבר של המבקר עם למרות, עשויה להתקיים

 ויושרה של ההנהלה ושל המופקדים על ההגינות לגביהמבוקר 
 ;בקרת העל

במידת חשיפתם של מחייב את חברי צוות הביקורת לדון  •
הצגה מוטעית מהותית המבוקר להגוף הדוחות הכספיים של 

האחראי על תיק  השותף תרמית ומחייב אתבשמקורה 
לחברי צוות הביקורת ידווחו הביקורת לשקול איזה עניינים 

 ;בדיוניםמעורבים שאינם 
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 :מחייב את המבקר •
לצורך זיהוי סיכונים המשמש מידע להשגת ליישם נהלים   * 

 ;תרמיתשמקורה בהמתייחסים להצגה מוטעית מהותית 
וטעית לזהות ולהעריך סיכונים המתייחסים להצגה מ  * 

 הדוחות הכספיים תתרמית ברמשמקורה במהותית 
ולגבי אותם סיכונים מוערכים ; מצגי ההנהלה תוברמ

 -תרמית שמקורה בשיכלו לגרום להצגה מוטעית מהותית 
 גוףידי ה-עלהמתייחסות לכך , להעריך את תכנון הבקרות

ולקבוע האם הן , פעולות בקרה רלבנטיותלרבות , המבוקר
 ;יושמו

סיכונים להצגה בהתייחס ל המענה הכולל את לקבוע * 
תרמית ברמה של הדוחות שמקורה במוטעית מהותית 

והפיקוח הביקורת עובדי ת וציואת ולשקול הכספיים 
את המדיניות החשבונאית שיושמה על ידי לשקול ; עליהם
של  מםלהביא בחשבון אפשרות קיו, המבוקר וכןהגוף 

העיתוי , של האופיבבחירה גורמים בלתי ניתנים לחיזוי 
  ;וההיקף של נהלי הביקורת שיש לבצע

להתמודד עם הסיכון לתכנן ולבצע נהלי ביקורת בכדי  * 
 ;ההנהלהידי -עקיפת בקרות עלל

ערכים המתייחסים ומהסיכונים לקבוע את התגובה ל * 
 .תרמיתשמקורה בלהצגה מוטעית מהותית 

ל עלהצביע אם הצגה מוטעית שזוהתה עשויה לשקול  * 
 ; של תרמיתמהקיו

 וכן ; לתרמיתהמתייחסת בכתב לקבל הצהרת מנהלים  * 
 .בקרת העללתקשר עם ההנהלה ועם המופקדים על  * 

גופים מפקחים מספק הנחיות בדבר התקשורת עם  •
)Regulatory(  אכיפהוגופי; 

שמקורה כתוצאה מהצגה מוטעית , למקרה שבומספק הנחיות  •
 חשוף בפני נסיבות חריגות המבקר, או מחשד לתרמיתתרמית ב

המעלות ספק בדבר יכולתו של המבקר להמשיך בביצוע 
 וכן; הביקורת

 .קובע דרישות לגבי תיעוד •
  

לצמצם את סיכון במטרה הביקורת בבואו לתכנן ולבצע את  .3
את הסיכונים לשקול על המבקר , הביקורת לרמה נמוכה מקובלת

שמקורה ספיים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכ
 .תרמיתב
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 מאפייני תרמית
 
.  לנבוע מתרמית או טעותהבדוחות הכספיים יכולהצגה מוטעית  .4

טעות הינו אם הפעולה הבסיסית להגורם שמבדיל בין תרמית 
בדוחות הכספיים היא מכוונת או בלתי להצגה מוטעית שגורמת 
 .מכוונת

 
ונת בדוחות בלתי מכולהצגה מוטעית מתייחס " טעות"המונח  .5

 :כגון, השמטה של סכום או של גילוילרבות , הכספיים
 

באיסוף או בעיבוד נתונים שעל בסיסם ערוכים דוחות טעות  •
 ;כספיים

או מחוסר תשומת לב כתוצאה בחשבונאות בלתי נכון אומדן  •
 ;פירוש מוטעה של עובדות

, הכרה, של כללי חשבונאות הקשורים למדידה שגוייישום  •
 .או גילוי, הצגהאופן , סיווג

 
מתייחס לפעולה מכוונת הנעשית על ידי אדם " תרמית"המונח  .6

, בקרת העלאלה המופקדים על , ההנהלהמבין אחד או יותר 
כדי להפיק תועלת בהטעייה הכרוכה , עובדים או צדדים שלישיים

שתרמית הינה בגדר של על אף . שאינה מוצדקת או בלתי חוקית
המבקר הינו עניינו של , זהגילוי דעת  לצורכי, מושג משפטי רחב

. בדוחות הכספייםמהותית תרמית שגורמת להצגה מוטעית ב
אם לשאלה קביעות משפטיות באשר אינם נדרשים למבקרים 

לתרמית שמעורבים בה אחד או יותר . תרמית התרחשה בפועל
מתייחסים בקרת העל מופקדים על החברי הנהלה או אלה מבין 
הגוף לתרמית שמעורבים בה רק עובדי ; "להתרמית של הנה"כאל 

בכל אחד ". תרמית של עובדים"מתייחסים כאל מבוקר ה
או עם צדדים מבוקר ההגוף יתכן שתהיה קנוניה בתוך , מהמקרים

 .מבוקרלגוף השלישיים מחוץ 
 
 הצגה מוטעית: רלבנטיים למבקר הצגה מוטעיתשני סוגים של  .7

משימוש הנובעת  מוטעיתוהצגה דיווח כספי ב בתרמיתשמקורה 
 .בנכסיםבלתי מורשה 

 
השמטה לרבות כרוך בהטעיות מכוונות מירמה דיווח כספי שיש בו  .8

של סכומים או גילויים בדוחות כספיים במטרה להונות משתמשים 
ניתן לבצע באמצעות מירמה דיווח כספי שיש בו . בדוחות הכספיים

 :פעולות כמו אלה המפורטות להלן
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או שינוי של רישומים , )זיוףלרבות (סילוף  ,מניפולציה •
חשבונאיים או תיעוד תומך שעל בסיסם נערכים הדוחות 

 .הכספיים

או השמטה מכוונת מתוך , בדוחות הכספייםכוזבת הצגה  •
 .או מידע משמעותי אחר, עסקאות, של אירועים דוחות אלה

המתייחסים  של כללי חשבונאות , במכוון, יישום בלתי נאות •
 .או גילוי, אופן הצגה, סיווג, םלסכומי

 
בקרות בעקיפת כרוך לעתים קרובות  מירמהדיווח כספי שיש בו  .9

ניתן לבצע . באופן יעילשאמורות היו לפעול   ידי ההנהלה-על
בקרות תוך שימוש בטכניקות עוקפת תרמית על ידי כך שההנהלה 

 :כמו אלה המפורטות להלן
 

וחד במועד קרוב לגמר במי, פיקטיביות רישום פעולות יומן •
שנועדו להשפיע על תוצאות הפעולות או  ,דיווחהתקופת 

 ;להשיג מטרות אחרות

שינויים בלתי נאותים בהנחות והערכות המשמשות באמידה  •
 ;מאזניותשל יתרות 

של הכרה בדוחות הכספיים של דחייה או הקדמה , השמטה •
 ;אירועים ועסקאות שהתרחשו במשך תקופת הדיווח

של עובדות שיכלו להשפיע על , מתן גילוי- איאו, הסתרה •
 ;סכומים שנכללו בדוחות הכספיים

 באופן העסקאות מורכבות הבנויות בדרך המציגב התקשרות •
 או הביצוע המבוקרהגוף בלתי נאות את המצב הכספי של 

 וכן ; והכספי של

 מהותיות שינויים ברישומים ותנאים הקשורים לעסקאות •
 .בלתי רגילותו

 
יכול להיגרם על ידי מאמצי ההנהלה  מירמהוח כספי שיש בו דיו .10

במטרה להונות את ) Manage Earnings(רווחים לנהל 
תם את יראיהמשתמשים בדוחות הכספיים בדרך של השפעה על 

רווחים באופן כזה עשוי ניהול . וורווחיותהמבוקר הגוף ביצועי 
נחות שינויים בלתי נאותים בהבאו שוליות להתחיל בפעולות 

 לחצים ותמריצים עשויים .ההנהלה לאומדניהערכות המשמשות בו
לגרום להגדלה של פעולות אלה עד למידה כזו שתגרום לדיווח 

 . מירמהכספי שיש בו 
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עקב לחצים לעמוד בציפיות השוק , מצב כזה יכול להתרחש כאשר
ההנהלה  תקטונ, מירבי המבוסס על ביצועלתיגמול או רצון להגיע 

על ידי  מירמהלידי דיווח כספי שיש בו במכוון ר מביאה עמדה אש
גופים לגבי . באופן מהותי של הדוחות הכספייםמטעה הצגה 
להפחית תמריץ היה להנהלה שייתכן , ים אחרים מסוימיםמבוקר

חבות רווחים בסכום משמעותי בכדי להקטין עד למינימום את 
 .המס או לנפח רווחים כדי להבטיח מימון בנקאי

 
המבוקר הגוף  בגניבה של נכסי ךבנכסים כרובלתי מורשה שימוש  .11

בסכומים שהם הגוף המבוקר ומבוצע לעתים קרובות על ידי עובדי 
יכולה להיות ההנהלה , עם זאת. או בלתי מהותייםיחסית קטנים 

תהיה בדרך כלל מעורבת בשימוש בלתי מורשה בנכסים והיא 
בנכסים הבלתי מורשה השימוש מסוגלת להסוות או להסתיר את 

שימוש בלתי מורשה . בדרכים כאלה שקיים קושי לחשוף אותן
 :בנכסים יכול להתבצע במגוון של דרכים כגון אלה

 

בסכומים  שימוש בלתי מורשה - הלדוגמ(מעילה בתקבולים  •
שנתקבלו מחייבים או להעביר תקבולים בגין חשבונות 

 ;)שנמחקו כאבודים לחשבונות בנק אישיים

 גניבה של מלאי -לדוגמא (קניין רוחני  נכסים פיזיים או גניבת •
גניבה של גרוטאות לשם , לשימוש אישי או לשם מכירה

נתונים חשיפת עשיית קנוניה עם מתחרה על ידי , תןמכיר
 ;)טכנולוגיים תמורת תשלום

שלם עבור טובין ושירותים שלא ימבוקר שהגוף הלגרום לכך  •
עמלות , פיקטיביים לספקים תשלום -לדוגמא (נתקבלו 

)Kickbacks ( הגוף של  קנייניםלספקים ששולמו על ידי
תשלומים לעובדים , בתמורה לניפוח מחיריםהמבוקר 
 וכן; )פיקטיביים

 -לדוגמא (לצרכים אישיים מבוקר הגוף השימוש בנכסי  •
 כביטחון להלוואה אישית או המבוקרהגוף שימוש בנכסי 

 ).הלוואה לצד קשור
 

בנכסים מלווה לעתים קרובות ברישומים או מורשה שימוש בלתי  
במטרה להסתיר את העובדה , מסמכים כוזבים או מטעיםב

 .שהנכסים חסרים או שהם שועבדו ללא הרשאה מתאימה
 

אפשרות תרמית כרוכה בתמריץ או לחץ לבצע תרמית כאשר נוצרת  .12
יתכן . פעולהל  )Rationalization(צידוק שקיים לעשות זאת או 

 אלדוגמ, בנכסיםשימוש בלתי מורשה יהיה תמריץ לבצע לאנשים ש
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דיווח כספי שיש בו . חיים מעבר לאמצעיהםשהאנשים  עקב כך -
המופעל , תחת לחץשרויה עשוי להתבצע בשל כך שההנהלה מירמה 

 של יםיעדלהשיג , המבוקרהגוף על ידי גורמים מחוץ או בתוך 
במקרים  במיוחד -) ות מציאותיןשיתכן שאינ(תוצאות כספיות 

. משמעותיותתוצאות להיות בהם לאי השגת היעדים עלולות 
בהקשר לדיווח כספי להתקיים עשויה לביצוע תרמית אפשרות 
בנכסים כאשר שימוש בלתי מורשה לאו בהקשר  מירמהשיש בו 
 עקב כך - אלדוגמ, בקרה פנימיתלעקוף סבור שניתן האדם 

נקודות תורפה מסוימות אמון או שהוא מודע לבאדם שנותנים 
למצוא יהיו מסוגלים שאנשים יתכן .  במערכת הבקרה הפנימית

, מסוימים יש גישהלאנשים . מירמהביצוע פעולה שיש בה לצידוק 
אופי או מערכת של ערכי אתיקה המאפשרים להם במודע ובמכוון 

ישרים  יהיו אנשים גם ש יתכן, עם זאת. לבצע פעולה מפוקפקת
 .רמית בסביבה המטילה עליהם לחץ מספיקמסוגלים לבצע ת

 
   ושל ההנהלהבקרת העל  של המופקדים על םאחריות

 
האחריות העיקרית למניעה וחשיפה של תרמית חלה הן על  .13

. המבוקרהגוף  של תו והן על הנהלבקרת העלהמופקדים על 
ושל ההנהלה מבוקר בגוף הבקרת העל  של המופקדים על םאחריות

יתכן , מבוקריםבכמה . למשנהו דאח מבוקרמגוף עשויה להשתנות 
המופקדים על שמאחר פורמלי פחות יהיה בקרת העל שמבנה 

הגוף הנהלת אלה המאיישים את עשויים להיות אותם בקרת העל 
 . המבוקר

 
תשים , בקרת העלהמופקדים על בפיקוח , חשוב הדבר שההנהלה .14

 אפשרויותם דבר שעשוי לצמצ, דגש מיוחד על מניעה של תרמית
 לשכנע דבר שיכול,  מביצוע תרמיתולהרתיע, להתרחשות תרמית

דבר זה . לא לבצע תרמית בשל הסבירות לחשיפה וענישהאנשים 
תרבות . כרוך בתרבות של הגינות והתנהגות לפי כללי האתיקה

, )Core Values(המבוססת על מערכת חזקה של ערכי ליבה , כזאת
 בקרת העלואלה המופקדים על תתוקשר ותוצג על ידי ההנהלה 

. המבוקרהגוף באשר לאופן ניהול עסקי העקרונות ותקבע את 
יצירת תרבות של הגינות והתנהגות לפי כללי האתיקה כוללת את 

יצירת סביבה חיובית של מקום ; האוירה המתאימה תקביע
דרישה ; גיוס והכשרה של עובדים מתאימים וקידומם; עבודה

 המתאימות ותפעולוהופה את אחריותם שעובדים יאשרו מדי תק
תרמית או לקיום חשד ל, שהתרחשה לתרמית במענהבהן נקטו 

 .  שנטען שהיא קיימתלתרמית 
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הינה  המבוקרגוף ב בקרת העל של המופקדים על םאחריות .15
 יקבע המבוקרהגוף ש, ההנהלהעל פיקוח באמצעות , להבטיח

 באשר למהימנות קיים בקרה פנימית בכדי לספק ביטחון סביריו
ליעילות של הפעולות שננקטות ו,  לאפקטיביות,הדיווח הכספי

פעיל על ידי פיקוח . מתאימיםחוקים ותקנות בהוראות ולעמידה 
 יכול לסייע בחיזוק מחויבות ההנהלה בקרת העלהמופקדים על 

בהפעלת . ליצור תרבות של הגינות והתנהגות לפי כללי האתיקה
יבחנו את בקרת העל ופקדים על אלה המ, האחריות לפיקוח

השפעה בלתי של ההנהלה או ידי -עקיפת בקרות עללהאפשרות 
 כגון מאמצי ההנהלה לנהל, נאותה אחרת על תהליך הדיווח הכספי

אנליסטים באשר לביצועי השל ראייתם רווחים בכדי להשפיע על 
 .וורווחיותהמבוקר הגוף 

   
ככל  ,כדי לסייעבלים  מדיניות ונהוקיוםסביבת בקרה קביעת  .16

בהשגת המטרה של הבטחת ניהול מסודר ויעיל של , שהדבר אפשרי
 הינה באחריות ההנהלה ובפיקוחם של המבוקרהגוף עסקי 

של הקמה ויישום  אחריות זו כוללת .המופקדים על בקרת העל
 לעריכת דוחות כספיים המבוקרלמטרת הגוף בקרות הקשורות 

בהתאם , ינות המהותיותמכל הבח, המשקפים באופן נאות
סיכונים שעשויים טיפול בשל ומתאימה  דיווח כספי למסגרת

בקרות . דוחות כספיים אלהבלגרום להצגה מוטעית מהותית 
הצגה מוטעית לאת הסיכונים , אך אינן מבטלות, כאלה מפחיתות

בקרות ליישם בכדי למנוע ולחשוף אלו לצורך הקביעה . מהותית
 הסיכונים שהדוחות הכספיים עשויים ההנהלה אתתשקול , תרמית

כחלק . להיות מוצגים באופן מוטעה מהותית כתוצאה מתרמית
אפקטיבי יתכן שההנהלה תגיע למסקנה שאין זה , מבחינה זו

כדי להפחית סיכונים ולקיים בקרה מיוחדת ליישם מבחינת העלות 
  .תרמיתשמקורה בלהצגה מוטעית מהותית 

 
 תרמיתלשר ביקורת בהקב מובנותמגבלות 

 
עה י ביקורת של דוחות כספיים היא לאפשר למבקר לחוות דתמטר .17

בהתאם , מכל הבחינות המהותיות, האם הדוחות הכספיים ערוכים
המובנות בשל מגבלות . כספי המתאימההדיווח הלמסגרת 

שהצגה מוטעית ,  שאינו ניתן למניעה,קיים סיכון, ביקורתב
הביקורת על אף היות , דוחות הכספיים לא תתגלהבמהותית 

 .מקובליםכיאות בהתאם לתקני ביקורת מתוכננת ומבוצעת 
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בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית שלא תתגלה הסיכון  .18
הצגה מוטעית שלא תתגלה הסיכון מיותר גדול תרמית שמקורה ב

היות שתרמית עשויה להיות כרוכה , טעותשמקורה במהותית 
 באופן קפדני ושנועדו להסתיר וכננו שתמתוחכמות במניפולציות 

או תיאורים , עסקאותבמזיד של רשום -אי, כמו זיוף, אותה
שיהיה קשה אף יתכן . מבקר הבעבורהנעשים במזיד מסולפים 

 תרמית כאשר נלווית להן תיותר לחשוף ניסיונות כאלה להסתר
קנוניה עשויה לגרום למבקר להאמין שראיית הביקורת . קנוניה

יכולתו של המבקר . כוזבתת בעוד שלמעשה היא היא משכנע
תכיפות , מיומנות המבצע - לחשוף תרמית מותנית בגורמים כמו

 היחסי של םגודל, של הקנוניהרמת התיחכום , והיקף המניפולציה
רמת  ,הסכומים הפרטניים שנעשתה לגביהם מניפולציה וכן

 בעוד שיתכן שהמבקר יהיה מסוגל. הבכירות של אלה המעורבים
הרי שיווצר קושי למבקר לקבוע , לביצוע תרמיתאפשרויות לזהות 

, בחשבונאותכמו אומדנים , שיפוטהצגות מוטעות שמקורן באם 
 .נגרמות על ידי תרמית או טעות

 
הצגה מוטעית מהותית לא לחשוף הסיכון של המבקר , בנוסף לכך .19

תרמית של הנהלה הוא גדול יותר מאשר לגבי תרמית שמקורה ב
להנהלה אפשרות לעתים קרובות שזאת מאחר ,  עובדיםשל

ולהציג מידע חשבונאיות על רשומות עקיף להשפיע באופן ישיר או 
רמות מסוימות של הנהלה עשויות להיות . מירמהכספי שיש בו 

המאפשר להן להתעלם מנהלי בקרה שנועדו למנוע תרמיות במעמד 
מתן הוראה  על ידי - אלדוגמ, דומות על ידי עובדים אחרים

. ןרשום עסקאות באופן בלתי נכון או להסתירללעובדים כפופים 
יש לה , הגוף המבוקר של ההנהלה בתוך הבהתחשב ברמת סמכות

פעולה מסוימת או לבקש את לבצע את היכולת להורות לעובדים 
בידיעת העובדים או ללא , לסייע לה בביצוע תרמיתכדי עזרתם 
 .ידיעתם

 
ם ידוחות הכספיב הצגה מוטעית מהותית שלבדיעבד גילוי  .20

עמידה -מצביע על אי, כשלעצמו ולבדו, תרמית אינושמקורה ב
במיוחד לגבי סוגים האמור מתייחס  .מקובליםבתקני ביקורת 

מאחר שנהלי ביקורת עשויים , מסוימים של הטעיות מכוונות
להיות בלתי יעילים לחשיפה של הטעיה מכוונת שמסתירים אותה 

בין , הנהלהב םמספר חבריבין חבר אחד או של קנוניה בדרך של 
או , עובדים או צדדים שלישיים, בקרת העלאלה המופקדים על 

השאלה אם המבקר ערך את . מירמהשכרוך בכך תיעוד שיש בו 
פי נהלי -נקבעת עלמקובלים ביקורתו בהתאם לתקני ביקורת 
 של ןתהמידה המספקת ונאותו, הביקורת שבוצעו בנסיבות העניין
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 של דוח תוומידת התאמ,  ראיות הביקורת שהושגו כתוצאה מכך
 . אותן ראיותתהערכלרואה החשבון המבקר 

 
 שמקורההצגה מוטעית מהותית לגלות אחריותו של המבקר 

 תרמיתב
 

 ישיג מקובליםמבקר המבצע ביקורת בהתאם לתקני ביקורת  .21
 ה מוטעיתביטחון סביר לכך שאין בדוחות הכספיים בכללותם הצג

מבקר אינו . טעותבין שמקורה בותרמית שמקורה בבין , מהותית
יכול להשיג ביטחון מוחלט לכך שהצגה מוטעית מהותית בדוחות 

, בשל גורמים כמו השימוש בשיקול דעתתתגלה וזאת הכספיים 
פנימית והעובדה הבקרה ב המובנותהמגבלות , בדגימההשימוש 

ת למבקר הינן באופיין זמינוהשחלק גדול מראיות הביקורת 
 .מכריעותדווקא  ולאומשכנעות 

 
במהלך כל הביקורת הוא ינקוט ,  ביטחון סבירלהשיג המבקר בבוא .22

את האפשרות שההנהלה שקול י ,בגישה של ספקנות מקצועית
 ויכיר בעובדה שיתכן שנהלי ביקורת שהם ,בקרותתעקוף 

יכונים סלבהקשר מתאימים טעות לא יהיו לגילוי אפקטיביים 
. תרמיתשמקורה במזוהים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

במהלך זה מספק הנחיות נוספות לגבי הבחינה גילוי דעת המשך 
תרמית ולגבי תכנון נהלים שנועדו לחשוף לשל הסיכונים הביקורת 

 .הצגה מוטעית מהותית כתוצאה מתרמית
 

 ספקנות מקצועית
 

 ,גישה של ספקנות מקצועיתהמבקר יתכנן ויבצע ביקורת תוך  .23
מטרות הביקורת ועקרונות "גילוי הדעת בדבר להוראות בהתאם 

תוך הכרה בכך שעשויות להתקיים , "כלליים לעריכת ביקורת
בשל . דוחות הכספייםבנסיבות הגורמות להצגה מוטעית מהותית 

ספקנות מקצועית הינה של  המבקר תגיש, המאפיינים של תרמית
את הסיכונים המתייחסים שוקל  הוא חשובה במיוחד כאשר

ספקנות מקצועית . תרמיתבשמקורה להצגה מוטעית מהותית 
והערכה ) Questioning mind(חשיבה בוחנת הינה גישה הכוללת 

בחינה ספקנות מקצועית מחייבת . ביקורתית של ראיות ביקורת
מתמשכת אם המידע וראיות הביקורת שנתקבלו מצביעים על כך 

 . תרמיתשמקורה ב הצגה מוטעית מהותית שיתכן שקיימת
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, המבקר לקיים גישה של ספקנות מקצועית במשך הביקורת על .24
תוך שהוא מכיר באפשרות שיתכן שקיימת הצגה מוטעית 

וזאת למרות ניסיון העבר של המבקר , תרמיתשמקורה במהותית 
של  ויושרה של ההנהלה והלגבי הגינותהמבוקר הגוף עם 

 .בקרת העלהמופקדים על 
 

 ,הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו"דעת בדבר הבגילוי כמצויין  .25
ניסיון  ,"והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

הגוף תורם להבנה של המבוקר הגוף העבר של המבקר עם 
למרות שלא ניתן לצפות שהמבקר יתעלם , עם זאת. המבוקר

 ויושרה של ה לגבי הגינותקרהמבוהגוף לחלוטין מניסיון העבר עם 
קיום גישה של ספקנות , בקרת העלהמופקדים על ושל ההנהלה 

כאשר . מקצועית חשוב מכיוון שיתכן שחלו שינויים בנסיבות
פעיל עליו לה, המבקר מקיים בירורים ונוקט בנהלי ביקורת אחרים

סתפק בראיות ביקורת שהן פחות להספקנות מקצועית ולא 
אמונה שההנהלה ואלה המופקדים על הל ממשכנעות בהתבסס ע

באשר לאלה המופקדים על . יושרהובעלי  הם הגונים בקרת העל
קיום גישה של ספקנות מקצועית משמעותו שהמבקר , בקרת העל

 של התגובות לבירורים עם המופקדים ןאת סבירותבקפידה בוחן 
מכלול וזאת לאור , וכן מידע אחר שנתקבל מהם, בקרת העלעל 

 .אחרות שהושגו במהלך הביקורת ההראיות
 

כרוכה רק מקובלים ביקורת המבוצעת בהתאם לתקני ביקורת  .26
 המבקר לא .של מסמכים) Authentication(באימות נדירות לעתים 

שיהיה מומחה באימות ואף אין מצפים ממנו ,  לכךהוכשר כמומחה
יתכן שהמבקר לא יגלה שחל שינוי בתנאים , בנוסף לכך. שכזה
 באמצעות הסכם צדדי שההנהלה או -לדוגמא , ולים במסמךהכל

המבקר ישקול , במהלך הביקורת. למבקרזאת צד שלישי לא גילו 
לרבות , את מהימנות המידע שיעשה בו שימוש כראיית ביקורת

. ככל שהדבר רלבנטיהמידע וניהולו  תבחינה של בקרות על הכנ
 כל עוד אין יםמבקר יכיר בדרך כלל ברישומים ומסמכים כאמיתיה

אם תנאים שזוהו במהלך , עם זאת. לו סיבה להאמין אחרת
הביקורת גורמים למבקר להאמין שיתכן שמסמך מסוים אינו 

את המבקר יעמיק אזי , מהימן או שתנאים מסוימים במסמך שונו
 מאת צד שלישי או במישריןקבל אישור י -לדוגמא , ביקורתו

ל מומחה בכדי להעריך את האפשרות להשתמש בעבודתו שישקול 
 . של מסמךאוטנטיות 
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 צוות הביקורת בין חברי דיונים 
 

של  חשיפתםמידת בדבר החברים בצוות הביקורת יקיימו דיונים  .27
הצגה מוטעית מהותית ל המבוקרהגוף הדוחות הכספיים של 

 .תרמיתבשמקורה 
 

והערכת , הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו"גילוי הדעת בדבר  .28
מחייב את " יכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותיתהס

הצגה ל המבוקרחשיפת במידת החברים בצוות הביקורת לדון 
בדיונים אלה יושם דגש מיוחד . דוחות הכספייםבמוטעית מהותית 

הצגה מוטעית מהותית ל של הדוחות הכספיים חשיפתםמידת על 
ביקורת ההאחראי על השותף יקח חלק דיונים ב. תרמיתשמקורה ב

הגוף יביא בחשבון ניסיון קודם עם , ינקוט בשיקול דעת מקצועיו
וידע אודות התפתחויות שוטפות כדי לקבוע איזה חברים המבוקר 

פו בדיונים חברי ישות, בדרך כלל.  בדיוניםישתתפואחרים בצוות 
הדיונים נותנים הזדמנות לחברי צוות מנוסים יותר . מפתח בצוות

ים בהבנה המעמיקה שלהם כיצד והיכן לשתף את החברים האחר
הצגה מוטעית מהותית ל חשופיםעשויים הדוחות הכספיים להיות 

 .תרמיתשמקורה ב
 

לחברי אילו נושאים ידווחו ביקורת לבחון להאחראי על השותף  .29
את ליידע  אין זה הכרחי .צוות הביקורת שאינם מעורבים בדיונים

. ות שנתקבלו בדיוניםכל חברי צוות הביקורת אודות כל ההחלט
 חבר צוות שהוא מעורב בביקורת של מרכיב מסוים של -לדוגמא 

להחלטות שנתקבלו בנוגע ודע ימלא חייב להיות המבוקר הגוף 
 .המבוקרהגוף למרכיב אחר של 

 
התעלמות תוך  חשיבה בוחנתשל הדיונים מתקיימים בגישה  .30

 המופקדים חברי הצוות ושלפיהן ההנהלה ואלהשל דעות כלשהן מ
הדיונים כוללים בדרך . יושרהובעלי הם הגונים בקרת העל על 
 :כלל

 

הדוחות לדעתם החלפת רעיונות בין חברי הצוות כיצד והיכן  •
הצגה מוטעית מהותית לחשופים הכספיים עשויים להיות 

להסתיר תרמית ההנהלה יכולה כיצד , תרמיתשמקורה ב
שימוש בלתי  לבצע וכיצד תוכל, כספיהדיווח שבוצעה על ידה ב

 ;המבוקרהגוף בנכסי מורשה 

בחינה של נסיבות העשויות להצביע על ניהול רווחים ועל  •
הנוהגים שההנהלה עשויה לנקוט בניהול רווחים שיתכן 

 ; מירמהשיובילו לדיווח כספי שיש בו 



 
 92' גילוי דעת מס  - לשכת רואי חשבון בישראל  ©

 

 374 2006 אוקטובר - ז"  התשסתשרימהדורת 
   

 

בחינה של הגורמים החיצוניים והפנימיים הידועים שמשפיעים  •
צור תמריץ או לחץ על ההנהלה ושעשויים ליהמבוקר הגוף על 

אשר ו, לביצוע תרמיתאפשרות וליצור , ואחרים לבצע תרמית
על תרבות או סביבה המאפשרות להנהלה או אחרים מצביעים 

 ;על צידוק הגיוניבהתבסס  התרמיתאת בצע ל

 על עובדים שיש להם בפיקוחבחינה של מעורבות ההנהלה  •
שימוש בלתי לחשופים הגישה למזומנים או נכסים אחרים 

 ;מורשה

שהם בלתי רגילים או שלא ניתן , בחינה של שינויים כלשהם •
 ההנהלה אומי מחברי בהתנהגות או סגנון חיים של , להסבירם

 ; שהגיעו לתשומת הלב של צוות הביקורת, עובדיםשל

במהלך ) state of mind(מתן דגש לחשיבות קיום הלך מחשבה  •
שמקורה ת מהותית הביקורת בנוגע לאפשרות להצגה מוטעי

 ;תרמיתב

עשויים , אם נתקלים בהם, בחינה של סוגי הנסיבות אשר •
 ;להצביע על אפשרות לתרמית

מראש ישולב  העדר יכולת לחזותבחינה כיצד מרכיב של  •
 ;העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת שיש לבצע, באופי

עדפה לנקוט בהם הבחינה של נהלי הביקורת שיתכן שתהיה  •
המבוקר הגוף ל הדוחות הכספיים של להיותם שבמענה 

 והאם ,תרמיתשמקורה בהצגה מוטעית מהותית חשופים ל
יותר מאשר אפקטיביים סוגים מסוימים של נהלי ביקורת הם 

 ;אחרים

בחינה של טענות כלשהן לקיום תרמית שהגיעו לתשומת לבו  •
 וכן; של המבקר

 .ההנהלהידי -מעקיפת בקרות עלבחינה של הסיכון הנובע  •
 

 המבוקרהגוף של הדוחות הכספיים של  חשיפתםבמידת הדיון  .31
תרמית מהווה חלק משמעותי שמקורה בהצגה מוטעית מהותית ל

 המתאים המענהאת לשקול הוא מאפשר למבקר . של הביקורת
הצגה  לחשופיםהמבוקר הגוף להיותם של הדוחות הכספיים של 

מתוך תרמית ולהחליט איזה חברים שמקורה במוטעית מהותית 
הוא גם מאפשר . צוות הביקורת יפעילו נהלי ביקורת מסוימים

פו ישותלמבקר להחליט איזה חברים מתוך צוות הביקורת 
באשר בתוצאות נהלי הביקורת וכיצד לטפל בטענות כלשהן 

ביקורות רבות . לתרמית שעשויות להגיע לתשומת לבו של המבקר
הביקורת י על אחראהבהיקף קטן מבוצעות במלואן על ידי השותף 

אחראי על ההשותף , במקרים כאלה). אחדאיש מקצוע ות של וצ(
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את  קוליש, באופן אישי את הביקורתלאחר שתיכנן , הביקורת
 חשופיםהמבוקר הגוף היותם של הדוחות הכספיים של אפשרות 

 .תרמיתשמקורה בהצגה מוטעית מהותית ל
 

וכן גם , תתכנון הביקורבחשוב הדבר שלאחר הדיון הראשוני  .32
ימשיכו חברי צוות , במהלך הביקורתבפרקי זמן מסוימים 

במידע ולשתף האחד את השני הביקורת ליצור קשר ביניהם 
 הסיכונים המתייחסים תשהושג אשר עשוי להשפיע על הערכ

תרמית ועל נהלי הביקורת שמקורה במוטעית מהותית  להצגה
 יםמבוקרופים ג לגבי - אלדוגמ. שבוצעו כדי לטפל בסיכונים אלה

הדיון כאשר תוצאות את לעדכן  יתכן שיהיה זה מתאים יםמסוימ
 .המבוקרהגוף ביניים של  לתקופותכספי  דיווחעורכים סקירה של 

 
 נהלים המתייחסים להערכת סיכונים  

 
, וסביבתו הגוף המבוקרהבנה של "בדבר   דעתהבגילוי כנדרש  .33

כדי  "ת מהותיתוהערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעי
הבקרה הפנימית לרבות , תו וסביבהמבוקרהגוף הבנה של להשיג 

כחלק . המבקר יבצע נהלים המתייחסים להערכת סיכונים, ושל
להלן המפורטים המבקר את הנהלים יבצע , מהערכת הסיכונים

לצורך זיהוי הסיכונים המתייחסים המשמש מידע להשיג כדי 
 :מיתתרשמקורה בלהצגה מוטעית מהותית 

 
בקרת המופקדים על עם אלה , ההנהלהעם בירורים עריכת  )א( 

הבנה להשגת , לנכוןכפי שימצא , בגוף המבוקר ואחרים העל
על מפקחים  בקרת העלהמופקדים על בדבר האופן בו 

תהליכי ההנהלה לצורך זיהוי ותגובה לסיכונים של תרמית 
הפנימית שההנהלה קבעה כדי לצמצם ועל מערך הבקרה 

 .  אותם סיכוניםאת
 

 ןאם קיימים אחד או יותר מגורמי הסיכובחינה  )ב( 
 .  המתייחסים לתרמית

 
שאינם רגילים או בלתי צפויים יחסים אם זוהו בחינה  )ג( 

 .   ביצוע נהלים אנליטייםבמהלך 
 

בזיהוי הסיכונים לסייע מידע אחר שעשוי בחינת  )ד( 
 .  תרמיתשמקורה בהמתייחסים להצגה מוטעית מהותית 
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בקרת על ידי המופקדים על פיקוח שבוצע ההבנה בדבר והשגת בירורים 
   העל

 
לרבות , תו וסביבהמבוקרהגוף הבנה של משיג כאשר המבקר  .34

עליו לערוך בירורים עם ההנהלה בנוגע , והבקרה הפנימית של
 :  לדברים הבאים

 
ם הסיכון שהדוחות הכספיים עשוייאת הערכת ההנהלה  )א( 

 ;  להיות מוצגים באופן מוטעה מהותית כתוצאה מתרמית
 

זיהוי סיכונים בהם לצורך נוקטת ההנהלה צעדים ש )ב( 
לרבות , ה לסיכונים אלהתולתגובמבוקר בגוף התרמית ל

תרמית שזוהתה על ידי לסיכונים מיוחדים כלשהם 
עסקאות או גילויים  סוגי,  או יתרות חשבון,ההנהלה

 ;  תרמיתל ם סיכון שלגביהם סביר שקיי
 

בקרת עם המופקדים על , אם בכלל, תקשורת של ההנהלה )ג( 
בגוף תרמית ל שלה לזיהוי סיכונים לצעדים בנוגע העל

 וכן  ;  לסיכונים אלהתה ולתגובבמבוקר
 

עם העובדים בנוגע , אם בכלל, תקשורת של ההנהלה )ד( 
 לגבי נוהגים עסקיים והתנהגות לפי כללי יהלהשקפות

 .  יקההאת
 

גוף בהבקרה הפנימית על היות שההנהלה היא זו שאחראית  .35
שהמבקר יערוך ראוי  , הדוחות הכספייםתהכנועל המבוקר 

סיכון לתרמית באשר ל התבירורים עם ההנהלה בנוגע להערכ
ההיקף , האופי. ולבקרות שהותקנו כדי למנוע ולחשוף סיכון זה

בקרות כאלה משתנים והתכיפות של הערכת ההנהלה של סיכונים ו
ההנהלה , יםמסויממבוקרים בגופים . למשנהואחד מבוקר גוף מ

עשויה לבצע הערכות מפורטות מדי שנה או כחלק ממעקב 
יתכן שהערכות ההנהלה , ים אחרמבוקריםגופים ב. מתמשך

 מבוקריםבגופים . ופחות תכופותפורמליות תהיינה פחות 
ההתמקדות בהערכה , יותרקטנים  םבמיוחד כאלה שה, יםמסוימ

שימוש בלתי תרמית של עובדים או לעשויה להיות בסיכונים 
ההיקף והתכיפות של הערכות ההנהלה , האופי. מורשה בנכסים

הגוף סביבת הבקרה של את הם רלבנטיים להבנתו של המבקר 
העובדה שהנהלה לא עשתה ,  בנסיבות מסוימות-לדוגמא . המבוקר

 להעיד על העדר חשיבות תרמית עשויהלהערכה של הסיכון 
 .שהנהלה מייחסת לבקרה פנימית
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-יםיתכן שהבעל, מנוהל על ידי הבעליםו ן הנשלטקטמבוקר בגוף  .36
 גדול מבוקרגוף יעיל יותר מאשר פיקוח מנהל יהיה מסוגל להפעיל 

מוגבלות יותר בדרך כלל שהן האפשרויות דבר המפצה על , יותר
מנהל יהיה -ים שהבעליתכן, מאידך.  תפקידיםתלהפרדבאשר 
לא  בקרה פנימיתמערכת עקב קיומה של בקרות   לעקוףמסוגל 
 בחשבון על ידי המבקר בבואו יםנלקח אלה יםדבר. פורמלית

 .תרמיתבשמקורה הצגה מוטעית מהותית ללזהות את הסיכונים 
 

הבנה של התהליך מהשגת כאשר המבקר עורך בירורים כחלק  .37
בגוף המבוקר תרמית להוי סיכונים ההנהלה לזיהמבוצע על ידי 
תגובת יערוך בירורים בנוגע לתהליך המבקר , ולתגובה עליהם

לטענות פנימיות או חיצוניות בדבר תרמית המשפיעה על ההנהלה 
, מספר רב של אתריםלהם מבוקרים גופים לגבי . המבוקרהגוף  

המבקר יערוך בירורים בנוגע לאופי וההיקף של מעקב אחר אתרים 
וליים או מגזרים עסקיים והאם קיימים אתרים תפעוליים או תפע

תרמית למגזרים עסקיים מיוחדים שלגביהם סביר יותר שסיכון 
 .עשוי להתקיים

 
, צוות הביקורת הפנימית, על המבקר לערוך בירורים עם ההנהלה . 38

בכדי לקבוע אם יש , נדרששהדבר ככל , בגוף המבוקרואחרים 
או כזו שטוענים אפשרית תרמית , בפועללהם ידע אודות תרמית 

 .  המבוקרהגוף שהיא קיימת ואשר משפיעה על 
 

שבירורים של המבקר עם ההנהלה עשויים לספק מידע אף -על .39
 בנוגע לסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית מועיל

הרי שלא סביר , תרמית של עובדיםשמקורה בבדוחות הכספיים 
 בנוגע לסיכונים המתייחסים מועילמידע אלה יספקו כשבירורים 

תרמית של שמקורה בלהצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים 
הגוף אחרים במסגרת גורמים  בירורים עם תעריכ. ההנהלה
בכך שהיא מספקת מועילה עשויה להיות , בנוסף להנהלה, המבוקר

אלה האחראים של שונה מזו של ההנהלה והלמבקר זווית ראיה 
 לאפשר לאנשיםבירורים כאלה עשויים . יווח הכספילתהליך הד

המבקר . מועברלהעביר למבקר מידע אשר אחרת יתכן שלא היה 
 הגורמים הםמי בא לקבוע יפעיל שיקול דעת מקצועי כאשר הוא 

 שאליהם מופנים הבירורים ,המבוקרהגוף  במסגרת ,האחרים
ף הגוהאחרים במסגרת הגורמים המבקר אם בכך ישקול . פםוהיק

מסוגלים לספק מידע שיהיה מועיל למבקר בזיהוי המבוקר 
 .תרמיתשמקורם בהסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 
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, צוות העובדים בביקורת הפנימיתעם המבקר יערוך בירורים  .40
. של ביקורת פנימיתתפקיד  םקיימבוקרים שבהם גופים באותם 

ימיים בנוגע של המבקרים הפנלדעתם הבירורים מתייחסים 
המבקרים ביצעו בין אם במשך השנה , תרמיתללסיכונים 

בין אם ההנהלה , הפנימיים נהלים כלשהם כדי לחשוף תרמית
הגיבה באופן משביע רצון לממצאים כלשהם הנובעים מנהלים 

ובין אם למבקרים הפנימיים יש ידע אודות תרמית כלשהי , אלה
טוענים שהיא שתרמית או תרמית אפשרית , שנעשתה בפועל

 .  קיימת
 

המבוקר הגוף אחרים במסגרת גורמים  לשלהלן מובאות דוגמאות  .41
 של תרמית מהשאליהם עשוי המבקר להפנות בירורים באשר לקיו

 :   או חשד לתרמית
 

דיווח העובדי תפעול שאינם מעורבים באופן ישיר בתהליך  •
 ;כספיה

 ;עובדים ברמות שונות של סמכות •

עיבוד או רישום של עסקאות , לייזוםעובדים הקשורים  •
מורכבות או בלתי רגילות או אלה המפקחים על עובדים כאלה 

 ;או עורכים מעקב אחר פעולותיהם

 ;המבוקרהגוף משפטי של היועץ ה •

 וכן ; בתפקידהמקביל לו יישום כללי האתיקה או הממונה על  •

 .תרמיתלהאדם או האנשים המופקדים על הטיפול בטענות  •
 

הוא יקיים , המבקר את תגובת ההנהלה לבירוריםמעריך ר כאש .42
גישה של ספקנות מקצועית תוך שהוא מכיר בכך שההנהלה היא 

יפעיל , לכך-אי. ביותר לבצע תרמיתבעמדה הנוחה לעתים קרובות 
המבקר שיקול דעת מקצועי בבואו להחליט מתי יש צורך לאמת 

עקביות אין כאשר . מידע אחרבאמצעות תגובות לבירורים 
להתחקות אחר פשר ינסה המבקר , לבירוריםבתגובות ההנהלה 

 .העקביות-חוסר
 

בקרת המופקדים על בדבר האופן שבו הבנה להשיג על המבקר  .43
בגוף תרמית לזיהוי סיכונים לעל תהליכי ההנהלה מפקחים  העל

הבקרה הפנימית שההנהלה קבעה ועל  ,להםמענה ומתן המבוקר 
 .סיכוניםכדי לצמצם את אותם 
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אחריות של  תמוטל מבוקרהגוף ב בקרת העלמופקדים על ה על .44
בקרה כספית ועמידה , על מערכות מעקב אחר סיכוניםפיקוח 

 בקרת העלהיות שהאחריות של המופקדים על .  החוקישותבדר
חשוב , למשנהו ד אחמבוקרמגוף ושל ההנהלה עשויה להשתנות 

לעיל דל אחד מהגורמים הדבר שהמבקר יבין את האחריות של כ
שהופעל על ידי בעלי הפיקוח הבנה של להשיג לו כדי לאפשר 

את  כוללים בקרת העלהמופקדים על . )2(התפקידים המתאימים
כפי שעשוי לקרות ,  כאשר היא מבצעת תפקידים כאלה,הנהלהה

 . יותרים קטנגופיםלגבי 
 

קחים מפ בקרת העלהמופקדים על באשר לאופן שבו הבנה  השגת .45
 מבוקרהבגוף תרמית לעל תהליכי ההנהלה לצורך זיהוי סיכונים 

בכדי  קבעההבקרה הפנימית שההנהלה ועל , עליהם יהותגובות
הבחנה מעמיקה לאפשר למבקר עשויה , לצמצם סיכונים כאלה

, תרמיות של ההנהלהלהמבוקר הגוף של חשיפתו למידת באשר 
רים והיושרה של למידה המספקת של בקרה פנימית כזאת והכישו

הבנה זו על ידי ביצוע נהלים כמו ישיג יתכן שהמבקר . ההנהלה
קריאה של , דיונים כאלהמתקיימים שבהן בישיבות השתתפות 

או בדרך של עריכת בירורים עם ישיבות הפרוטוקולים מאותן 
 .בקרת העלהמופקדים על 

 
 בכדי בקרת העלעל המבקר לערוך בירורים עם המופקדים על  .46

תרמית , ידע על תרמית כלשהי בפועלמקבוע אם יש להם ל
שטוענים שהיא קיימת ואשר משפיעה על תרמית או אפשרית 

 .המבוקרהגוף 
 

בין , בקרת העלעם המופקדים על בנפרד המבקר יערוך בירורים  .47
כאשר .  תגובות לבירורים עם ההנהלה בדרך זוכדי לאמת ,היתר

המבקר ראיות ביקורת ישיג , ותהתגובות לבירורים אלה אינן עקבי
בירורים עם . העקביות-חוסרלעמוד על פשר נוספות כדי 
 עשויים גם לסייע למבקר בזיהוי סיכונים בקרת העלהמופקדים על 

 .תרמיתשמקורה בהמתייחסים להצגה מוטעית מהותית 
 

                                                        
 גורמיםביקורת עם  בנושאיתקשורת "  בדבר- 76לגילוי דעת   - 8בסעיף   )2(

 מובא דיון בנושא עם מי יוצר -" בקרת העל בגוף המבוקרהמופקדים על 
 .אינו מוגדר באופן ברור הגוף המבוקרשל  בקרת העלהמבקר קשר כאשר מבנה 
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 בחינה של גורמי סיכון לתרמית
 

לרבות , תובוסביהמבוקר הגוף הבנה של משיג כאשר המבקר  .48
אם המידע שהתקבל מצביע לשקול עליו , והבקרה הפנימית של

 .תרמית מתקיימיםל סיכון העל כך שאחד או יותר מגורמי 
 

העובדה שתרמית בדרך כלל מוסתרת עשויה לגרום לקושי רב  .49
הגוף המבקר הבנה של משיג כאשר , אף על פי כן. בחשיפתה
הוא עשוי לזהות , ו שלהבקרה הפנימיתלרבות , תווסביבהמבוקר 

אירועים או תנאים המצביעים על תמריץ או אמצעי לחץ לבצע 
ונסיבות לאירועים . לביצוע תרמיתאפשרות או המספקים , תרמית

 : לדוגמא,"תרמיתלגורמי סיכון "אלה מתייחסים כאל כ
 

הצורך למלא אחר ציפיות של צדדים שלישיים בכדי לגייס  •
 ;לחץ לביצוע תרמיתמימון הוני נוסף עשוי ליצור 

 עומד ביעדי מבוקרהגוף ההענקת  הטבות משמעותיות אם  •
 וכן; רווח בלתי מציאותיים עשויה ליצור תמריץ לביצוע תרמית

לביצוע אפשרות בקרה בלתי יעילה עשויה ליצור סביבת  •
 . תרמית

 
תרמית לא יצביעו בהכרח על קיום של לבעוד שיתכן שגורמי סיכון 

עתים קרובות בנסיבות שבהן התרחשה לקיימים הם , תרמית
תרמית עשוי להשפיע על הערכת לם של גורמי סיכון מקיו. תרמית

 .הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותיתאת המבקר 
 

. תרמית לפי סדר חשיבותםללדרג גורמי סיכון אין זה פשוט  .50
חלקם של . משמעות הגורמים האמורים משתנית באופן נרחב

 התנאים םשבה יםמבוקרבגופים יהיה קיים גורמים אלה 
, לכך-אי. מהותיתהצגה מוטעית להמיוחדים אינם כוללים סיכון 

המבקר יפעיל שיקול דעת מקצועי בבואו לקבוע אם קיים גורם 
הצגה לתרמית ואם יש להביאו בחשבון בהערכת הסיכונים לסיכון 

 .תרמיתשמקורה בדוחות הכספיים במוטעית מהותית 
 

אות של גורמי סיכון כאמור הקשורים לדיווח כספי שיש בו דוגמ .51
 לגילוי דעת 1נכסים מובאות בנספח שימוש בלתי מורשה במירמה ו

אלה מסווגים בהתבסס על שלושה  גורמי סיכון מדגימים. זה
תמריץ או : תרמית מתבצעתמצבים שהם בדרך כלל קיימים כאשר 
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ויכולת לבסס ; לביצוע תרמיתאפשרות ; אמצעי לחץ לבצע תרמית
 . מירמהאת הפעולה שיש בה על צידוק לכאורה 

 המשקפים גישה המאפשרת לבסס על ,תרמיתליתכן שגורמי סיכון  
לא יהיו מושפעים , מירמהאת הפעולה שיש בה צידוק לכאורה 

המבקר עשוי , אף על פי כן. בקלות מהתבוננות על ידי המבקר
תרמית לורמי הסיכון אף כי ג.  של מידע כזהמולהיות מודע לקיו
מכסים טווח רחב של מצבים לגילוי דעת זה  1כמתואר בנספח 

הם מייצגים רק , אשר יתכן שמבקרים יהיו ניצבים בפניהם
המבקר חייב גם . דוגמאות ויתכן שיתקיימו גורמי סיכון אחרים

ואשר אינם מבוקר לגוף הגורמי סיכון שהם ספציפיים ער ללהיות 
 הן רלבנטיות בכל 1ל הדוגמאות בנספח לא כ. 1כלולים בנספח 

וכמה מהן יכולות להיות בעלות משמעות גדולה או , הנסיבות
הכוללים מאפייני ,  בגודל שונהם שהמבוקריםבגופים נמוכה יותר 
או בשל מאפיינים או נסיבות אחרים , יםשונבענפים , בעלות שונים

 .השונים אחד ממשנהו
 

 נודעת המבוקרגוף ההבעלות של ו, המורכבות, למאפייני הגודל .52
רלבנטיים השפעה משמעותית על הבחינה של גורמי סיכון 

ישקול המבקר ,  גדולמבוקרגוף  במקרה של -לדוגמא . תרמיתל
גורמים אשר מונעים בדרך כלל התנהגות בלתי הולמת בדרך כלל 
, בקרת העלשל אלה המופקדים על האפקטיביות כמו , של ההנהלה

פנימית והקיום והאכיפה של קוד התנהגות הביקורת התפקיד 
גורמי סיכון הנבחנים ברמה תפעולית של מגזר , בנוסף לכך. פורמלי

הגוף  ברמה של םתשונה מאשר בחינהבנה עסקי עשויים לספק 
חלק או כל , ן קטמבוקרגוף במקרה של .  בהיקף נרחבהמבוקר

. הבחינות לעיל עשויות להיות בלתי  מתאימות או פחות חשובות
 יותר לא יהיה קוד התנהגות ן קטמבוקרשלגוף  יתכן -לדוגמא 
 תרבות השמה דגש ויתכן שפותחה על יד, במקום זאת, בכתב אך

 של יושרה והתנהגות לפי כללי האתיקה באמצעות העל חשיבות
השליטה על . פה והדוגמה הניתנת על ידי ההנהלה-תקשורת בעל

ינה מצביעה בדרך  אן קטמבוקרגוף ידי אדם בודד בהנהלה של 
הצלחתה של ההנהלה להציג ולתקשר גישה -על אי, עצמהלכש, כלל

בכמה . מתאימה בנוגע לבקרה פנימית ולתהליך הדיווח הכספי
מבחינות לפצות הצורך באישור ההנהלה יכול , מבוקריםגופים 

ולהקטין את הסיכון לתרמית של חלשות בקרות על אחרות 
 על ידי אדם בודד יכולה להוות השליטה בהנהלה, עם זאת. עובדים

שנוצרת להנהלה להתעלם האפשרות נקודת תורפה אפשרית בשל 
 .מבקרות
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 יות של יחסים כספיים ואחרים צפון ושאינות בלתי רגילתוצאות תבחינ
 

 הבנה של להשיגכאשר המבקר מבצע נהלים אנליטיים בכדי  .53
ו לבחון עלי, והבקרה הפנימית של לרבות, תו וסביבהמבוקרהגוף 

 להצביע על ות שעשויתו צפוין ושאינותבלתי רגילתוצאות 
 .תרמיתב שמקורהסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

 
ם של עסקאות או מיתכן שנהלים אנליטיים יסייעו בזיהוי קיו .54

יחסים ומגמות בלתי רגילים שעשויים להצביע , סכומים, אירועים
. ביקורתהדוחות כספיים ועל יש להם השלכות על שעל נושאים 

תוצאות בביצוע נהלים אנליטיים יפתח המבקר ציפיות אודות 
 באופן סביר להתקיים ות על הדעת ואשר צפויותשמתקבל

לרבות , תו וסביבקרוהמבאת הגוף  המבקר תבהתבסס על הבנ
כאשר ההשוואה של ציפיות אלה עם . והבקרה הפנימית של

, ותחו מתוך סכומים שנרשמואו עם יחסים שפ, סכומים שנרשמו
יבחן המבקר , ות צפוין או שאינות בלתי רגילתוצאותמצביעה על 

סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית כדי לזהות תוצאות אלה 
נהלים אנליטיים כוללים נהלים . תרמיתשמקורה במהותית 

 ותבלתי רגילתוצאות הקשורים לחשבונות הכנסה במטרה לזהות 
 להצביע על סיכונים המתייחסים להצגה ותי שעשוות צפויןושאינ

, כמו, מירמהדיווח כספי שיש בו שמקורה במוטעית מהותית 
מכירות פיקטיביות או החזרים משמעותיים מלקוחות , לדוגמא

 . שעשויים להצביע על הסכמים צדדיים שלא נחשפו
 

 נוסףבחינה של מידע 
 

 לרבות ,תו וסביבהמבוקרהגוף הבנה של  משיגכאשר המבקר  .55
שהושג מצביע  נוסףאם מידע לשקול עליו , והבקרה הפנימית של

שמקורה על סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 
 .תרמיתב

 
ישקול , ם של נהלים אנליטייםמבנוסף למידע שהושג בעקבות יישו .56

 שעשוי תו וסביבמבוקרהגוף השהושג אודות נוסף המבקר מידע 
שמקורה הצגה מוטעית מהותית ללסייע בזיהוי הסיכונים 

לעיל  32-27הדיונים בין חברי הצוות שהוזכרו בסעיפים . תרמיתב
, בנוסף לכך.  לצורך זיהוי סיכונים כאלהמועילעשויים לספק מידע 

המשך   תהליךת לקוח ונהליקבלמנהלי תהליך מידע שהושג 
אחרות קשרויות תמהוהניסיון שנרכש ,  לקוחהתקשרות עם

לסקירת דיווח התקשרויות  -לדוגמא , מבוקרגוף ההשבוצעו עבור 



 
 92' גילוי דעת מס  - לשכת רואי חשבון בישראל  ©

 

 383 2006 אוקטובר - ז"  התשסתשרימהדורת 
   

 

זיהוי סיכונים ל רלבנטיות להיות ותעשוי, בינייםלתקופות כספי 
 .תרמיתשמקורה בהמתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

 
זיהוי והערכה של הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית 

 תרמיתשמקורה במהותית 
 

ם המתייחסים להצגה כאשר המבקר מזהה ומעריך את הסיכוני .57
 בגין המצגים וברמת,  הדוחות הכספייםברמתמוטעית מהותית 

עליו לזהות ולהעריך את , יתרות חשבון וגילויים, סוגי עסקאות
שמקורה הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

אותם סיכונים מוערכים שיכולים לגרום להצגה . תרמיתב
ם סיכונים משמעותיים תרמית מהווישמקורה במוטעית מהותית 

עליו להעריך את , ןהמבקר עדיין לא עשה כאם , ובהתאם לכך
פעולות בקרה לרבות , מבוקרגוף ההתכנון הבקרות הקשורות של 

 .יושמוולהחליט אם הן , מתייחסות
 

לצורך הערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית  .58
 :לרבות ,יתרמית יפעיל המבקר שיקול דעת מקצועשמקורה ב

 
תרמית על ידי בחינה של המידע שהושג לסיכונים זיהוי   )א( 

באמצעות ביצוע נהלי הערכת סיכונים ובאמצעות בחינה של 
 ;יתרות החשבון וגילויים בדוחות הכספיים, סוגי העסקאות

תרמית לעניינים שעשויים להסיכונים המזוהים ייחוס   )ב( 
 וכן; ברמת המצגיםלהשתבש 

לרבות , גודלה הסביר של הצגה מוטעית אפשריתת בחינ  )ג( 
 ,רבותהצגות מוטעות האפשרות שהסיכון עשוי להביא לידי 

 .סיכוןהואת הסבירות להתרחשות 
 

הבנה של הבקרות שתוכננו ובוצעו על ידי להשיג חשוב למבקר  .59
היות שבתכנון וביצוע של , ההנהלה בכדי למנוע ולחשוף תרמית

הנהלה להפעיל שיקול דעת המבוסס על עשויה ה, בקרות כאלה
, מידע אודות האופי וההיקף של הבקרות שהיא בחרה לבצע
. והאופי וההיקף של הסיכונים שהיא בחרה לקבל על עצמה

שההנהלה בחרה במודע להשלים עם , לדוגמא, המבקר יכול להבין
דבר זה יכול . הסיכונים הקשורים בהעדר הפרדה של תפקידים

 כאשר הבעלים ים קטנבוקריםגופים מברות לעתים קרובות לק
של הבנה כזאת מהשגה מידע המופק . מפקח מדי יום על הפעולות

תרמית ל של גורמי סיכון יםיכול להיות שימושי גם בזיהוי
 הסיכונים שהדוחות אתשעשויים להשפיע על הערכת המבקר 

 .תרמיתשמקורה בהכספיים יכולים לכלול הצגה מוטעית מהותית 
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 תרמית בהכרה בהכנסהל סיכונים
 

 מירמהדיווח כספי שיש בו שמקורה בהצגה מוטעית מהותית  .60
 -לדוגמא (נגרמת לעתים קרובות מקביעה ביתר של הכנסה 

) הכנסות פיקטיביות רישוםאו  בטרם עתהכנסה בבאמצעות הכרה 
החלקת  באמצעות -לדוגמא (או מקביעה בחסר של הכנסה 

)shifting(המבקר בדרך , לכך-אי). אוחרת יותר הכנסות לתקופה מ
תרמית בהכרה בהכנסה לכלל יצא מתוך הנחה שישנם סיכונים 

או ,  הכנסהמניבותעסקאות , וגים של הכנסותסאיזה וישקול 
 אלה מוערכיםסיכונים .  לידי סיכונים כאלהים מביאמצגים

תרמית הקשורה בשמקורה המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 
שיש לטפל בהם  משמעותייםצגים סיכונים להכרה בהכנסה מיי

כולל לגילוי דעת זה  2נספח .  להלן61-ולעיל  57בהתאם לסעיפים 
הסיכון המתייחס להצגה את דוגמאות לתגובות להערכת המבקר 

 והנובע מירמהדיווח כספי שיש בו שמקורה במוטעית מהותית 
הכרה , בנסיבות מסוימות, אם המבקר לא זיהה. מהכרה בהכנסה

שמקורה הכנסה כסיכון המתייחס להצגה מוטעית מהותית ב
 כנדרש ,יוהמבקר את הסיבות התומכות במסקנותיתעד , תרמיתב

 . להלן110בסעיף 
 

לסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית מענה 
 תרמיתשמקורה ב

 
 בסיכונים דרוש לטיפולה כוללההמענה על המבקר לקבוע את  .61

שמקורה גה מוטעית מהותית המוערכים המתייחסים להצ
 הדוחות הכספיים ועליו לתכנן ולבצע נהלי ביקורת תתרמית ברמב

 לסיכונים מהווים מענהעיתויים והיקפם , נוספים אשר אופיים
 .מצגים ת ברממוערכים

 
 את המבקר יםמחייבכת רואי חשבון בישראל  גילויי דעת של לש .62

לסיכונים , ספציפי  כדי לתת מענהןשיש בהבדיקות מבססות לבצע 
 .המוערכים כסיכונים משמעותיים

 
לסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית יתן מענה המבקר  .63

 :תרמית בדרכים הבאותשמקורה ב
 

מתנהלת האופן בו  השפעה כוללת על ושיש למענה   )א( 
 ךהכרוומענה  ,מוגברת ספקנות מקצועית -דהיינו , הביקורת

הספציפיים נהלים בנוסף ל וזאת יותרבשיקולים כלליים 
  .שתוכננו
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,  הקשורים לאופיהמצגים תלסיכונים מזוהים ברממענה   )ב( 
 .שיש לבצעהעיתוי וההיקף של נהלי ביקורת 

 ביצוע נהלי ביקורת המצריךלסיכונים מזוהים מענה   )ג( 
טיפול בסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית למסוימים 
כה בהתעלמות ההנהלה תרמית הכרושמקורה במהותית 
הבלתי צפויות כאשר מובאות בחשבון הדרכים , מבקרות

 .שבהן התעלמות שכזאת היתה יכולה להתרחש
 

הצגה מוטעית מהותית ללטיפול בסיכונים מוערכים המענה  .64
תרמית עשוי להשפיע על הספקנות המקצועית של שמקורה ב

 :המבקר בדרכים הבאות
 

כדי  של האופי וההיקף של התיעוד בבחירהמוגברת   ישותרג  )א( 
 . עסקאות מהותיותלתמוך ב

צורך באימות הסברי ההנהלה או מצגיה ל מודעות מוגברת  )ב( 
 .באשר לעניינים מהותיים

 

יתכן שהמבקר יגיע למסקנה שלא יהיה זה מעשי לתכנן נהלי  .65
ביקורת המטפלים במידה מספקת בסיכונים המתייחסים להצגה 

ישקול , בנסיבות כאלה. תרמיתשמקורה במוטעית מהותית 
  89ראה סעיפים (המבקר את ההשלכות על הביקורת 

 ). להלן103-ו
 

 כוללמענה 
 

הכולל לצורך הטיפול בסיכונים המתייחסים המענה בקביעת  .66
 הדוחות תתרמית ברמשמקורה בלהצגה מוטעית מהותית 

 :על המבקר, הכספיים
 

 ;פיקוח עליהם וההעובדים תאת הקצאלשקול   )א( 
לבחון את המדיניות החשבונאית שנעשה בה שימוש על ידי   )ב( 

 וכן; המבוקרהגוף 
העיתוי , בחירה של האופיבלתי צפוי בלשלב מרכיב   )ג( 

 .וההיקף של נהלי ביקורת
 

 שהוטלה עליהםהכישורים והיכולת של בעלי תפקידים , הידע .67
 תואמים יוצריך שיה ביקורתה ביצועלאחריות משמעותית 

סיכונים המתייחסים להצגה מוטעית את הערכת המבקר הל
 המבקר עשוי להגיב -לדוגמא . תרמיתשמקורה במהותית 

שמקורה לסיכונים מזוהים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 
, וידעיחודיים כישורים בעל  ףנוסכח אדם  תתרמית על ידי הקצאב



 
 92' גילוי דעת מס  - לשכת רואי חשבון בישראל  ©

 

 386 2006 אוקטובר - ז"  התשסתשרימהדורת 
   

 

או על ידי , ת המידעולטכנולוגיילביקורת חקירתית כגון מומחים 
מידת , בנוסף לכך. ביקורתהכח אדם מנוסה יותר לביצוע  תהקצא

סיכונים המתייחסים להצגה ל המבקר תהפיקוח משקפת את הערכ
תרמית ואת יכולת חברי צוות שמקורה במוטעית מהותית 

 .המשימה לבצע את העבודה
 

 עלמשמעותית החשבונאית המדיניות ה תאת בחירישקול המבקר  .68
למדידה הנוגע כל בבמיוחד , יישומהואת ידי ההנהלה 

 אם הבחירה ישקולהמבקר . סובייקטיבית ולעסקאות מורכבות
והיישום של מדיניות חשבונאית עשויים להצביע על דיווח כספי 

רווחים בכדי לנהל  כתוצאה ממאמצי ההנהלה מירמהשיש בו 
 ייתםראלהונות משתמשים בדוחות הכספיים בדרך של השפעה על 

 .המבוקרהגוף  באשר לביצועים ולרווחיות
 

 נהלי שלמדו להכיר את המבוקרהגוף תוך מיתכן שבעלי תפקידים  .69
התקשרות לביצוע  מבוצעים במסגרת בדרך כללהביקורת אשר 

את העובדה שהדיווח הכספי כולל יהיו מסוגלים להסתיר ביקורת 
רה של  לבחיבלתי צפויהמבקר מרכיב ישלב , לכך-אי. מירמה
על  -לדוגמא . ההיקף והעיתוי של נהלי ביקורת שיש לבצע, האופי

 ים נבחרומצגיםלגבי יתרות חשבון בדיקות מבססות ידי ביצוע 
תוך התאמת , המהותיות או הסיכון שלהםרמת בשל  נבדקולא ש

תוך שימוש בשיטות דגימה , שנצפו בשונה מזהעיתוי נהלי ביקורת 
 שלאבאתרים שונים או באתרים וביצוע נהלי ביקורת , שונות

 .נמסרה לגביהם הודעה מראש
 

לסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית מענה בנהלי ביקורת 
 המצגיםתרמית ברמת שמקורה ב

 
של המבקר לטיפול בסיכונים מוערכים המתייחסים להצגה המענה  .70

עשוי לכלול המצגים  תתרמית ברמשמקורה במוטעית מהותית 
 :העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת בדרכים הבאות, אופישינויים ב

 

ביקורת בכדי להשיג היתכן שיהיה צורך לשנות את אופי נהלי  •
 מידע להשיגראיות ביקורת יותר מהימנות ורלבנטיות או 

עשוי להשפיע הן על סוג נהלי הביקורת שינוי זה . נוסףמאמת 
זיות של יתכן שהתבוננות או בדיקות פי. והן על השילוב שלהם

נכסים מסוימים עשויות להפוך לחשובות יותר או יתכן 
שהמבקר יבחר להשתמש בטכניקות ביקורת בסיוע מחשב בכדי 

משמעותיים בסעיפים  ראיות נוספות לגבי מידע הנכלל לצבור
המבקר עשוי לתכנן נהלים , בנוסף. או באמצעים אלקטרוניים
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ר נוכח  אם המבק-לדוגמא . נוסףמאמת  מידע להשיגבכדי 
, לעמוד בציפיות של רווחיםכדי בלחץ שרויה לדעת שההנהלה 

יתכן שיווצר סיכון הקשור לניפוח מכירות על ידי ההנהלה 
בדרך של התקשרות בהסכמי מכירה הכוללים תנאים שאינם (

מאפשרים הכרה בהכנסה או בדרך של הגשת חשבונות מכירה 
יבקש  יתכן שהמבקר, בנסיבות אלה. )ת הטוביןלפני מסיר

רק את הסכומים לא אישורים מגורמים חיצוניים אשר יאשרו 
,  אלא גם את פרטי הסכמי המכירהמבוקרלגוף ההמגיעים 

, בנוסף לכך. זכויות כלשהן להחזר ותנאי משלוח, תאריךלרבות 
בירורים עם צוות עובדים לקיים לנכון יתכן שהמבקר ימצא 

גע לשינויים  שאינו קשור בנושאים כספיים בנומבוקרבגוף ה
 .כלשהם בהסכמי מכירה ובתנאי משלוח

. הבדיקות המבססותאת עיתוי להתאים תכן שיהיה צורך י •
המבקר עשוי להגיע למסקנה שביצוע בדיקות מבססות בגמר 
התקופה או קרוב לכך תורם לטיפול טוב יותר בסיכון מוערך 

ובהתאם תרמית שמקורה בהמתייחס להצגה מוטעית מהותית 
או  מכוונותהצגות מוטעות  קיימות אם, נה לפיהלהגיע למסק
לצורך לנקוט בנהלי ביקורת אפקטיבי לא יהיה זה , מניפולציות

מסקנות הביקורת מתאריך ביניים עד לגיבוש התקופה הארכת 
המבקר עשוי להחליט ליישם בדיקות , מאידך. לגמר התקופה

מבססות לגבי עסקאות המתרחשות מוקדם יותר מתום 
, מכוונותהצגות מוטעות בשל במהלכה וזאת התקופה או 

הכרוכה בהכרה בלתי להצגה המוטעית שהיוזמה כ -לדוגמא 
  .בתקופת בינייםהחלה נאותה של הכנסה 

 של הנהלים שיושמו משקף את הערכת הסיכונים פםהיק •
. תרמיתשמקורה בהמתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

צוע נהלים  יתכן שהגדלה של היקף הדגימה או בי-לדוגמא 
יתכן , כמו כן. אנליטיים ברמה מפורטת יותר תהיה נאותה יותר

שטכניקות של ביקורת בסיוע מחשב תאפשרנה בדיקות נרחבות 
באמצעים  ות או מבוצעותהנרשמעסקאות ויתרות יותר של 

בטכניקות כאלה ניתן להשתמש לצורך בחירת . אלקטרוניים
בכדי , יקריים עאלקטרונייםקבצים דגימה של עסקאות מתוך 

או בכדי לבדוק , עסקאות בעלות מאפיינים מיוחדיםלסנן 
 .אוכלוסייה שלמה במקום דגימה

 
שמקורה המבקר סיכון המתייחס להצגה מוטעית מהותית מזהה  .71

אזי בדיקה של רשומות ,  על כמויות מלאיהתרמית המשפיעב
 - עשויה לסייע בזיהוי אתרים או פריטים המבוקרגוף ההמלאי של 
. ההמלאי או לאחריספירת  תשומת לב מיוחדת במשך המחייבים

בספירת סקירה שכזאת עשויה לגרום למבקר להחליט להיות נוכח 
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המלאי באתרים מסוימים מבלי להודיע על כך מראש או לקיים 
 . ובתאריך זהה,ספירות מלאי בכל האתרים

 
המבקר עשוי לזהות סיכון המתייחס להצגה מוטעית מהותית  .72

לרבות , ומצגים על מספר חשבונות ה המשפיע,תרמיתשמקורה ב
כמו (אומדנים הקשורים לעסקאות מיוחדות , הערכת נכסים

של  הפסקת פעילות או - Restructuring -מבנה שינוי , ישותרכ
כמו פנסיה (והתחייבויות משמעותיות אחרות שנצברו , )מגזר עסקי

או התחייבויות , הוהתחייבויות בגין הטבות אחרות לאחר הפריש
הסיכון עשוי גם להתייחס לשינויים ). איכות הסביבהבגין 

מידע . אומדנים חוזרים ונשניםהמבססות משמעותיים בהנחות 
 עשוי תו וסביבהמבוקרהגוף הבנה אודות השגת שנאסף בדרך של 

לסייע למבקר בהערכת סבירות אומדנים כאלה של ההנהלה 
הנחות ירה למפרע של סק. םושיקולי דעת והנחות שבבסיס

שיקולי דעת דומים של ההנהלה שיושמו בתקופות קודמות עשויה ו
באשר לסבירות ושיקולי הדעת וההנחות הגנה אף היא לספק 

 .התומכים באומדני ההנהלה
 

דוגמאות לנהלי ביקורת אפשריים לצורך הטיפול בסיכונים  .73
ת תרמישמקורה במוערכים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

הנספח כולל דוגמאות של תגובות .  זהלגילוי דעת 2מובאות בנספח 
הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית את באשר להערכת המבקר 

משימוש  והן מירמהמהותית והנובעים הן מדיווח כספי שיש בו 
 .נכסיםבבלתי מורשה 

 
  בתגובה להתעלמות ההנהלה מבקרותליישום נהלי ביקורת 

 
המאפשר ייחודי ההנהלה נמצאת במצב ,  לעיל19ף כמצויין בסעי .74

לה לבצע תרמית וזאת בשל יכולתה לתמרן ולהשפיע באופן ישיר 
על רשומות החשבון ולהכין דוחות כספיים שיש בהם עקיף או 

שאילולא כך היו נחזות  בדרך של התעלמות מבקרות מירמה
 בעוד שרמת הסיכון הנובעת מהתעלמות. אפקטיביכפועלות באופן 

לכך הסיכון , למשנהו ד אחמבוקרגוף מההנהלה מבקרות תשתנה 
 ומהווה סיכון משמעותי המתייחס המבוקריםהגופים קיים בכל 

בנוסף , בהתאם לכך. תרמיתשמקורה בלהצגה מוטעית מהותית 
הכולל בהקשר לטיפול בסיכונים המתייחסים להצגה למענה 

ול בהקשר לטיפולמענה תרמית שמקורה במוטעית מהותית 
שמקורה בסיכונים מוערכים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

לתת המבקר נהלי ביקורת בכדי יבצע , המצגיםתרמית ברמת ב
 .התעלמות ההנהלה מבקרותשל לסיכון מענה 
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לתת מענה נהלי ביקורת הנדרשים כדי נקבעו  להלן 82-76בסעיפים  .75
בקר המ, עם זאת. לסיכון הנובע מהתעלמות ההנהלה מבקרות

גם אם קיימים סיכונים הנובעים מהתעלמות ההנהלה ישקול 
 ה המבקר לנקוט בנהלים אחרים מאלנדרשמבקרות אשר לגביהם 

 . כאמורשאוזכרו במיוחד באותם סעיפים
 

 על , לסיכון הנובע מהתעלמות ההנהלה מבקרותבכדי לתת מענה  .76
 :לתכנן ולבצע נהלי ביקורת בכדיהמבקר 

 
אותות רישומי היומן שקיבלו ביטוי בכרטסת לבדוק את נ  )א( 

 הדוחות תהראשית ותיאומים אחרים שנעשו במסגרת עריכ
 ;הכספיים

 לגרום ה שעשויהיהטיבגין  בחשבונאותלסקור אומדנים   )ב( 
 וכן; להצגה מוטעית מהותית כתוצאה מתרמית

העסקי של עסקאות משמעותיות הצידוק  את להבין  )ג( 
ושהן מחוץ למהלך העסקים הרגיל שהמבקר מכיר בקיומן 

או שאחרת הן נראות כבלתי רגילות , קרוהמבהגוף של 
 .תו וסביבקרוהמבהגוף את המבקר לאור הבנת 

 
 רישומי יומן ותיאומים אחרים

 
תרמית שמקורה בהצגה מוטעית מהותית של הדוחות הכספיים  .77

 כרוכה לעתים קרובות במניפולציה של תהליך הדיווח הכספי בדרך
 מאושריםאו בלתי  בלתי נאותיםשל מתן ביטוי לרישומי יומן 
או בדרך של עריכת תיאומים , במשך השנה או בגמר התקופה

 ביטוי ברישומי יומן שאין להםלסכומים שדווחו בדוחות הכספיים 
במסגרת  מחדשוסיווג  רישומי התאמהכגון בדרך של , פורמליים

ל נהלי ביקורת כדי בתכנון וביצוע ש. איחוד הדוחות הכספיים
יומן שנכללו בכרטסת הראשית הלבדוק את נאותות רישומי 

,  הדוחות הכספייםתותיאומים אחרים שנעשו במסגרת עריכ
 :המבקר

 
 והבקרות המבוקרגוף בהבנה של תהליך הדיווח הכספי ישיג   )א( 

 ;על רישומי יומן ותיאומים אחרים
ן ותיאומים אחרים יעריך את תכנון הבקרות על רישומי יומ  )ב( 

 ;יושמוויקבע האם 
יערוך בירורים עם בעלי תפקידים הקשורים לתהליך הדיווח   )ג( 

או בלתי רגילה  נאותההכספי בנוגע לפעילות בלתי 
 ;לעיבוד רישומי יומן ותיאומים אחריםהמתייחסת 
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 וכן; הבדיקותעיתוי יקבע את   )ד( 
שייבדקו  אחרים יזהה ויבחר את רישומי היומן ותיאומים  )ה( 

 .על ידו
 

 שייבדקוזיהוי ובחירה של רישומי יומן ותיאומים אחרים למטרת  .78
פריטים להתימוכין לבדיקת  הנאותהולצורכי קביעת השיטה 

 :המבקר אתישקול , שנבחרו
 

ההערכה של הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית  •
מידע ם של גורמי סיכון לתרמית ומקיו -  תרמיתב שמקורה

הסיכונים המתייחסים את  המבקר תאחר שהושג במהלך הערכ
תרמית עשוי לסייע למבקר שמקורה בלהצגה מוטעית מהותית 

של רישומי יומן ותיאומים אחרים קבוצות ספציפיות לזהות 
 .לבדיקה

 בקרות - בקרות שבוצעו על רישומי יומן ותיאומים אחריםה •
רת רישומים אלה  של רישומי יומן והעבתםאפקטיביות על הכנ

מהיומן לכרטסת וכן תיאומים אחרים עשויים לצמצם את 
שהמבקר בדק את  ובלבד,  של בדיקות מבססות דרושותפןהיק

 .הבקרות אפקטיביות
 והאופי של הראיות המבוקרהגוף תהליך הדיווח הכספי של  •

 עיבוד שגרתי של יםרבמבוקרים גופים עבור  -שניתן להשיגן 
. של צעדים ונהלים ידניים וממוכניםעסקאות כרוך בשילוב 

העיבוד של רישומי יומן ותיאומים אחרים עשוי , באופן דומה
כאשר . להיות כרוך הן בנהלים ידניים וממוכנים והן בבקרות

נעשה שימוש במסגרת התהליך של דיווח כספי בטכנולוגיית 
יתכן שרישומי יומן ותיאומים אחרים יהיו קיימים רק , המידע

 .טרוניתבצורה אלק

שיש בהם  המאפיינים של רישומי יומן או של תיאומים אחרים •
לרישומי יומן או תיאומים אחרים בלתי נאותים יש  - מירמה

מאפיינים כאלה . ייחודייםלעתים קרובות מאפיינים מזהים 
, בלתי קשוריםבסעיפים שנעשו ) א(עשויים לכלול רישומים 

) ב(, רחוקותאו שנעשה בהם שימוש לעתים , בלתי רגילים
אינם מבצעים בדרך כלל שנעשו על ידי בעלי תפקידים אשר 

שנעשו בגמר התקופה או כאלה שנעשו לאחר ) ג(, רישומי יומן
סיום הרישומים ואשר ניתנו לגביהם הסברים או תיאורים 

 הדוחות תשנעשו לפני או במהלך הכנ) ד(,  בכללאם ,מועטים
הכוללים ) ה(או , תהכספיים ואשר אין לגביהם מספרי חשבונו

 .מספרים מעוגלים או מספרים סופיים עוקבים
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רישומי יומן או יתכן ש - החשבונותהאופי והמורכבות של  •
כוללים ) א(לחשבונות אשר ייזקפו תיאומים שאינם נאותים 

כוללים ) ב( ,עסקאות מורכבות או בלתי רגילות מבחינת אופיין
היו מועדים ) ג (,גמר התקופהלאומדנים משמעותיים ותיאומים 

לא נערכה לגביהם התאמה בזמן ) ד(, בעברלהצגות מוטעות 
כוללים עסקאות ) ה(, הנכון או כוללים הפרשים שלא תואמו

קשורים עם סיכון מזוהה באופן אחר היו ) ו(או , חברתיות-בין
לגבי . תרמיתשמקורה בהמתייחס להצגה מוטעית מהותית 

ספר אתרים או  מם שיש להמבוקריםגופים ביקורת של 
מובא בחשבון הצורך לבחור רישומי יומן מתוך מספר , יחידות

 .רב של אתרים

רישומי יומן או תיאומים אחרים שעובדו שלא במהלך העסקים  •
יתכן שרישומי יומן שאינם סטנדרטיים לא יהיו כפופים  -הרגיל 

לאותה רמה של בקרה פנימית כמו אותם רישומי יומן שנעשה 
,  ונשנה לצורך רישום עסקאות כמו מכירותבהם שימוש חוזר

 . ותשלומי מזומנים על בסיס חודשיישותרכ
 

העיתוי ,  האופיתמקצועי לצורך קביע בשיקול דעת ינקוטהמבקר  .79
היות שרישומי .  רישומי יומן ותיאומים אחריםתוההיקף של בדיק

לעתים קרובות מבוצעים מירמה שיש בהם יומן ותיאומים אחרים 
המבקר בדרך כלל את רישומי היומן יבחר , ופת הדיווחבגמר תק

מאחר שהצגה , עם זאת. ותיאומים אחרים שנעשו באותו מועד
תרמית יכולה שמקורה במוטעית מהותית בדוחות הכספיים 

להתרחש במהלך התקופה ועשויה להיות כרוכה במאמצים נרחבים 
המבקר אם קיים גם צורך ישקול , התרמיתאת ביצוע להסתיר 

 .בדוק רישומי יומן ותיאומים אחרים במהלך התקופהל
 

 בחשבונאותאומדנים 
 

ההנהלה היא זו שאחראית להפעיל ,  דוחות כספייםתבקשר להכנ .80
שיקול דעת או הנחות המשפיעים על אומדנים משמעותיים 

. אחר נאותות אומדנים כאלהשוטף ואחראית למעקב בחשבונאות 
 לעתים קרובות באמצעות  מבוצעמירמהדיווח כספי שיש בו 

 תבסקיר. בחשבונאותמכוונות של אומדנים הצגות מוטעות 
 לגרום ות שעשויהצגות מוטעותלאיתור בחשבונאות אומדנים 

 :המבקר, תרמיתשמקורה בלהצגה מוטעית מהותית 
 

אם פערים בין אומדנים אשר נתמכים באופן הטוב ישקול   )א( 
 הנכלליםמדנים ביותר על ידי ראיות ביקורת לבין האו

, כשלעצמםאפילו אם הם סבירים , בדוחות הכספיים
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, המבוקרהגוף הנהלת ידי -יה עלילהטמצביעים על אפשרות 
; בכללותםאת האומדנים מחדש   המבקרישקול, במקרה זה

 וכן
 

 סקירה של שיקול דעת ההנהלה ,לאחר מעשה ,יבצע  )ב( 
 משמעותיים בחשבונאות הקשורים לאומדנים יהוהנחות

 תמטר. ביטוי בדוחות הכספיים לשנה הקודמתשקיבלו 
ה יהטיסקירה זו הינה לקבוע אם קיימת עדות לאפשרות של 

באשר לשיקול ואין היא מיועדת לעורר ספק ההנהלה ידי -על
 בשנה הקודמת ואשר ההדעת המקצועי של המבקר שנעש

 .עתה מבוסס על המידע שהיה זמין באותה ההי
 

ההנהלה כאשר היא עורכת ידי - עליהילהטת המבקר אפשרומזהה  .81
אם הנסיבות המביאות המבקר יעריך , בחשבונאותאומדנים 

סיכון המתייחס להצגה מוטעית מהותית מבטאות  וכזה ילהטי
כשההנהלה עורכת , האםישקול המבקר . תרמיתבשמקורה 
 גורמות להערכה בחסר או יהנראה שפעולות, בחשבונאותאומדנים 

קנה לתחכדי שהן תכוונה או  היהגורמות להטיות ביתר של ההפרש
כדי או ,  או יותראת הרווחים על פני שתי תקופות חשבונאיות

 רווחים מיועדים בכדי להונות משתמשים בדוחות תלהשיג רמ
באשר לביצועי ההנהלה ראייתם כספיים באופן המשפיע על 

 .הורווחיות
 

 עסקאות משמעותיותבסיס שבהעסקי הצידוק 
 

עסקאות בסיס בשהעסקי יפעל להבין את הצידוק בקר המ .82
, המבוקרהגוף משמעותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל של 

הבנה של השיג נראות כבלתי רגילות בהנחה שהמבקר היו שאחרת 
 תמטר.  וקיבל מידע אחר במהלך הביקורתתווסביבהמבוקר הגוף 

מרמז  )או העדר הצידוק(הצידוק אם לשקול הבנה כזו היא השגת 
על כך שיתכן שההתקשרות בעסקאות נעשתה בכדי להציג דיווח 

. בנכסיםשימוש בלתי מורשה או להסתיר  מירמהכספי שיש בו 
 :המבקר את הדברים הבאיםישקול  ,הבנה כזולהשגת בהקשר 

 

 עסקאות כאלה נראית מורכבת במידה מופרזת תהאם צור •
סגרת במ ישויותמספר רב של  העסקה קשורה עם -לדוגמא (

 ).קבוצה מאוחדת או צדדים שלישיים רבים שאינם קשורים

האם ההנהלה קיימה דיונים באשר לאופיין של העסקאות  •
בגוף  בקרת העלעם המופקדים על לגביהן והטיפול החשבונאי 

 .והאם קיים תיעוד מספיק, המבוקר
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על הצורך בטיפול חשבונאי רב יותר האם ההנהלה שמה דגש  •
 . העסקהבסיסב שת הכלכליותהמהעל מאשר ספציפי 

קשורים שדוחותיהם צדדים  ןשמעורבים בההאם עסקאות  •
ישויות למטרות לרבות , דוחות הכספייםמאוחדים באינם 

נסקרו ואושרו באופן נאות על ידי המופקדים , )SPE (מיוחדות
 .המבוקרגוף ב בקרת העלעל 

ככאלה שבעבר לא זוהו קשורים עם צדדים הם האם העסקאות  •
 הפיננסית האיתנות או הכושרשאין להם את ם גורמים עאו 

 .המבוקרהגוף מעסקה מבלי לקבל סיוע לביצוע ה
 

 הערכה של ראיות ביקורת
 

 יעריך,  דעת של לשכת רואי חשבון בישראליבגילוי, כפי שנדרש .83
בהתבסס על נהלי הביקורת שבוצעו ועל ראיות ביקורת , המבקר

תייחסים להצגה מוטעית אם הערכת הסיכונים המ, שנתקבלו
הינה הערכה זו .  ממשיכה להיות נאותההמצגים תמהותית ברמ

. בעיקרה בהתבסס על שיקול דעתו של המבקרהערכת איכות 
נוספת בנוגע לסיכונים המתייחסים הבנה הערכה כזו עשויה לספק 
תרמית והאם קיים צורך לבצע שמקורה בלהצגה מוטעית מהותית 
המבקר ישקול , כחלק מהערכה זו.  שוניםנהלי ביקורת נוספים או

האחרים הביקורת עם חברי צוות  נאותהתקשורת  אם קויימה
במהלך הביקורת באשר למידע או תנאים המצביעים על סיכונים 

 .תרמיתשמקורה בהמתייחסים להצגה מוטעית מהותית 
 

במהלך . חוזר ונישנהביקורת של דוחות כספיים מהווה תהליך  .84
שיגיע אפשר , ידי המבקר-עלביקורת מתוכננים ביצוע נהלי 

שונה באופן משמעותי מהמידע שעליו הלתשומת לבו מידע 
 הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית תמבוססת הערכ

 יתכן שיגיע לידיעתו של המבקר מידע -לדוגמא . תרמיתשמקורה ב
או כאלה סותרות התאמות ברשומות חשבון או ראיות -אודות אי

יתכן שקשרים בין המבקר לבין ההנהלה יהיו , כמו כן.  חסרותשהן
 זה מובאות לגילוי דעת 3בנספח . בעייתיים או בלתי רגילים

 .דוגמאות של נסיבות שעשויות להצביע על אפשרות של תרמית
 

 אם הדוחות לשאלהמסקנה כוללת באשר המבקר כאשר מגבש  .85
על  , העסק אודותועם הידע שלעקביים הכספיים בכללותם 

אם נהלים אנליטיים המבוצעים בגמר הביקורת לשקול המבקר 
מצביעים על סיכון המתייחס להצגה מוטעית , או בסמוך לכך

 הקביעה .אשר בעבר לא הוכרסיכון  ,תרמיתשמקורה במהותית 
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מיוחדים עשויים להצביע על סיכון יחסים באשר לאיזה מגמות או 
תרמית מחייבת רה בשמקוהמתייחס להצגה מוטעית מהותית 

בלתי רגילים הכרוכים בהכנסות בסוף יחסים . שיקול דעת מקצועי
הכנסות אלה עשויות . השנה הם רלבנטיים במיוחד בעניין זה

סכומי הכנסות גדולים שאינם אופייניים ושדווח  -לדוגמא , לכלול
עליהם בשבועות האחרונים של התקופה המדווחת או עסקאות 

מגמות תזרימי עיקבית לסה שאינה או הכנ; בלתי רגילות
 .מפעילות שוטפתמזומנים ה

 
הצגה אם לשקול עליו , הצגה מוטעיתהמבקר מזהה כאשר  .86

ואם אמנם , כזאת עשויה להצביע על קיום תרמיתמוטעית ש
את לשקול על המבקר , כזאת מצביעה על כךהצגה מוטעית ש

להיבטים אחרים של בהקשר ההצגה המוטעית ההשלכות של 
 . של מצגי ההנהלהםמהימנותבהקשר לבמיוחד , ביקורתה

 
המבקר אינו יכול להניח שמקרה מסוים של תרמית הינו  .87

שזוהו ההצגות המוטעות גם אם ישקול המבקר . התרחשות בודדת
עשויות להצביע על סיכון גבוה יותר המתייחס להצגה מוטעית 

מוטעות הצגות  -לדוגמא . תרמית באתר מסויםשמקורה במהותית 
אפילו אם ההשפעה המצטברת שלהן אינה , רבות באתר מסוים

עשויות להצביע על סיכון המתייחס להצגה מוטעית , מהותית
 .תרמיתבשמקורה מהותית 

 
או עשויה , הינהלכלל דיעה שההצגה המוטעית המבקר הגיע אם  .88

אינה ההצגה המוטעית  תאולם השפע, תוצאה של תרמית, להיות
המבקר את יעריך ,  בכללותםלדוחות הכספייםמהותית ביחס 

למעמד העובד או העובדים במיוחד אלה המתייחסות , ההשלכות
בשימוש בלתי  תרמית הכרוכה -לדוגמא . המעורבים בכךבארגון 
חשיבות בדרך כלל במזומנים מתוך קופה קטנה יש לה מורשה 

מועטה עבור המבקר בהערכת הסיכונים המתייחסים להצגה 
דבר זה נובע מכך שהן דרך . תרמיתשמקורה בהותית מוטעית מ

 יש בהם כדי לקבוע הגבלה על סכום הההפעלה של הקופה והן גודל
בידי בדרך כלל והפיקוח על קופות כאלה מופקד , ההפסד האפשרי

כאשר מדובר , בניגוד לכך. בעל תפקיד ניהוליעובד שאינו 
 אם הסכום אפילו, בכיר יותרבמעורבותו של בעל תפקיד ניהולי 

הדבר עשוי ,  בכללותםעצמו אינו מהותי ביחס לדוחות הכספיים
 השלכות -לדוגמא . להצביע על בעיה המתפשטת למקומות אחרים

מחדש יגבש המבקר , בנסיבות כאלה. בנוגע ליושרה של ההנהלה
 הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית תאת הערכ
, העיתוי, ו על האופיתרמית ואת ההשפעה של הערכה זשמקורה ב
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המבקר . לסיכונים מוערכיםבמענה ביקורת הוההיקף של נהלי 
 של ראיות שהושגו בעבר וזאת ן את מהימנות גםמחדשישקול 

ואמיתותם  של מצגים שניתנו םמאחר שיתכנו ספקות לגבי שלמות
גם את ישקול המבקר . ולגבי נכונות רשומות החשבון והתיעוד

הנהלה או צדדים שלישיים חברי , בדיםהאפשרות לקנוניה בין עו
 . של ראיותןמחדש את מהימנותשוקל כאשר הוא 

 
 הדוחות הכספיים מוטעים באופן מהותי כיהמבקר למסקנה הגיע  .89

א יאו שאינו מסוגל להגיע למסקנה כלשה, כתוצאה מתרמית
גילוי . הביקורתלכך על את ההשלכות לשקול עליו  ,בסוגיה זו

הנוסח "וגילוי הדעת בדבר , "ות בביקורתמהותי"הדעת בדבר 
מספקים , "של דוח רואה חשבון מבקר) יגיבלתי מסו(האחיד 

על מכך וההשפעה בהצגות מוטעות והטיפול הנחיות בדבר ההערכה 
 .המבקררואה החשבון דוח 

 
 הצהרת מנהלים

 
 :שהיאבכתב לכך  הצהרותמההנהלה על המבקר לקבל  .90
 

של בקרה פנימית והיישום י התכנון מכירה באחריותה לגב  )א( 
 ;כדי למנוע ולחשוף תרמיתב

 
 הסיכון שהדוחות בדברדיווחה למבקר על תוצאות הערכתה   )ב( 

הכספיים עשויים להיות מוצגים באופן מוטעה במידה 
 ;מהותית כתוצאה מתרמית

 
חשד  של תרמית או מהקיואת שידוע לה על דיווחה למבקר   )ג( 

 : ושמעורבים בההמבוקרהגוף ל  שהשפיעו ע,תרמיתל
 
 

 ;הנהלה )1(   
בקרה העובדים בעלי תפקידים משמעותיים בתחום  )2(   

 או; פנימיתה
 במקרים שבהם התרמית עשויה להשפיע -אחרים  )3(   

 וכן; באופן מהותי על הדוחות הכספיים
 

טענות כלשהן לתרמית או על  את שידוע להדיווחה למבקר   )ד( 
הגוף על הדוחות הכספיים של המשפיעות  ,תרמיתחשד ל
, אנליסטים, עובדים לשעבר, על ידי עובדיםדווחו ו המבוקר

 .או אחריםמפקחים  םגופי
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מספק הנחיות בדבר השגת " הצהרת מנהלים"גילוי הדעת בדבר  .91
בנוסף להכרה . מאת ההנהלה בהקשר לביקורת ותהולמ הצהרות

חשוב הדבר כי מבלי , הדוחות הכספייםעל באחריותה של ההנהלה 
על ההנהלה באחריותה תכיר , המבוקרהגוף  של ולהתחשב בגודל

 .הבקרה הפנימית שתוכננה ובוצעה כדי למנוע ולחשוף תרמית
 

 תבשל האופי של תרמית והקשיים שמבקרים נתקלים בהם בחשיפ .92
חשוב , תרמיתשמקורה בהצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים 

בכתב מאת ההנהלה המאשרים  הצהרותהדבר שהמבקר יקבל 
הסיכון לכך שיתכן את  השהיא גילתה למבקר את תוצאות הערכת

שהדוחות הכספיים הוצגו באופן מוטעה במידה מהותית כתוצאה 
חשד לתרמית או טענה לקיום ,  בדבר תרמיתידיעתהואת מתרמית 

 .המבוקרהגוף תרמית המשפיעה על 
 

 בקרת העלל המופקדים עעם ותקשורת עם ההנהלה 
 

קיומה  תאפשרוהמבקר תרמית או השיג מידע המצביע על זיהה  .93
לרמה המתאימה של ההנהלה כך  על לדווחעליו , תרמיתשל 

 .בהקדם האפשרי
 

שתרמית התרחשה המצביעות על כך המבקר ראיות צובר כאשר  .94
חשוב הדבר שהעניין יובא לתשומת הלב , או שהיא עשויה להתרחש

אם ניתן גם . בהקדם האפשריהנהלה באימה מתהרמה השל 
 מעילה בהיקף קטן על ידי -לדוגמא (לראות בעניין כחסר חשיבות 

הקביעה לגבי מהי רמה מתאימה ). המבוקרגוף בזוטר עובד 
גורמים כמו מהנהלה היא נושא לשיקול דעת מקצועי ומושפעת ב

, בדרך כלל. תרמיתועוצמת החשד ל האופי ,הסבירות לקנוניה
הנהלה היא לפחות רמה אחת מעל בעלי בה המתאימה הרמ
 .תפקיד שנראה שהם מעורבים בתרמית שחושדים בקיומהה

 
 :המבקר תרמית שמעורבים בהזיהה  .95
 

 ;הנהלה  )א( 
בקרה העובדים שהם בעלי תפקידים משמעותיים בתחום   )ב( 

 או; פנימיתה
  במקרים שבהם התרמית גורמת להצגה מוטעית-אחרים   )ג( 

 ,מהותית בדוחות הכספיים
 

בהקדם  בקרת העלמופקדים על לכך  על לדווחעל המבקר  
 .האפשרי
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יכולה  בקרת העלהתקשורת של המבקר עם המופקדים על  .96
תקשורת בנושאי "דעת  בדבר הגילוי . פה או בכתב- בעללהיעשות

" ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר
פה -לצורך הקביעה אם לתקשר בעלישקול קר מזהה גורמים שהמב

 של תרמית שמעורבת בה הנהלה ישותאופי והרגהבשל . או בכתב
או תרמית הגורמת להצגה מוטעית מהותית בדוחות , בכירה

הצורך וישקול את בהקדם האפשרי כך המבקר על ידווח , הכספיים
אם המבקר חושד שקיימת תרמית שבה . בכתבכך לדווח על 
בקרת מופקדים על ל על אותן חשדות ידווחהוא , הלהמעורבת הנ

העיתוי וההיקף של ,  ויקיים גם דיונים איתם אודות האופיהעל
 .נהלי ביקורת הדרושים להשלמת הביקורת

 
של ההנהלה או של  או הגינותם םאם קיימים ספקות באשר ליושר .97

 ייעוץ משפטי כדי תהמבקר קבלישקול , בקרת העלהמופקדים על 
 .יע לו להחליט בדבר דרך הפעולה המתאימה שיש לנקוטלסי

 
הבנה עם המופקדים על להמבקר יגיע , בשלב מוקדם של הביקורת .98

המבקר באשר דיווחי  אודות האופי וההיקף של בקרת העל
מודע לקיומה ושמעורבים בה עשוי להיות לתרמית שהמבקר 

מת ההנהלה כאשר תרמית כזאת אינה גורשאינם חברי עובדים 
 .מהותיתלהצגה מוטעית 

 
 וההנהלה יהיו בקרת העלמופקדים על שהעל המבקר לגרום לכך  .99

, וברמה המתאימה של אחריות, בהקדם האפשרי, מודעים
מהותיות בתכנון ובביצוע של בקרה פנימית הקשורות לחולשות 

למניעה או לחשיפה של תרמית שיתכן שהגיעו לתשומת לבו של 
 . המבקר

 
דוחות בהמבקר סיכון המתייחס להצגה מוטעית מהותית מזהה  .100

או , השלהנהלה אין שליטה עלי, תרמיתשמקורה בהכספיים 
 ה ישנו שיקול דעתפי-על, או אם,  השליטה אינה מספיקההשלגבי

יכלול , ההנהלהידי -על בתהליך הערכת הסיכון תמהותיחולשה 
נושאי  אודותשלו  חוובדיהמבקר ליקויים אלה בבקרה הפנימית 

דעת  בדבר הגילוי ראה (העל - בקרתשלשמעניינה ביקורת 
תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל "

 )."בגוף המבוקר
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אם קיימים עניינים אחרים כלשהם הקשורים לשקול על המבקר  .101
בגוף  בקרת העלעם המופקדים על לדון לגביהם לתרמית שיש 

 : לדוגמא,לה עשויים לכלולעניינים כא .)3(המבוקר
 

את להיקף ולתכיפות הערכת ההנהלה , חששות באשר לאופי •
בקרות שהותקנו כדי למנוע ולחשוף תרמית ושל הסיכון ה

 .שהדוחות הכספיים עשויים להיות מוצגים באופן מוטעה

מהותיות שזוהו בחולשות של ההנהלה לטפל באופן נאות מחדל  •
 .פנימיתהבבקרה 

 .להגיב באופן נאות לתרמית שזוהתהשל ההנהלה מחדל  •

לרבות , המבוקרהגוף סביבת הבקרה של את הערכת המבקר  •
 .סוגיות שהועלו באשר לכישורי ההנהלה והיושרה שלה

פעולות שנעשו על ידי ההנהלה ושעשויות להצביע על דיווח  •
ידי -על מדיניות חשבונאית תכגון בחיר, מירמהכספי שיש בו 

  להצביע על מאמצי ההנהלה לנהלשעשוייםההנהלה ויישומה 
רווחים במטרה להונות משתמשים בדוחות כספיים בדרך של 

 .ו ורווחיותהמבוקרהגוף באשר לביצועי ראייתם השפעה על 

חששות באשר למידה המספקת ולשלמות של אישור עסקאות  •
 .הנראות ככאלה שאינן במהלך העסקים הרגיל

 
  ואכיפהפיקוחלגופי  דיווח

 
שהובא המקצועית של המבקר לשמור על סודיות המידע  תוחוב .102

 עשויה למנוע יולקוחותללידיעתו תוך כדי מתן שירות מקצועי 
המבקר ישקול קבלת ייעוץ . לגורם חיצוניממנו מלדווח על תרמית 

משפטי על מנת לקבוע את דרכי הפעולה המתאימות בהתאם 
. רהממקרה למק המשפטית של המבקר שונה ואחריות .לנסיבות

חוקים או נסוגה מפני הוראות חובת הסודיות , בנסיבות מסוימות
מסוימים  ים כספיות על מבקר של מוסד-לדוגמא . בתי משפט

במקרים שבהם מתרחשות לגופים מפקחים לדווח מוטלת אחריות 
 . תרמיות

 
 
 

                                                        
תקשורת  " לגילוי הדעת בדבר - 12-11 ראה סעיפים -באשר לדיון בעניינים אלה   )3(

 ".על בקרת העל בגוף המבוקרהמופקדים  גורמיםנושאי ביקורת עם ב
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 ביקורתבהתקשרות ל להמשיך יכולהמבקר אינו מצבים בהם 
 

מחשד תרמית או  שמקורה במהצגה מוטעיתאם כתוצאה  .103
המבקר לנסיבות חריגות אשר מעלות ספק באשר נקלע , לתרמית

 :עליו, ליכולתו להמשיך לבצע את הביקורת
 

המתאימה את האחריות המקצועית והמשפטית לשקול  )א( 
המבקר לדווח לאדם או נדרש אם לרבות , בנסיבות העניין

דווח ל, בנסיבות מסוימות,  אואותולאנשים אשר מינו 
 ; פיקוחלגופי 

 
; ביקורתלאת האפשרות להפסיק את ההתקשרות לשקול  )ב( 

 וכן 
 

 :ביקורתלאם המבקר מפסיק את ההתקשרות  )ג( 
 

הנהלה ועם המופקדים בלדון עם הרמה המתאימה  )1(  
ביקורת ל בנוגע להפסקת ההתקשרות בקרת העלעל 

 וכן; והסיבות שהביאו להפסקה זו
 

מת חובה מקצועית או משפטית לדווח אם קיילשקול  )2(  
במקרים , מבקר אואת הלאדם או לאנשים אשר מינו 

אודות הפסקת ההתקשרות , פיקוחלגופי , מסוימים
 . ביקורת והסיבות שהביאו להפסקה זול

 
 :כאשר, לדוגמא, להתקיים עשויות כאמורחריגות נסיבות  .104

 
י תרמית  נוקט בפעולה המתאימה לגבו אינהמבוקרהגוף  )א( 

 אם גם, אשר להערכת המבקר דרושה בנסיבות העניין
 ; בכללותםהתרמית אינה מהותית ביחס לדוחות הכספיים

 
מהותית להצגה מוטעית הסיכונים את  המבקר תבחינ )ב( 

 על סיכון יםהביקורת מצביעוממצאי תרמית שמקורה ב
 או ; מתפשטתותרמית מהותית למשמעותי 

 
באשר לכישורי ההנהלה או היושרה למבקר חשש משמעותי  )ג( 

 .בקרת העלשלה או של המופקדים על 
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מוחלט לא ניתן לקבוע באופן , בשל מגוון הנסיבות שעשויות לחול .105
גורמים . ביקורת תופסקלהדבר שההתקשרות  ראוימתי 

 והמשפיעים על מסקנתו של המבקר כוללים את השלכות מעורבות
דבר שעשוי  (בקרת העלים על של חבר הנהלה או של אלה המופקד
ואת ההשפעות על המבקר של ) להשפיע על מהימנות מצגי ההנהלה

 .המבוקרהגוף קשר מתמשך עם 
 

המבקר ישקול לקבל ייעוץ משפטי בבואו להחליט אם להפסיק את  .106
לרבות , ביקורת ובבואו לקבוע דרך פעולה מתאימהלההתקשרות 

   .(4)או אחרים ואכיפה  קוחפיגופי , האפשרות לדווח לבעלי מניות
 

 תיעוד
 

 הערכת ובגין תווסביבהמבקר בגין הבנת הגוף המבוקר תיעוד  .107
פי -הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית כנדרש על

והערכת , הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו"גילוי הדעת בדבר 
 לכלולצריך  "הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

 :את
 

ההחלטות המשמעותיות שנתקבלו במהלך הדיונים בין  )א( 
 הדוחות  שלחשיפתםלמידת חברי צוות הביקורת באשר 

הצגה מוטעית מהותית ל המבוקרהגוף הכספיים של 
 וכן; תרמיתשמקורה ב

 

ערכים המתייחסים להצגה והסיכונים המזוהים והמ )ב( 
 הדוחות תתרמית ברמשמקורה במוטעית מהותית 

 .המצגים תמהכספיים ובר
 

סיכונים המוערכים המתייחסים ל את המענהתיעוד המבקר  .108
 :צריך לכלול אתלהצגה מוטעית מהותית 

 
 הכולל לסיכונים המוערכים להצגה מוטעית המענה )א( 

 הדוחות הכספיים תתרמית ברמשמקורה במהותית 
 של הזיקהוכן , ביקורתההעיתוי וההיקף של נהלי , והאופי

יכונים המעורכים המתייחסים להצגה סלאותם נהלים 
 וכן; המצגים תתרמית ברמשמקורה במוטעית מהותית 

 

                                                        
תקשורת  לגבי הנחיות מספק  מכללי ההתנהגות המקצועית של הלשכה16כלל   )4(

 .המוחלףהמבקר ומבקר המחליף הבין 
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אלה שנועדו לטפל בסיכון  לרבות, ביקורתהתוצאות נהלי  )ב( 
 .הנובע מהתעלמות ההנהלה מבקרות

 
 ,על המבקר לתעד תקשורת בנושא תרמית שדווחה להנהלה .109

 .ולאחריםה ואכיפ פיקוחלגופי , בקרת העלמופקדים על ל
 

 המבקר למסקנה שההנחה שלפיה קיים סיכון להצגה הגיע .110
 להכרה בהכנסה התרמית הקשורשמקורה במוטעית מהותית 

עליו לתעד את הסיבות , ההתקשרותבנסיבות מתאימה אינה 
 .למסקנה זאת

 
באשר , תוך שימוש בשיקול דעת מקצועי, המבקר הוא זה שיחליט .111

 .יינים האמוריםהענ יתועדולמידה שבה 
 

 תחילה
 

ת של דוחות כספיים לתקופות וביקוריחול על זה גילוי דעת  .112
 .או לאחר מכן, 2007  בינואר1 המתחילות ביום 
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 נספחים 
 

 תרמיתלסיכון דוגמאות של גורמי  - 1נספח 
  

גורמים לתרמית המפורטים בנספח זה מהווים דוגמאות לגורמי הסיכון 
. אליהם במגוון רחב של מצביםלהיחשף ויים כאלה אשר המבקרים עש

רלבנטיים ה מובאות דוגמאות הקשורות לשני סוגים של תרמית ,בנפרד
שימוש בלתי ) 2 (-ודיווח כספי שיש בו הונאה ) 1(-דהיינו ,  המבקרתלבחינ

יקבע סיווג נוסף , לגבי כל אחד מסוגי תרמית אלה. בנכסיםמורשה 
 בדרך כלל כאשר מתרחשות קיימיםההמבוסס על שלושת המצבים 

 :תרמיתב שמקורןמהותית הצגות מוטעות 
 
 ,לחצים/תמריצים )א(
 וכן, אפשרויות )ב(
 .צידוק כלשהו /עמדותביסוס על  )ג(

 
, מכסים מגוון רחב של מצביםהמפורטים להלן למרות שגורמי הסיכון 

המבקר עשוי לזהות גורמי ,  בהתאם לכך.הם מהווים דוגמאות בלבד
, לא כל הדוגמאות הללו רלבנטיות בכל הנסיבות. ספים או שוניםסיכון נו
בגופים  עשויות להיות בעלות חשיבות גדולה יותר או פחותה יותר ןוחלק

כמו .  מאפייני בעלות או נסיבות שוניםםבגודל שונה ושיש להמבוקרים 
הדוגמאות שנכללו בגין גורמי סיכון לא נועד לשקף את הצגת סדר , כן

 . תכיפות התרחשותםאת חסית או  היםחשיבות
 

דיווח כספי להצגות מוטעות שמקורן בתרמית הקשורים לגורמי סיכון 
 בו הונאהשיש 

   
להצגות תרמית הקשורים ללהלן מובאות דוגמאות של גורמי סיכון 

 :דיווח כספי שיש בו הונאהב שמקורן מוטעות
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 לחצים/תמריצים
 
 ברווחיות כתוצאה קיים איום לפגיעה ביציבות הכספית או .1

כמו , הגוף המבוקראו תפעוליים של , ענפיים, מתנאים כלכליים
 : להלןהמפורטיםאלה 

 

מלווים ה או שוק שהגיע לרוויה ,רמה גבוהה של תחרות •
 .רווחיותבבירידה 

כמו שינויים , לשינויים מהיריםרגישות רמה גבוהה של  •
 . או שיעורי ריבית, התיישנות מוצרים, בטכנולוגיה

ידה משמעותית בביקושים מצד לקוחות וגידול בכישלונות יר •
 . או בכלכלה בכללותהםהמסויבענף עסקיים 

, הפסדים תפעוליים אשר הופכים את הסכנה לפשיטת רגל •
 . לצפויה בקרוב,השתלטות עויינתלאו , עיקוליםל

חוזרים ונשנים ה שוטפתלות יתזרימי מזומנים שליליים מפע •
 בשעה מזומנים מפעולות יכולת ליצור תזרימי-או אי

 .גידול ברווחיםאו על שמדווחים על רווחים 

חברות או רווחיות חריגה במיוחד בהשוואה ל המהירצמיחה  •
 .ענף ואחרות באות

של סטטוטוריים או , בתחומים חשבונאייםתקינה חדשה  •
 .גופים מפקחים

 
על ההנהלה מוטלים לחצים מופרזים לעמוד בדרישות או בציפיות  .2

 :דים שלישיים כתוצאה מהנסיבות דלהלןשל צד
 

, וחיות או למגמות מסוימות של אנליסטיםוציפיות לר •
או צדדים חיצוניים , נושים משמעותיים, משקיעים מוסדיים

, )במיוחד ציפיות אגרסיביות או בלתי מציאותיות(אחרים 
, לדוגמא, לרבות ציפיות שנוצרו על ידי ההנהלה במסגרת של

ו דיווחים שנתיים אופטימיים במידה פרסומים בעתונות א
 .מוגזמת

הצורך לגייס כספים בדרך של נטילת התחייבויות נוספות או  •
, גיוס הון נוסף כדי שהגוף המבוקר ימשיך להיות תחרותי

לרבות צורך במקורות כספיים לשם מימון משמעותי של 
 .מחקר ופיתוח או השקעות
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ל רישום למסחר לעמוד בדרישות ש) marginal(יכולת גבולית  •
  חוב או באמות מידה פיננסיות החזרבבורסה או ל

)Covenants Debt.( 
תוצאות שליליות או הנתפשות ככאלה בעקבות דיווח על  •

כגון , תוצאות כספיות גרועות בגין עסקאות תלויות ועומדות
 .מיזוגים או זכיה במכרזים

 
ישי של מידע זמין המרמז על כך שקיים איום על המצב הכספי הא .3

חברי הנהלה או של המופקדים על בקרת העל כתוצאה מהביצועים 
 :הכספיים של הגוף המבוקר הנובעים מהנסיבות דלהלן

 

 .אינטרסים כספיים משמעותיים בגוף המבוקר •
המופקדים וגמולם של חברי הנהלה יחלקים משמעותיים מת •

 אופציות והסדרי שכר ,  מענקים-לדוגמא (על בקרת העל 
earn-out arrangements ( מותנים בהשגת יעדים אגרסיביים
או , מצב כספי, תוצאות פעולות, בקשר עם מחירי מניות

 .)5(תזרימי מזומנים 

 .ערבויות אישיות להתחייבויות הגוף המבוקר •
 
קיימים לחצים מופרזים על ההנהלה או על צוות העובדים לעמוד  .4

לרבות , ת העלביעדים כספיים שנקבעו על ידי המופקדים על בקר
 .ביעדי רווחיותמכירות או עמידה ביעדי 

 
 אפשרויות

 
אופי הענף או אופי הפעילות של הגוף המבוקר יוצר אפשרויות  .1

 :דיווח כספי שיש בו הונאה אשר עשוי לנבוע מהנסיבות דלהלן
 

צדדים קשורים שאינן במהלך עם עסקאות משמעותיות  •
או מבוקרים  םשאינצדדים קשורים עם העסקים הרגיל או 

 .על ידי רואי חשבון אחריםמבוקרים 
 

                                                        
דים תוכניות להענקת תמריצים להנהלה עשויות להיות מותנות בהשגת יע  (5)

הגוף של נבחרות הקשורים באופן בלעדי לחשבונות מסוימים או פעילויות 
לגוף מהותיים אינם החשבונות או הפעילויות שאותם אפילו אם יתכן , המבוקר
 .המבוקר
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 מאפשר לגוף אשרעוצמה פיננסית או דומיננטיות בענף מסוים  •
המבוקר להכתיב תנאים לספקים או ללקוחות שיתכן שיביאו 
לידי עסקאות בלתי נאותות או שאינן בגדר של עיסקה בין 

 ).non-arm’s length(מוכר מרצון לקונה מרצון 
או הוצאות המבוססים על , הכנסות, ייבויותהתח, נכסים •

אומדנים משמעותיים הקשורים בשיקול דעת סובייקטיבי או 
 .וודאויות שקיים קושי לאמתן-אי

 ,או מורכבות במידה רבה, בלתי רגילות, עסקאות משמעותיות •
במיוחד אלה שבוצעו במועד הקרוב לתום התקופה המדווחת 

 ".תוכן"מול " הצור"המציבות סוגיות קשות בתחום של 
פעילויות משמעותיות הממוקמות או מתנהלות מעבר לגבולות  •

 עסקית ה סביבתוקיימבינלאומיים בתחומי שיפוט שבהם 
 .שונותותרבויות 

 .שימוש במתווכים כשלא נראה שיש צידוק עסקי ברור לכך •
חשבונות בנק משמעותיים או פעילות של חברות בנות או  •

ם בהם מקלטי מס כשלא נראה סניפים בתחומי שיפוט שקיימי
 .שיש צידוק עסקי ברור לכך

 
 :להלןשנגרם מהנסיבות דשל ההנהלה אפקטיבי  לאפיקוח  .2
 

על ידי אדם אחד או קבוצה קטנה של אנשים בניהול שליטה  •
בקרות ללא הנהגת ) בעסק שאינו מנוהל על ידי הבעלים(

 .מפצות

ל תהליך עעל בקרת העל בלתי יעיל על ידי המופקדים פיקוח  •
 .הבקרה הפנימיתועל הדיווח הכספי 

 
כפי שמתבטא מהנסיבות , קיים מבנה ארגוני מורכב ובלתי יציב .3

 :דלהלן
 

בעלי  היחידים שהםאו מיהם  הארגוןהו יקושי לאבחן מ •
 .שליטה בגוף המבוקר

ישויות משפטיות מבנה ארגוני מורכב במידה מופרזת הכולל  •
 .מכות בלתי רגיליםסוניהול ת יהיררכיאו לא רגילות 

או , משפטיהיועץ בתפקיד ה, גבוהה בהנהלה בכירהתחלופה  •
לרבות מקרים בהם יש , בקרת העלהמופקדים על בקרב 

 . נקודות תורפה מהותיות בבקרה הפנימית
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 :להלןמהנסיבות דפנימית כתוצאה הבקרה ליקויים ב .4
 

בקרות ממוכנות לרבות , מעקב בלתי מספיק על בקרות •
כאשר קיימת חובה (ביניים לתקופות על דיווח כספי ובקרות 

 ). של דוחות לתקופות בינייםלדיווח חיצוני

לא אפקטיבי גבוהים או העסקת צוות עובדים תחלופה שיעורי  •
או טכנולוגיית , ביקורת פנימית, בתחומים של חשבונאות

 .מידע

  .אפקטיביות לאמידע ומערכת מערכת חשבונאות  •
 

 וק כלשהוציד/ביסוס על עמדות
 

הגוף של ערכי בלתי יעילים או אכיפה , תמיכה, ביצוע, תקשורת •
הנחלה של  או , על ידי ההנהלהוהאתיקה שלשל כללי או המבוקר 

  .בלתי נאותיםאו כללי אתיקה ערכים 

בבחירה שלא מתחום הכספים ההנהלה גורמי השתתפות מופרזת של  •
ומדנים קביעה של אבמדיניות חשבונאית או בבחינת או , של

 .משמעותיים

או , או חוקים ותקנות, קיימת היסטוריה של הפרת חוקי ניירות ערך •
או נגד , ונגד ההנהלה הבכירה של, קרוהגוף המבתביעות נגד 

תרמית או הפרה של חוקי ותקנות לבטענה בקרת העל המופקדים על 
 .ניירות ערך

גוף הלהנהלה עניין מוגזם בשמירה או העלאה של מחירי המניות של  •
 .הרווחיות שלואו של מגמת המבוקר 

נושים וצדדים שלישיים , ההנהלה נוהגת להתחייב כלפי אנליסטים •
 .תחזיות אגרסיביות או בלתי מציאותיותכי תעמוד באחרים 

  מהותיות ידועות בבקרה פנימיתחולשותההנהלה לתקן כשל של  •
 .הנכוןבעיתוי 

בכדי להקטין  ראוייםעניין להשתמש באמצעים שאינם יש להנהלה  •
 .מיסוימטעמי רווחים וזאת דיווח על עד למינימום 

 .מורל נמוך בין חברי הנהלה בכירים •

פרטיות לעסקאות בין עסקאות מבחינים מנהל אינם -הבעלים •
 .מסחריות

י מספר "חברה הנשלטת ע(בחברת מעטים ויכוחים בין בעלי המניות  •
 ).קטן של בעלי מניות

או חריגה ההנהלה להצדיק חשבונאות ניסיונות חוזרים ונשנים של  •
 .מהותיותשיקולי בהתבסס על לא נאותה 
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בין ההנהלה לבין המבקר הקיים או המבקר הקודם הם היחסים  •
 :שמתבטא במצבים דלהלןכפי , מתוחים

 
ויכוחים תכופים עם המבקר הקיים או המבקר הקודם בנושאי  * 

 .ביקורת או דיווח, ותחשבונא
כמו אילוצי זמן בלתי סבירים , ת כלפי המבקרדרישות בלתי סבירו * 

 .המבקררואה החשבון בנוגע להשלמת הביקורת או פרסום דוח 
על המבקר פורמלי או בלתי פורמלי מגבלות המוטלות באופן  * 

 את גישת המבקר לאנשים או ראויהמגבילות בצורה בלתי ה
או שמגבילות את יכולתו של המבקר לתקשר באופן , למידע

 .בקרת העלעם המופקדים על  אפקטיבי
במיוחד , של ההנהלה במגעיה עם המבקרשתלטנית התנהגות  * 

בקשר לניסיונותיה להשפיע על היקף עבודתו של המבקר או על 
צוות שהוקצה האו על המשך העסקתו של , עובדיםה צוות תבחיר

 .לרבות גורמים עימהם מתייעץ צוות הביקורת ,למשימת הביקורת
 

 להצגות מוטעות שמקורן בשימוש בלתי תרמית הקשורים לגורמי סיכון 
 נכסיםמורשה ב

 
להצגות מוטעות שמקורן בשימוש בלתי מורשה גורמי הסיכון הקשורים 

נכסים ניתן לסווג לפי שלושת התנאים אשר בדרך כלל קיימים כאשר ב
 : תרמיתמבוצעת

 
ק צידו/ביסוס על עמדות) ג(-ו, אפשרויות) ב(, לחצים/תמריצים) א(

דיווח כספי להצגות מוטעות בגורמי סיכון מסוימים הקשורים . כלשהו
הצגות מוטעות שיש בו הונאה עשויים אף הם להיות קיימים כאשר 

 יתכן -לדוגמא . נכסים מתרחשות בשימוש בלתי מורשה בןשמקור
יהיה בהם פנימית הבבקרה וחולשות של הנהלה שפיקוח לא אפקטיבי 

דיווח כספי שיש בו הונאה או שמקורן בכדי לאפשר הצגות מוטעות 
להלן מובאות דוגמאות של גורמי סיכון . נכסיםשימוש בלתי מורשה ב

 :נכסיםלהצגות מוטעות שמקורן בשימוש בלתי מורשה בהקשורים 
 

  לחצים/תמריצים
 
התחייבויות כספיות אישיות עשויות ליצור לחץ על הנהלה או על  .1

החשופים  או לנכסים אחרים שיש להם גישה למזומנים, עובדים
 .למעילה

 
לבין עובדים שיש להם גישה הגוף המבוקר שליליים בין יחסים  .2

 עשויים להניע את ,החשופים לגניבהלמזומנים או לנכסים אחרים 
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 קשרים שליליים -לדוגמא . אותם עובדים למעול באותם נכסים
 :עשויים להיווצר על ידי

 

 .תידפיטורים מתוכננים או צפויים בע •

שחלו תיגמול לעובדים לעובדים או בתוכניות בתיגמול שינויים  •
 . לחולצפוייםשלאחרונה או 

 שאינם תואמים את או הטבות אחרות, תיגמול, םקידו •
 .הציפיות

 
 אפשרויות

 
של חשיפתם מאפיינים או נסיבות מסוימים עשויים להגדיל את  .1

רשה האפשרויות לשימוש בלתי מו -לדוגמא . למעילהנכסים 
 :המצבים דלהלןכאשר קיימים יגדלו נכסים ב

 

 .במעברסכומים גבוהים של מזומנים בקופה או  •

שיש בעלי ערך גבוה או אך  בגודלפריטי מלאי שהם קטנים  •
 .להם ביקוש רב

כמו איגרות חוב , בקלותלמזומנים נכסים הניתנים להמרה  •
 .יהלומים או שבבי מחשב, ז"למוכ

 או ניתן לשווקם בקלותשודל קטנים בגהפריטי רכוש קבוע  •
 .עליהםבעלות לזיהוי מני מסנעדרים 

 
החשיפה על נכסים עשויה להגדיל את בלתי מספקת בקרה פנימית  .2

ששימוש בלתי מורשה  יתכן -לדוגמא . למעילה של אותם נכסים
 :בשל קיומם של הדברים הבאיםתרחש ינכסים ב

 

בלתי בדיקות העדר נאותה של תפקידים או בלתי הפרדה  •
 .תלויות

כמו , בכירהההנהלה הנאותה על הוצאות של בלתי השגחה  •
 .ות והחזרי הוצאות אחרהנסיעהוצאות 

 .נכסיםעם גישה לנאותה של ההנהלה על עובדים בלתי השגחה  •
ל אתרים ע פיקוח או מעקב בלתי מספיקים -לדוגמה 
 .מרוחקים

לתפקידים בהם עבודה מיון נאות של מועמדים להעדר  •
 . ישנה גישה לנכסיםלעובדים

 .ניהול בלתי מספיק של רישומים בגין נכסים •
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 של עסקאות ים ואישורותנאותה של הרשאמערכת העדר  •
 ). לגבי רכישות-לדוגמא (

מלאי או , השקעות, העדר אמצעי הגנה פיזיים על מזומנים •
 .רכוש קבוע

באופן , אי ביצוע התאמות בין מצאי נכסים ובין רישומיהם •
 .מלא ובמועד

 זיכויים - לדוגמא ,של עסקאותובמועד נאות בלתי יעוד ת •
 .המתייחסים להחזר טובין

 .קיום נוהג של יציאה לחופשה-אי •

טכנולוגיית מידע המאפשר בשל ההנהלה בלתי מספקת הבנה  •
 . בתחום זהלעובדים לבצע מעילה

לרבות , מספיקות על גישה לרישומים ממוכניםבלתי בקרות  •
שורות ליומני אירועים בקרות על מערכות מחשב הק

 .אלושל יומנים וסקירה ) event log(ממוחשבים 
 

  צידוק כלשהו/ביסוס על עמדות
 

לשימוש הקטנת סיכונים הקשורים במעקב או התעלמות מהצורך ב •
 .נכסיםבלתי מורשה ב

כסים שימוש בלתי מורשה בנבבקרה פנימית על התעלמות מהצורך  •
ליקויים י כך שלא מתקנים יד-עלבקרות קיימות או ידי עקיפת -על

 .פנימיתהידועים בבקרה 

מהגוף המבוקר שביעות רצון -התנהגות המצביעה על מורת רוח או אי •
 . בעובדואו מטיפול

שעשויים להצביע על כך של עובד שינויים בהתנהגות או בסגנון חיים  •
 . בנכסיםשנעשה שימוש בלתי מורשה 

 .קטן לגבי גניבות בהיקףסלחנות  •
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 נהלי ביקורת אפשריים לטיפול לדוגמאות   -  2נספח 
בסיכונים מוערכים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 

 תרמיתב שמקורה
 

נהלי ביקורת אפשריים לטיפול בסיכונים ללהלן מובאות דוגמאות 
מוערכים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית כתוצאה מתרמית 

בלתי מורשה משימוש דיווח כספי שיש בו הונאה והן בהן שמקורה 
הם מהווים ,  שנהלים אלה מכסים טווח רחב של מצביםאף-על. נכסיםב

 ביותר ואף יםהמתאימיהיו  לא םיתכן שה, ובהתאם לכך, דוגמאות בלבד
לא נועד לשקף דלהלן הסדר של הנהלים , כמו כן. מצבבכל הדרושים לא 

 . היחסיתםאת חשיבות
 

 שיקולים ברמת המצגים
 

הצגה מוטעית מהותית להסיכון את מבקר להערכת המענה ספציפי 
תרמית או לצירופים של גורמי סיכון בסוגים או תלוי בתרמית שמקורה ב

 שעליהם והמצגיםסוגי העסקאות , ויתרות החשבונות, שזוהובמצבים 
 .הם עשויים להשפיע

 
 : המבקרלמענהלהלן דוגמאות ספציפיות 

 

 להיות -גמא מסוימות לדופתע בדיקות ביצוע ביקור באתרים או  •
מלאי באתרים שלגביהם לא נמסרה הודעה מוקדמת בספירת נוכח 

 .מזומניםפתע של על נוכחות המבקר או ספירת 

אם (לבקש שיערך מפקד מלאי בגמר התקופה או בתאריך סמוך  •
כדי להקטין עד למינימום את הסיכון בוזאת ) מפקד כזה לא נעשה

ל השלמת הספירה למניפולציה של יתרות בתקופה שבין התאריך ש
 .הדיווח תתקופותום 

פה עם לקוחות - ליצור קשר בעל-לדוגמא . גישת הביקורתשינויים ב •
וזאת בנוסף למשלוח בקשות ) בהסכמת הלקוח(או ספקים גדולים 

שלוח בקשות לאישורים לצד מסוים בתוך מ, בכתב לאישור יתרות
 . מידע נוסף או בעל אופי שונהתבקש, הגוף המבוקר

שנעשו בספרי החשבונות ירה מפורטת של פעולות התאמה לבצע סק •
פעולות אשר נראות ובחינת בגמר הרבעון או השנה של הגוף המבוקר 

 .או בסכומים בלתי רגיליםבלתי רגילות על פניהן כ

במיוחד , משמעותיות ובלתי רגילותעריכת בירורים לגבי עסקאות  •
יון לאתר בנס, בין היתר, בגמר השנה או בסמוך לכךשחלו אלו 

כספיים התומכים המשאבים העסקאות עם צדדים קשורים ומקור 
 .בעסקאות
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 השוואה בין מכירות ועלות מכירות -לדוגמא . נהלים אנליטייםביצוע  •
והשוואתן ביצוע תקופות עסקיים ולפי תחומים לפי , לפי אתרים

 .ציפיות המבקרל

יכון  עם עובדים המעורבים בתחומים שבהם זוהה סבירוריםעריכת  •
 הסיכון לבחון אתכדי , תרמיתשמקורה במהותית להצגה מוטעית 

 .בגינובקרות ואת ה

מבקרים אחרים עורכים את ביקורת הדוחות רואי חשבון כאשר  •
בדבר עימם המבקר דון י, הכספיים של אחת או יותר מחברות הבנות

מהותית להצגה מוטעית היקף העבודה שיש לבצע כדי לטפל בסיכון 
 .אלהחברות עסקאות ופעילויות בין בתרמית עקב 

לפריט בדוחות בקשר  תמיוחדהיא בעלת חשיבות  מומחה תאם עבוד •
תרמית הוא להצגה מוטעית שמקורה בהכספיים שלגביו הסיכון 

, לבצע נהלים נוספים הקשורים לחלק או לכל ההנחותיש , גבוה
השיטות או הממצאים של המומחה או להעסיק מומחה אחר למטרה 

 .זאת כדי לקבוע שהממצאים אינם בלתי סבירים ו,זו

נבחרות מאזניות נהלי ביקורת לצורך ניתוח של יתרות פתיחה ביצוע  •
בדיעבד את דוחות כספיים שבוקרו בעבר כדי להעריך שמקורן ב

 ות הפרשה בגין החזר-לדוגמה , איכות האומדנים בחשבונאות
  .מכירות

 שהוכנו על ידי ותאחר התאמות חשבון או התאמותנהלים לגבי ביצוע  •
 .שנעשו בתקופות בינייםהתאמות בחינה של לרבות , הגוף המבוקר

כדי ) Data Mining(נתונים כריית כמו , טכניקות בסיוע מחשבביצוע  •
 .לבחון חריגים באוכלוסייה

 .רישומים ועסקאות שעובדו בסיוע מחשבבחינת אמינות  •

 .לגוף המבוקרמחוץ שראיות ביקורת נוספות מתוך מקורות איתור  •
 

 דיווח כספי שיש בו הונאהלהצגה מוטעית שמקורה ב -מענה ספציפי 
 

הסיכון באשר להערכתו את  המבקר למענהלהלן מובאות דוגמאות 
 :דיווח כספי שיש בו הונאהשמקורה בהצגה מוטעית מהותית ל
 

 הכרה בהכנסה
 
נהלים אנליטיים הקשורים להכנסה תוך שימוש בנתונים ביצוע  •

 השוואה של הכנסות המדווחות -לדוגמא  Disaggregated)( םפרטניי
העסקי במשך התקופה התחום לפי חודש הביצוע ולפי קו המוצר או 

. השוטפת המדווחת עם נתונים השוואתיים לתקופות הקודמות
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יחסים בזיהוי מועילות טכניקות ביקורת בסיוע מחשב עשויות להיות 
 .י רגילים ואינם צפוייםאו עסקאות המתייחסים להכנסה שהם בלת

 אישורים מלקוחות בדבר תנאי חוזים רלבנטיים מסוימים תקבל •
היות שהטיפול , )Side Agreements( והעדר הסכמים צדדיים

תנאים או הסכמים כאלה מהחשבונאי הנאות מושפע לעתים קרובות 
והבסיס להנחות או התקופה שאליה הן מתייחסות מתועדות לעתים 

ידי לקוח -תנאי קבלה על -לדוגמא .  נאותהלאבצורה קרובות 
)Acceptance Criteria(, העדר התחייבויות , משלוח ותנאי תשלום

הבטחת ,  של המוצרההחזרהזכות , עתידיות או מתמשכות של מוכר
 )Guaranteed Resale Amounts(בידי הלקוח  חוזרתסכומי מכירה 

ת רלבנטיים  כל אלה הם לעתים קרובו- הותנאים לביטול או החזר
 .בנסיבות כאלה

בתחום המכירות והשיווק הגוף המבוקר עם צוות העובדים של בירור  •
 באשר למכירות או משלוחים שנעשו סמוך ואו עם היועץ המשפטי של

והידע שלהם אודות תנאים בלתי רגילים המדווחת התקופה לתום 
 .כלשהם הקשורים לעסקאות אלה

בכדי לראות המדווחת ופה התקבתום אחד או יותר באתר  ותנוכח •
או (את משלוחי הטובין או ההכנות שנעשות בהקשר למשלוחים 

הקשר למכירות וחתך בולבצע נהלים מתאימים ) שהוחזרוטובין 
)cutoff (של מלאי. 

העיבוד והרישום של , לגבי אותם מצבים שבהם נעשה הייזום •
לבדוק את הבקרות , ממוחשבעסקאות הקשורות להכנסה באופן 

 לקבוע האם הן מספקות ביטחון שהעסקאות האמורות אכן בכדי
 . נרשמו באופן נאותןהתבצעו ושה

 
 כמויות מלאי

 

בכדי לזהות אתרים או הגוף המבוקר רישומי המלאי של בדיקת  •
המלאי או ספירת פריטים המחייבים תשומת לב מיוחדת במשך 

 .לאחר מכן

יע על כך בספירות המלאי באתרים מסוימים מבלי להודהתבוננות  •
 .מראש

תקופת הדיווח או בסמוך לכך בכדי בתום ספירות מלאי נוכחות ב •
להקטין עד למינימום את הסיכון למניפולציה במשך התקופה שבין 

 .התקופה המדווחתתום הספירה לבין 

בדיקה  -לדוגמא , ההתבוננות בספירהבמהלך נהלים נוספים ביצוע  •
 האופן שבו טובין נערמו , של תוכן פריטים שנארזו בקופסאותתקפדני

, או ששמו עליהם תוויות)  ריבועים חלולים-לדוגמא (לערמה 
כמו ) הסוג או הריכוז,  הטוהר-דהיינו (והאיכות של חומרים נזילים 
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לצורך זה ניתן להסתייע בעבודתו של . בשמים או כימיקלים מיוחדים
 .מומחה

ת השוואה של כמויות לתקופה השוטפת עם אלה לתקופועריכת  •
המיקום שלו או קריטריונים , קודמות לפי סוג או הקבוצה של המלאי

 . או השוואה של כמויות שנספרו עם רישומי מלאי תמידי, אחרים

טכניקות ביקורת בסיוע מחשב בכדי לבדוק בנוסף את איסוף נקיטת  •
 למיין לפי מספר -לדוגמא , המלאי הפיזי שלגביו נערכה ספירה

קרה על תוויות או לפי המספר הסדרתי התווית בכדי לבדוק את הב
של הפריט בכדי לבדוק את האפשרות להשמטה או הכפלה של 

 .הפריטים
 

 אומדני הנהלה
 

מומחה בכדי לפתח אומדן בלתי תלוי לצורך השוואה הסתמכות על  •
 .עם אומדן ההנהלה

ההנהלה שאינם נמנים עם בעלי תפקידים עם הבירורים הרחבת  •
ה תיכולתה של ההנהלה וכוונאמת את לומחלקת החשבונות בכדי 

 .האומדןלקביעת לבצע תוכניות רלבנטיות 
 

 נכסיםלהצגות מוטעות שמקורן בשימוש בלתי מורשה ב - ספציפימענה 
 

תגובת הביקורת לסיכון . נסיבות שונות יכתיבו בהכרח תגובות שונות
לשימוש בלתי תרמית והקשורה שמקורה בהצגה מוטעית מהותית ל

כלפי יתרות חשבונות וסוגי בדרך כלל ים תהיה מכוונת נכסמורשה ב
למרות שחלק מתגובות הביקורת שצויינו בשתי . עסקאות מסוימים

חייב הביקורת היקף , לעיל עשוי להיות ישים בנסיבות כאלהדהקטגוריות 
 בהקשר לשימוש בלתי מידע המיוחד בנוגע לסיכון שזוההתלוי בשיהיה 

  .מורשה בנכסים
 

סיכון להצגה מוטעית מהותית ל המבקר מענהת דוגמאות ללהלן מובאו
 :נכסיםשמקורה בשימוש בלתי מורשה ב

 .השנה או בסמוך לכךבתום  מזומנים או ניירות ערך תספירעריכת  •

לרבות ( לקבל אישורים ישירים מלקוחות בנוגע לפעילות איתם הבקש •
שבהם נעשו אישור המועדים  כמו גם ותהחזר ויתעודות זכו

 .המבוקרתלתקופה ) יםתשלומה

 .שנמחקוחובות אבודים בגין שנגבו סכומים ניתוח  •

 . במלאי לפי אתרים או סוג המוצריםחוסרניתוח  •

 .בענףהשוואה של יחסי מלאי עיקריים למקובל עריכת  •



 
 92' גילוי דעת מס  - לשכת רואי חשבון בישראל  ©

 

 414 2006 אוקטובר - ז"  התשסתשרימהדורת 
   

 

 .תיעוד תומך בגין הפחתות שנכללו ברישומי מלאי תמידיסקירת  •

ה של עובדים עם רשימספקים בסיוע מחשב של רשימת  הצלבהביצוע  •
 . חופפיםבכדי לזהות כתובות או מספרי טלפונים

כפילויות חקירה בסיוע מחשב של רישומי שכר בכדי לזהות ביצוע  •
 . או בחשבונות בנקיםהםזהות שלתעודות , של עובדיםכתובות ב

אם  ,ראיותמעט תיקים אישיים לגבי אותם תיקים הכוללים סקירת  •
 .תקופתיות של העובדר הערכות  העד-לדוגמא , באשר לפעילות, בכלל

מגמות בלתי באו בדפוסים הנחות על מכירות והחזרים ניתוח  •
 .רגילים

לקבל אישורים בדבר תנאי חוזים מיוחדים עם צדדים בקשה  •
 .שלישיים

עשה בהתאם לתנאים שנקבעו נראיות לכך שביצוע חוזים השגת  •
 .בהם

 . של הוצאות ניכרות ובלתי רגילותןנאותותסקירת  •

חברי הנהלה לשל הלוואות והיתרות בספרים  יםאישורת סקיר •
 .קשוריםצדדים לבכירים ו

הרמה והנאותות של דיווחים על הוצאות שהוגשו על ידי חברי סקירת  •
 .הנהלה בכירים
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קיומה דוגמאות של נסיבות המצביעות על אפשרות  - 3נספח 
 של תרמית

  
 האפשרות שיתכן להלן מובאות דוגמאות של נסיבות שעשויות להצביע על

 :תרמיתשמקורה בשהדוחות הכספיים כוללים הצגה מוטעית מהותית 
 
 :הכוללות את הדברים הבאים, ברשומות החשבוןתקינות -אי

הנכון או שנרשמו בעיתוי עסקאות שלא קיבלו ביטוי באופן מלא או  •
או מדיניות , סיווג, תקופת החשבון, באופן בלתי נאות באשר לסכום

 .הגוף המבוקר

 .או בלתי מאושרותמבוססות יתרות או עסקאות שאינן  •

 המשפיעות באופן משמעותי על התוצאות "רגע אחרון"התאמות  •
 .הכספיות

ולרישומים לתוכניות יש גישה שאינם מורשים לכך שלעובדים הוכחה  •
 .שאינם נדרשים בביצוע תפקידם המוגדר

 .רמזים או תלונות שנמסרו למבקר אודות טענות לתרמית •
 

 :הכוללות את הדברים הבאים, ות מנוגדות או חסרותראי

 .מסמכים חסרים •

 . בהם שינויהמסמכים שנראה שנעש •

זמינים רק מסמכים מצולמים או אך צפוי שקיימים מסמכי מקור  •
  .כאלה שמועברים באופן אלקטרוני

  .משמעותיים בלתי מוסברים בהתאמותקיימים פריטים  •

ניים במגמות או ביחסים מאזחריגים בסעיפים קיימים שינויים  •
מהיר יותר מאשר בסעיף לקוחות  כאשר הגידול -לדוגמא , פיננסיים

 .הכנסותבסעיף הגידול 

בירורים מעורפלות או שאינן סבירות במענה ל, בלתי עקביותתגובות  •
  .הלים אנליטייםונמאו עם ההנהלה או עם עובדים 

 המבוקר הגוףבין רשומות החשבון של התאמות חריגות -איקיימות  •
 .שהתקבלולבין אישורים 

 .בסעיף לקוחותמספר רב של רישומי זכות ותיאומים אחרים שנעשו  •

חשבונות הראשית לכרטסת הבלתי מוסברים בין הפרשים קיימים  •
 .לקוחותהעזר של ה

 .מהותייםפריטי מלאי או נכסים פיזיים חסרים  •

יות של בניגוד לנוהגים ולמדינ, אלקטרוניאו בלתי זמין תיעוד , חסר •
 .הגוף המבוקר
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 ישל תגובות לבקשות לאישוראו גדול יותר מספר קטן יותר קיים  •
 .שצפוימזה יתרות 

מערכות של שינויי ויישומן לפעילויות פיתוח בקשר ראיות חסרות  •
 .מידע

 
הכוללים את , בעייתיים או בלתי רגילים בין המבקר לבין ההנהלהיחסים 

 :הדברים הבאים

, לקוחות, עובדים מסוימים, מתקנים,  חשבוןמתן גישה לרשומות-אי •
 .או אחרים אשר עשויים להתבקש לספק ראיות ביקורת, ספקים

אמצעי לחץ מופרזים מבחינת לוחות זמנים שהופעלו על ההנהלה  •
 .בכדי לפתור בעיות מורכבות ומעוררות מחלוקת

תלונות ההנהלה באשר לביצוע הביקורת או אמצעי ההפחדה  •
במיוחד בקשר , ם כלפי חברי צוות הביקורתשההנהלה נוקטת בה

ביקורת או בקשר להסדרת חילוקי הראיות את  המבקר תלהערכ
 .דעות אפשריים עם ההנהלה

א נתבקש ושל מתן מידע שההגוף המבוקר על ידי עיכוב ממושך  •
 .לספקו

 לצורך ותאלקטרונימלאה למערכות נכונות לאפשר למבקר גישה -אי •
 .ת ביקורת בסיוע מחשבבדיקות תוך שימוש בטכניקו

לעובדי מפתח הממונים על מניעת גישה מהמבקר למתקנים ו •
התפעול , אבטחההצוות לרבות , הפעולות של טכנולוגיית המידע

 .מערכותופיתוח 

נכונות להוסיף או לתקן גילויים בדוחות הכספיים כדי שיהיו -אי •
 .שלמים ומובנים יותר

 .פנימיתהזוהות בבקרה מבחולשות הנכון בעיתוי נכונות לטפל -אי •
 

 :הכוללות את הדברים הבאים, אחרותנסיבות 

עם ללא נוכחות ההנהלה נכונות ההנהלה לאפשר למבקר להיפגש -אי •
 .בקרת העלהמופקדים על 

 .ענפיותמדיניות חשבונאית שנראה שהיא מנוגדת לנורמות  •

שלא נראה שהם נובעים בחשבונאות שינויים תכופים באומדנים  •
 .סיבותמשינויים בנ

 .הגוף המבוקרסובלנות כלפי הפרות של קוד ההתנהגות של  •
 

  
 
 


