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 מבוא
 
 של 330' מס) ISA(של תקן  )1(זה הוא נוסח בשפה העבריתביקורת תקן  .1

 :בדבר) IFAC(הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון 
 

"The Auditor's Procedures in Response to Assessed Risks"   )2(  
 

מענה כולל למתן הנחיות וזה היא לקבוע כללים רת ביקו תקןמטרת  
במענה לסיכונים , תכנון ויישום של נהלי ביקורת נוספים ל וכן

רמת בהצגה מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים ולשהוערכו 
הבנת המבקר . בביקורת של דוחות כספיים ,בדוחות הכספייםהמצגים 

והערכתו את , וית שללרבות הבקרה הפנימ, וסביבתהגוף המבוקר ואת 
  בדברבתקן הביקורת מפורטות ,הצגה מוטעית מהותיתלהסיכונים 

המתייחסים סיכונים ה והערכת ,ווסביבתהגוף המבוקר של  ההבנ"
 ."הצגה מוטעית מהותיתל

 
 :זהביקורת  תקןבהדרישות  כללית של הסקיר מובאתלהלן    .2

מבקר לקבוע ה נדרש )6-4סעיפים ( זה על פי פרק :מענה כולל  • 
הצגה מוטעית מהותית ברמת למענה כולל להתייחסות לסיכונים 

הנחיות בנוגע לאופי  מספק פרק זה, כמו כן .הדוחות הכספיים
 .מענה זה

הצגה מוטעית מהותית ברמת לנהלי ביקורת במענה לסיכונים   • 
 נדרש) 65-7סעיפים (זה פי פרק -על :בדוחות הכספיים המצגים

לרבות בחינת , שם נהלי ביקורת נוספיםהמבקר לתכנן וליי
דבר רלבנטי או הכאשר , האפקטיביות התפעולית של בקרות

 יהוו מענה ם והיקפםעיתויי, םשאופיי, ים מבססנהליםו, נדרש
 בדוחות הצגה מוטעית מהותית ברמת המצגיםללסיכונים 
זה נושאים אותם יביא המבקר  פרקכולל , בנוסף. הכספיים

עיתויים והיקפם של נהלי ביקורת , ייםבחשבון בקביעת אופ
 .אלה

                                                
כשמקור הספק הוא , עיתים עלול להיווצר ספק לגבי משמעותו של דבר מסוייםל  )1(

ניתן , במקרה של ספק כזה. בתרגום הוראות התקן הבינלאומי לשפה העברית
ליישבו על ידי השוואת הנוסח העברי של ההוראות בתקן ביקורת זה עם הנוסח 

 .המקורי של ההוראות המקבילות בשפה האנגלית
 
תקן  לש) Revised and Redrafted( נוסח מתוקן  IFACידי  פורסם על2006בר בחודש דצמ  )2(

 על ביקורת של דוחות התקן הבינלאומי החדש יחול .זההבינלאומי בעניין ביקורת ה
 . או לאחר מכן2008 בדצמבר 15 - בשתחילתןכספיים לתקופות 

ם תקן החליטה הלשכה לפרס החדשביקורת הבינלאומי העל אף פרסומו של תקן  
בשל החשיבות , )המבוסס על תקן הביקורת הבינלאומי שבתוקף כיום(ביקורת זה 

לאחר כניסתו . IFRSהרבה של עניין זה עם המעבר לדיווח כספי בהתאם לתקני 
לתוקף של תקן הביקורת הבינלאומי החדש תחזור הלשכה לדון בנושא על בסיס 

 . התקן החדש
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  :וכמותן המספקת ראיות הביקורת שהושגו נאותות תהערכ  • 
המבקר להעריך אם הערכת  נדרש )72-66סעיפים (זה פי פרק -על

הסיכון עודנה הולמת ולהגיע למסקנה אם הושגו ראיות ביקורת  
 .ומספיקות נאותות

דרישות התיעוד  נקבעו )73סעיף (זה פי פרק -על :תיעוד  • 
 .תוהרלבנטי

 
על המבקר , כדי לצמצם את סיכון הביקורת לרמה נמוכה מקובלת  .3

לקבוע מענה כולל לסיכונים שהוערכו ברמת הדוחות הכספיים ולתכנן 
וליישם נהלי ביקורת נוספים כדי לתת מענה לסיכונים שהוערכו 

עיתויים , המענה הכולל ואופיים. בדוחות הכספיים ברמת המצגים
והיקפם של נהלי הביקורת הנוספים הם נושאים הנתונים לשיקול 

 עלזה ביקורת  תקןבנוסף לדרישות . דעתו המקצועי של המבקר
  בדברתקן הביקורתהמבקר למלא גם אחר דרישותיו והנחיותיו של 

ביקורת  במסגרתאחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית "
הצגה ל שהוערכותת מענה לסיכונים ל בבואו" דוחות כספיים של

  .מוטעית מהותית שמקורה בתרמית
 
 

 מענה כולל
 
הצגה מוטעית לעל המבקר לקבוע מענה כולל להתייחסות לסיכונים   .4

שיכלול הדגשת  כזה אפשרמענה . מהותית ברמת הדוחות הכספיים
הצורך לשמור על ספקנות מקצועית באיסוף ראיות ביקורת ובהערכתן 

 שהם כאלהמינוי אנשי צוות מנוסים יותר או , וות הביקורתבפני צ
, הגברת הפיקוח, )3(מומחים שימוש בעבודתבעלי כישורים מיוחדים או 

 יםניתנ בלתינוספים   בחשבון אפשרות קיומם של גורמיםההבאאו 
יוכל המבקר , בנוסף. שיש לבצע נוספיםבחירת נהלי ביקורת בלחיזוי 

עיתויים או היקפם של נהלי הביקורת , פייםלבצע שינויים כלליים באו
בתום נהלים מבססים יוכל המבקר לבצע , אלדוגמכך , כמענה כולל

 .ביניים בתקופתתקופה במקום 
 
הצגה מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים להערכת הסיכונים   .5

סביבת בקרה אפקטיבית . תושפע מהבנת  המבקר את סביבת הבקרה
להסתמך יותר על הבקרה הפנימית ועל עשויה לאפשר למבקר 

וכך לאפשר  הגוף המבוקרמהימנותן של ראיות ביקורת שהופקו בתוך 
ביניים במקום בתום  במועדליישם נהלי ביקורת אחדים  ,דוגמאל, לו

, בדרך כלל, המבקר יישם,  חולשות בסביבת הבקרההתגלו. התקופה
ישיג ראיות , יםביני במועדנהלי ביקורת נוספים בתום התקופה במקום 

                                                
 מת משקף את הערכת הסיכון ישרות מסוימינוי אנשי צוות שיועסקו בהתק  )3(

 .הגוף המבוקרהמבוססת על הבנתו  את , המבקר ידי-על
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 יתאים את, נהלים מבססיםביקורת מקיפות יותר באמצעות יישום 
נהלי הביקורת במטרה להשיג ראיות ביקורת משכנעות  של יםאופי
שייכללו ) Locations(האתרים  של םאו יגדיל את  מספר, יותר

 .הביקורת במסגרת
 
לת משמעותית על גישתו הכולתהיה לפיכך השלכה  כאלה םשיקוליל  .6

הגישה (לנהלים מבססים בעניין מתן דגש  ,אלדוגמכמו , של המבקר
 בנוסף ותבקרשל ת ובבדיקבה נעשה שימוש גישה לאו ) המבססת

  .)הגישה המשולבת(לנהלים מבססים 
 
 

הצגה מוטעית מהותית ברמת לנהלי ביקורת במענה לסיכונים 
  המצגים

 
עיתויים , אופייםעל המבקר לתכנן וליישם נהלי ביקורת נוספים ש  .7

הצגה מוטעית מהותית ברמת לוהיקפם יתנו מענה לסיכונים 
עיתויים והיקפם , המטרה היא ליצור זיקה ברורה בין אופיים. המצגים

בתכננו . של נהלי הביקורת הנוספים שיישם המבקר להערכת הסיכונים
 :ישקול המבקר נושאים כגון, נהלי ביקורת נוספים

 

 .מהותיות הסיכון  • 

 .הסבירות שתתרחש הצגה מוטעית מהותית  • 

בהם  או הגילוי ןיתרות חשבו, סוגי העסקאותשל  םמאפייניה  • 
 .מדובר

ובעיקר המיושמות בגוף המבוקר הבקרות הספציפיות של  ןייאופ  • 
 .ממוכנותאם הן ידניות או 

האם מצפה המבקר להשיג ראיות ביקורת כדי לקבוע אם בקרות   • 
  או,ן אפקטיביות במניעת הצגה מוטעית מהותיתההגוף המבוקר 

 .בגילוייה ובתיקונה
 

במתן מענה  ביותרלאופי נהלי הביקורת מיוחסת חשיבות רבה   
 .לסיכונים שהוערכו

 
בסיס תהווה ברמת המצגים  שזוהוהערכת המבקר את הסיכונים   .8

תכנון ויישום נהלי ביקורת לצורך לבחינת גישת הביקורת ההולמת 
במקרים אחדים עשוי המבקר לקבוע כי רק באמצעות ביצוע . םנוספי
הצגה ל יוכל לגבש מענה אפקטיבי לסיכון שהוערך ותבקרשל ת ובדיק

עשוי , במקרים אחרים. מיםימוטעית מהותית לגבי מצגים מסוי
ביחס למצגים נהלים מבססים רק המבקר לקבוע שראוי לבצע 

רות בהערכת הסיכונים לא יכלול את השפעת הבק, ולפיכך, מיםימסוי
המבקר עשויה לנבוע מכך שנהלי הערכת  זו של הקביע. הרלבנטית

או מכך , הסיכונים לא זיהו בקרות אפקטיביות הנוגעות למצגים
יחד עם . הבקרות לא תהיה יעילה התפעולית שלאפקטיביות השבחינת 



 
 

          
           

 

5

בלבד נהלים מבססים על המבקר להניח את דעתו כי עריכת , זאת
הצגה ל ןהסיכוהפחתת לצורך אפקטיבית בנטיים תהיה למצגים הרל

 יוכל המבקר , קרובותלעיתים. מוטעית מהותית לרמה נמוכה מקובלת
לקבוע כי גישה המשלבת את בדיקת האפקטיביות התפעולית של 

בהתעלם מהגישה . אפקטיביתתהיה גישה נהלים מבססים צד לבקרות 
של  מהותיסוג ל לכנהלים מבססים יתכנן המבקר ויערוך , שיבחר

 . להלן49נדרש בסעיף ש וגילוי כפי ןיתרות חשבו, עסקאות
 
ייתכן שלא תימצאנה פעילויות בקרה , במקרה של ישויות קטנות מאוד  .9

סביר שנהלי הביקורת , מסיבה זאת. רבות שהמבקר יוכל לזהות
במקרים . נהלים מבססיםהנוספים שיישם המבקר יהיו בעיקרם 

אם ,  לעיל8בסעיף בנוסף לנושאים שנידונו , ישקול המבקר, כאלה
 .ומספיקותנאותות להשיג ראיות ביקורת ניתן בהעדר בקרות 

 
 עיתויים והיקפם של נהלי ביקורת נוספים, בחינת אופיים

 נהלי הביקורת אופי
של ת ובדיק(הנוספים מתייחס למטרתם ביקורת הנהלי של  יםאופי  .10

, בירור, תצפית,  פיקוח,היינוד, וסוגם) נהלים מבססים או ותבקר
ייתכן שנהלי . או נהלים אנליטיים, ביצוע מחדש, חישוב מחדש, אימות

מים יהיו הולמים יותר מאחרים ביחס למצגים יביקורת מסוי
 להוות ותבקרשל ת ו בדיקתועשוי ,דוגמאל, ביחס להכנסות. מיםיימסו

 מותשללהצגה מוטעית ביחס למענה טוב ביותר לסיכונים שהוערכו 
 להוות מענה טוב ביותר יםעשוישנהלים מבססים בעוד , המצג

 . המצגהתרחשותביחס להצגה  מוטעית ללסיכונים שהוערכו 
 

ככל . מבוססת על הערכת סיכוניםידי המבקר -עלבחירת נהלי ביקורת   .11
תידרש  ךכ,  יותרהגבוהתהיה המבקר ידי -על המוערכת ןהסיכו שרמת

שתושגנה ות ורלבנטיות ראיות הביקורת מהימנ יותר של הרמה גבוה
הדבר יכול להשפיע הן על סוג נהלי . נהלים מבססיםבאמצעות 

עשוי המבקר לוודא , דוגמאלכך . הביקורת שייושמו והן על הרכבם
 .בנוסף לבחינת המסמך, שלמות תנאי חוזה עם צד שלישי

 
 ישקול המבקר את הסיבות, בקבעו את נהלי הביקורת שיש ליישם  .12

הצגה מוטעית מהותית ברמת המצגים לכל סוג של להסיכון להערכת 
תתייחס לבחינת כאמור קביעת הנהלים .  וגילויןיתרות חשבו, עסקאות

 או גילוי ןיתרות חשבו,  של כל סוג עסקאותמסויימיםהמאפיינים ה
ידי -עלולשאלה אם הערכת הסיכונים ) סיכונים המובניםלדהיינו (

 ןדהיינו את סיכו(הגוף המבוקר ת בקרות המבקר מביאה בחשבון א
קיים סיכוי נמוך יותר שהצגה שאם סבר המבקר , דוגמאלכך ). הבקרה

 של סוג עסקאות מסויימיםמוטעית מהותית תתרחש בשל מאפיינים 
הוא עשוי לקבוע כי נהלים , הרלבנטיותמבלי לשקול את הבקרות 

נאותות רת כשלעצמם עשויים לספק  ראיות ביקומבססים אנליטיים 
אם סבר המבקר שקיים סיכון נמוך יותר שתתרחש , מאידך. ומספיקות

בקרות אפקטיביות והוא שלגוף המבוקר הצגה מוטעית מהותית משום 
של האפקטיבית בהתבסס על פעולתן נהלים מבססים מתכוון לתכנן 
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 כדי להשיג ראיות ותבקרשל ת ובדיקהמבקר יבצע , אותן בקרות
 מקרה כזה. יביות התפעולית שלהןביקורת בנוגע לאפקט

סוגי עסקאות בעלות מאפיינים אחידים  לגבי ,דוגמאל, להתרחשעשוי    
ובלתי מורכבים המעובדות באופן שגרתי והמבוקרות על ידי מערכת 

 .הגוף המבוקרהמידע של 
 

המבקר יידרש להשיג ראיות ביקורת בנוגע לדיוק המידע המופק   .13
כאשר מידע זה , ושלמותוהגוף המבוקר  באמצעות מערכת המידע של
אם ישתמש המבקר במידע , דוגמאלכך . משמש ביישום נהלי הביקורת

הגוף שאינו כספי או בנתוני תקציב המופקים על ידי מערכת המידע של 
או מבססים  יםאנליטינהלים כגון , בעת שיישם נהלי ביקורתהמבוקר 

בנוגע לדיוק מידע זה עליו להשיג ראיות ביקורת , ותבקרשל ת ובדיק
 בדבר תקן הביקורתראה ,  בנושאלצורך הנחיות נוספות. ולשלמותו

 ".ראיות ביקורת"
 

 נהלי הביקורת עיתוי
מתייחס למועד בו ייושמו נהלי הביקורת לתקופה  נהלי הביקורתעיתוי   .14

 .ראיות הביקורת  ותשבקשר אליהם מתייחסאו לתאריך 
 

 במועדנהלים מבססים  או ותבקרשל ת והמבקר יכול ליישם בדיק  .15
 אהצגה מוטעית מהותית יהל ןככל שהסיכו. ביניים או בתום תקופה

יותר שיהיה זה אפקטיבי כך סביר יותר שהמבקר יחליט , גבוה יותר
במועד קרוב יותר לתום התקופה או בתום נהלים מבססים לבצע 

לא או ליישם נהלי ביקורת ל, מוקדם יותרבמועד התקופה מאשר 
יישום נהלי ביקורת , אלדוגמ( בלתי צפוייםאו במועדים מראש הודעה 

יישום נהלי ביקורת לפני תום , מאידך). באתרים נבחרים בלא התראה
 בשלב מוקדם של ותמהותיסוגיות התקופה עשוי לסייע למבקר לזהות 

בסיוע ההנהלה או לגבש למצוא להן מענה , וכתוצאה מכך, הביקורת
אם המבקר . כאלהסוגיות עם טיבית כדי להתמודד גישת ביקורת אפק

עליו , לפני תום התקופהנהלים מבססים  או ותבקרשל ת ויישם בדיק
 הרא(לשקול את הראיות הנוספות הדרושות ביחס לתקופה הנותרת 

 ). להלן61-56 וכן 38-37סעיפים 
 

ישקול המבקר גם נושאים , נהלי ביקורתם ויישעיתוי בבואו לשקול   .16
 :ןכגו

 
 .סביבת הבקרה  •  
קבצים אלקטרוניים , דוגמאל(רלבנטי המידע עיתוי זמינות ה  •  

שהצפייה בהם או נהלים , עלולים להימחק בשלב מאוחר כלשהו
 ).מים בלבדייבמועדים מסויכולה להתקיים 

כדי הכנסות  לניפוחאם קיים סיכון , דוגמאל(אופי הסיכון   •  
ות יצירת הסכמי מכירות ציפיות לרווחים באמצעלעמוד ב
המבקר לרצות לבדוק את החוזים  יעשו, בדיעבד יםפיקטיבי

 ).הזמינים בתום התקופה
 .ראיות הביקורתות אליהם מתייחס המועדהתקופה או   •  
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, רק בתום תקופה או לאחריה לביצועמים ניתנים ינהלי ביקורת מסוי  .17
שבונאיות הדוחות הכספיים לרשומות הח התאמתבדיקת , אלדוגמ

אם קיים . ובדיקת התאמות שבוצעו במהלך הכנת הדוחות הכספיים
או לאי  הגוף המבוקרעל ידי  פיקטיביים מכירותסיכון לעריכת הסכמי 

המבקר נהלים כמענה לסיכון  יבצע, השלמת עסקאות בתום תקופה
סקה בודדת היא מהותית או כאשר יכאשר ע, אלדוגמ. ים זהימסו

יבדוק המבקר , ביל להצגה מוטעית מהותיתטעות בחתך עלולה להו
 .בדרך כלל עסקאות בסמוך לתום התקופה

 
  נהלי הביקורתהיקף

, םינוהל ביקורת מסויכמות הביצוע של  משמעונהלי הביקורת היקף   .18
 שלהיקף . פעילות הבקרהעל גודל המדגם או מספר התצפיות  ,אלדוגמ

בקר לאחר שיבחן שיקול דעתו של המבהתאם לנוהל ביקורת ייקבע 
הוא  אותה ביטחוןהאת הסיכון שהוערך ואת מידת , את המהותיות

את היקף נהלי , בדרך כלל,  המבקר יגדיל,במיוחד. להשיגמתכנן 
, יחד עם זאת. הביקורת ככל שיגבר הסיכון להצגה מוטעית מהותית

הגדלת היקף נוהל ביקורת תהיה אפקטיבית רק אם נוהל הביקורת 
הל הביקורת ונשל  ו אופי,לפיכך; יםיטי לסיכון המסועצמו יהיה רלבנ

 .חשוב ביותרהשיקול ה הינו
 

עשוי לאפשר ) CAATs(מחשב באמצעות ביקורת בטכניקות השימוש   .19
אלקטרוני ושל המבוצעות באופן בדיקה מקיפה יותר של עסקאות 

מדגם מעין אלו עשויות לשמש לבחירת טכניקות . ןקבצי חשבו
למיון עסקאות בעלות , צי מפתח אלקטרונייםעסקאות מתוך קב

 . האוכלוסייה  במקום מדגםלמים או לבדיקת כלימאפיינים מסוי
 

 להסיק מסקנות בעלות , בדרך כלל,יאפשר בשיטות דגימהשימוש   .20
 מאוכלוסיה ההדגימה שנלקח יחידותאם כמות , יחד עם זאת. תוקף
להשגת תתאים א שנבחרה ל שיטת הדגימה, קטנה מדי הינהמת ימסוי

אחר  באופן נאותאו אם לא נערך מעקב , ימתימטרת הביקורת המסו
ייווצר סיכון בלתי מקובל שמסקנות המבקר שבוססו על , חריגים

 נבחנההמדגם עלולות להיות שונות מהמסקנה שהייתה מוסקת אילו 
 הדגימ"  בדברתקן הביקורת.  האוכלוסייה באותו נוהל ביקורתלכל
 .הנחיות באשר לשימוש בדגימהכולל " ביקורתב

 
זה רואה בשימוש משולב בנהלי ביקורת שונים היבט של ביקורת תקן   .21

שקול אם היקף יהמבקר , יחד עם זאת. אופי הבדיקה כנדון לעיל
 .שילוב של נהלי ביקורת שונים מבצעבעת שהוא  הינו נאותהבדיקה 

 
 ותבקרשל ת ובדיק

 כאשר הערכת הסיכון שלו כוללת ותבקרשל ת ועל המבקר לבצע בדיק  .22
הנהלים באשר לאפקטיביות התפעולית של אותן בקרות או כאשר  צפי

נאותות  לספק ראיות ביקורת ים יכולם אינםכשלעצמהמבססים 
 .ברמת המצגים ומספיקות
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הצגה מוטעית מהותית ברמת לכאשר הערכת המבקר את הסיכונים   .23
עליו , אפקטיבית של הבקרותביחס לפעילותן ה צפיהמצגים כוללת 

 ומספיקותנאותות כדי להשיג ראיות ביקורת  ותבקרשל  תובדיקלבצע 
רלבנטיים במהלך לכך שהבקרות פעלו באפקטיביות במועדים 

 להלן באשר לדיון בשימוש 44-39סעיפים  הרא. התקופה המבוקרת
בראיות ביקורת בנוגע לאפקטיביות התפעולית של בקרות שהושגו 

 . קודמותבביקורות
 

הצגה מוטעית מהותית ברמת המצגים ל ןהערכת המבקר את הסיכו  .24
ובמקרה , באשר לאפקטיביות התפעולית של הבקרות צפיעשויה לכלול 

 כדי להשיג ראיות ביקורת באשר ותבקרשל ת וכזה יבצע המבקר בדיק
בדיקת האפקטיביות התפעולית של . לאפקטיביות התפעולית שלהן

שהן תוכננו כיאות ק לגבי אותן בקרות שהמבקר קבע הבקרות תיערך ר
. לתיקונהולזיהויה  או, למניעת הצגה מוטעית מהותית ברמת המצגים

, הכרת הגוף המבוקר וסביבתו" בדבר בתקן הביקורת 106-104סעיפים 
דנים בזיהוי "  להצגה מוטעית מהותית המתייחסיםוהערכת הסיכונים

לתקן הצגה מוטעית ולזהות  או, בקרות ברמת המצגים העשויות למנוע
 . או גילויןיתרות חשבו, מהותית בסוג של עסקאות

 
 בדבר תקן הביקורתל 115בהתאם לסעיף , כאשר יקבע המבקר  .25

והערכת הסיכונים המתייחסים ,  וסביבתוהכרת הגוף המבוקר"
הצגה מוטעית לשצמצום הסיכונים  ,"להצגה מוטעית מהותית

הראיות  בהתבסס עלמה נמוכה מקובלת לרמהותית ברמת המצגים 
בלבד אינו אפשרי או שאינו ניתן נהלים מבססים תקבלו באמצעות הש

 רלבנטיות כדי להשיג ראיות ותבקרשל ת ועליו לערוך בדיק, ליישום
עשוי  ,אלדוגמ כך. ביקורת בדבר האפקטיביות התפעולית שלהן

 הגוף הכרת" בדבר תקן הביקורתל 115כפי שנדון בסעיף , המבקר
והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית , וסביבתו המבוקר
 ים המספקיםאפקטיבינהלים מבססים למצוא שתכנון  ,"מהותית
ברמת המצגים אינו אפשרי  ומספיקותנאותות  ראיות ביקורת םבעצמ

 תוך שימוש בטכנולוגיית ומנהל את עסקיהגוף המבוקר וזאת כאשר 
למעט באמצעות ,  תיעוד של העסקאותולא נוצר ולא נשמר כל, מידע

 .מערכת טכנולוגיית המידע
 

בדיקת האפקטיביות התפעולית של בקרות שונה מהשגת ראיות   .26
כאשר המבקר ישיג ראיות ביקורת . ביקורת לכך שהבקרות אכן הופעלו

הוא , בדבר הפעלת הבקרות באמצעות יישום נהלי הערכת סיכונים
. משתמש בהן ושהגוף המבוקרמות יקבע שהבקרות הרלבנטיות קיי

הוא , כאשר המבקר יערוך בדיקת אפקטיביות תפעולית של בקרות
פעולת . באופן אפקטיביישיג ראיות ביקורת לכך שהבקרות פועלות 

המבקר כוללת השגת ראיות ביקורת ביחס לדרך בה פעלו הבקרות 
, העקביות בה יושמו, במועדים רלבנטיים במהלך התקופה המבוקרת

אם נעשה שימוש בבקרות השונות . ות המפעיל והדרכים בהן יושמוזה
על המבקר , מהותית זו מזו במועדים שונים במהלך התקופה המבוקרת

המבקר עשוי לקבוע שבדיקת האפקטיביות . לבחון כל אחת מהן בנפרד
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התפעולית של בקרות באותו מועד שבו הוערך תכנונן ושבו הושגו 
 .תוכח כיעילה, ראיות ביקורת בדבר יישומן

 
יישם המבקר במטרה מ שסיכוניםשחלק מהנהלים להערכת אף -על  .27

לא תוכננו אפשר ש , יושמוןהאם להעריך את תכנון הבקרות ולקבוע 
עדיין ייתכן שהם יספקו ראיות אך בקרות של ת ובדיקכבמיוחד 

, לפיכך, ביקורת בדבר האפקטיביות התפעולית של הבקרות וישמשו
יכול המבקר לערוך בירורים בנוגע , לדוגמאכך . ותבקרשל ת וכבדיק

לראות את השוואת  , ההנהלה בתקציביםהדירקטוריון ולשימוש 
הדירקטוריון  והוצאות בפועל שביצעאל מול ההתקציב החודשי 

ההנהלה ולבחון דוחות המתייחסים לחקירת השוני בין סעיפי תקציב ו
קביעת ספקו מידע בדבר נהלי ביקורת אלה י. לסכומים שהוצאו בפועל

 הם עשויים לספק גם ,וכןהגוף המבוקר ויישומה מדיניות התקציב של 
 המדיניות קביעת תקציבים במניעלאפקטיביות ראיות ביקורת ביחס 

בנסיבות מעין . הצגה מוטעית מהותית בסיווג הוצאותאו זיהוי של 
ישקול המבקר אם ראיות הביקורת שהושגו באמצעות נהלי , אלו
 .מספיקות, ורת אלהביק

 
 ותבקרשל בדיקות של  יןאופי

לאפקטיביות  באשר ביטחוןלהשיג המבקר יבחר בנהלי ביקורת כדי   .28
כן , המתוכננת ביטחוןהככל שתעלה רמת . התפעולית של הבקרות

בנסיבות בהן . ראיות ביקורת מהימנות יותרלהשיג יבקש המבקר 
בייחוד ביחס לאותם , ותבקרשל ת ויאמץ המבקר גישה שעיקרה בדיק

כתוצאה  ומספיקותנאותות סיכונים שלגביהם השגת ראיות ביקורת 
יערוך , בלבד אינה אפשרית או שאינה ניתנת ליישוםמנהלים מבססים 

גבוהה  ביטחון כדי להשיג רמת ותבקרשל ת ו בדיק, בדרך כלל,המבקר
 .יותר ביחס לאפקטיביות התפעולית שלהן

 
עריכת בירורים בשילוב עם לי ביקורת אחרים על המבקר ליישם נה  .29

למרות שבדיקת . כדי לבחון את האפקטיביות התפעולית של הבקרות
האפקטיביות התפעולית של בקרות שונות אינה מיועדת להשגת הבנה 

 נהלי ביקורת , בדרך כלל,היא תכלול, של תכנון הבקרות ויישומן
והיא , שומןמאותם סוגים המשמשים להערכת תכנון הבקרות ויי

היות . עשויה לכלול גם ביצוע מחדש של יישום הבקרה על ידי המבקר
ביקורת יישם המבקר שילוב של נהלי , עריכת ברורים בלבדבשאין די 
ביחס  ומספיקותנאותות במטרה להשיג ראיות ביקורת שונים 

הבקרות הנתונות לבדיקה על .  לאפקטיביות התפעולית של הבקרות
בדרך תספקנה  בשילוב עם בחינה או ביצוע מחדש ידי עריכת ברורים

גבוהה יותר מאשר אותן בקרות שלגביהן ראיות  ביטחוןכלל רמת 
כך . מעריכת בירורים ומעריכת תצפיות בלבדנובעות הביקורת 

באשר לפתיחת הגוף המבוקר המבקר עשוי לברר בנוגע לנהלי , אלדוגמ
במטרה אודותם פיות דברי דואר ולטיפול בתקבולי מזומנים ולערוך תצ

לבחון את האפקטיביות התפעולית של הבקרות ביחס לתקבולי 
, מאחר ועריכת תצפיות מתייחסת רק לנקודת הזמן בה נערכו. מזומנים
הגוף אנשי עם את התצפיות בברורים , בדרך כלל, המבקרישלים 
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גם לבדוק תיעוד באשר לפעילות בקרות אלו עשוי והוא , המבוקר
במהלך התקופה המבוקרת כדי להשיג ראיות ביקורת במועדים אחרים 

 .ומספיקותנאותות 
 

מת ישפיע על סוג נוהל הביקורת הנדרש לצורך יאופייה של בקרה מסוי  .30
השגת ראיות ביקורת אם הבקרה פעלה באפקטיביות במועדים 

ניתן , מותילגבי בקרות מסוי. הרלבנטיים במהלך התקופה המבוקרת
בנסיבות מעין .  התפעולית שלהן מתוך תיעודללמוד על האפקטיביות

עשוי המבקר להחליט לבדוק את התיעוד כדי להשיג ראיות , אלו
 לגבי בקרות אחרות ,אולם. ביקורת ביחס לאפקטיביות התפעולית

ייתכן שאין , אלדוגמכך . רלבנטיאינו ייתכן שלא קיים תיעוד או שהוא 
כמו   ,יבת הבקרהימים בסבימסולמרכיבים תיעוד לפעילות בנוגע 
 -פעילויות בקרה  או לגבי סוגים שונים של ,ותיהאצלת סמכויות ואחר

ניתן להשיג ראיות ביקורת , בנסיבות כאלו.  שבוצעו על ידי מחשב,כגון
באמצעות עריכת בירורים בשילוב עם התפעולית לאפקטיביות ביחס 

ורת ביקבטכניקות נהלי ביקורת אחרים כגון עריכת תצפיות או שימוש 
 ).CAATs (מחשבבאמצעות 

 
ישקול המבקר את הצורך להשיג , ותבקרשל ת ובבואו לתכנן בדיק  .31

פעולתן האפקטיבית של בקרות הקשורות בשתתמוכנה ראיות ביקורת 
כמו גם של בקרות עקיפות אחרות בהן תלויות , במישרין למצגים

ל משתמש ע שלהמבקר עשוי לזהות סקירה , אלדוגמכך . בקרות אלו
דוח מכירות באשראי שחרגו מעבר לתקרת האשראי המאושרת 

ישקול , במקרים כאלה.  כבקרה ישירה המתייחסת למצגים,ללקוח
את  ןוכהמבקר את אפקטיביות סקירת הדוח על ידי המשתמש 

של כלליות בקרות , דוגמאל(הבקרות הקשורות לדיוק המידע  בדוח 
 ).ית המידעיטכנולוג

 
הרי שבשל העקביות המובנית של , ממוכנתישום במקרה של בקרת י  .32

, עשויות ראיות ביקורת בדבר יישום הבקרה, ת מידעיעיבוד טכנולוגי
הנשקלות לצד ראיות הביקורת שהושגו ביחס לאפקטיביות התפעולית 

לספק , )שינוי בקרות, ובייחוד(הגוף המבוקר של הכלליות של הבקרות 
יביות התפעולית שלה במהלך בנוגע לאפקטמשמעותיות ראיות ביקורת 

 .התקופה הרלבנטית
 

 ותבקרשל  העשוי המבקר לתכנן בדיק, מענה להערכת הסיכוניםב  .33
של ת ומטרת בדיק. עיסקה בד בבד עם בדיקת פרטי אותה כנהשתיער
ת ומטרת בדיק.  היא להעריך אם הבקרה פעלה באפקטיביותותבקר
למרות . ת המצגיםפרטים היא לזהות הצגה מוטעית מהותית ברמשל 

את שתיהן ביחד באמצעות עריכת להשיג ניתן , שמטרות אלו שונות
הליך המכונה גם , עיסקה ובדיקת פרטים באותה ותבקרשל  הבדיק

המבקר עשוי לבדוק את חשבונית  ,אלדוגמכך . תכליתית-בדיקה דו
אושרה וגם כדי לספק ראיית ביקורת היא  כדי לקבוע אם עיסקהה

המבקר ישקול בזהירות את תכנון הבדיקות ואת . סקהילעמבססת 
 .את שתי המטרותלהשיג הערכתן כדי 
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הווה אינו ממבסס נוהל הצגה מוטעית מהותית באמצעות חשיפת -אי  .34

. הנבדקיםראיית ביקורת לאפקטיביות הבקרות המתייחסות למצגים 
המבקר  שהתגלתה על ידיהצגה מוטעית מהותית , יחד עם זאת
את  שיעריך תילקח בחשבון על ידו בעתנהלים מבססים  עבעקבות ביצו

הצגה מוטעית . הרלבנטיותהאפקטיביות התפעולית של הבקרות 
המבקר ושלא  ידי-שיושמו על םשזוהתה באמצעות נהלי, מהותית

 תמהותיחולשה תעיד בדרך כלל על קיום , הגוף המבוקרזוהתה על ידי 
ולמופקדים על בקרת  להנהלה הבבקרה הפנימית ויש לדווח אודותי

 .העל
 

 ותבקרשל ת ועיתוי עריכת בדיק
 תלוי במטרת המבקר וקובע את ותבקרשל ת ועיתוי עריכת בדיק  .35

אם המבקר יבדוק בקרות בעיתוי . תקופת הסתמכותו על בקרות אלו
הוא ישיג ראיות ביקורת רק לכך שהבקרות פעלו , יםימסו

יבחן בקרות במהלך אם המבקר , אולם. באפקטיביות באותו מועד
הוא ישיג ראיות ביקורת לאפקטיביות פעולתן של בקרות אלו , תקופה

 .במהלך אותה תקופה
 

מת עשויות להיחשב יראיות ביקורת המתייחסות רק לנקודת זמן מסוי  .36
בבודקו בקרות ביחס לספירת , אלדוגממטרת המבקר כמו לקות יכמספ

אם יבקש , לעומת זאת .בתום התקופההגוף המבוקר י של זהמלאי הפי
ראיות ביקורת באשר לאפקטיביות הבקרה על פני להשיג המבקר 
ימת יהרי שראיות ביקורת המתייחסות רק לנקודת זמן מסו, תקופה

עלולות להיחשב כבלתי מספיקות והמבקר ישלים את בדיקותיו אלו 
ראיות ביקורת לספק  אחרות שעשויות ותבקרשל באמצעות בדיקות 

ת פעולת הבקרה במועדים הרלבנטיים במהלך התקופה על אפקטיביו
בדיקות אחרות מעין אלו עשויות לכלול בדיקות ביחס . המבוקרת

 .על בקרותהגוף המבוקר לפיקוח 
 

כאשר ישיג המבקר ראיות ביקורת ביחס לאפקטיביות התפעולית של   .37
עליו לקבוע אילו ראיות ביקורת נוספות , בקרות במהלך תקופת ביניים

ישקול המבקר , בקבעו זאת. הנותרת תקופהלהיה עליו להשיג ביחס י
הצגה מוטעית מהותית ברמת לאת משמעות הסיכונים שהוערכו 

, במהלך תקופת הבינייםשנבדקו מות יאת הבקרות המסוי, המצגים
ביחס לאפקטיביות התפעולית של שהושגו ביקורת ה ראיות תאת מיד

ידה בה מתכנן המבקר המ, משך התקופה שנותרה, אותן בקרות
 בהתבסס על הסתמכות על ים נוספיםמבססנהלים להפחית עריכת 

המבקר ישיג ראיות ביקורת באשר לאופיים . וסביבת הבקרה, בקרות
לרבות , של שינויים משמעותיים שחלו בבקרה הפנימית והיקפם

לאחר שהתרחשו בנהלים ובאיוש צוותים , שינויים במערכת המידע
 .תקופת הביניים
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באמצעות הרחבת בדיקת  ,אלדוגמניתן להשיג ראיות ביקורת נוספות   .38
האפקטיביות התפעולית של בקרות על פני התקופה שנותרה או 

 .על בקרותהגוף המבוקר פיקוח ל ביחסת ובדיק
 

המבקר להשתמש בראיות ביקורת ביחס לאפקטיביות מתכנן   .39
עליו להשיג ראיות , התפעולית של בקרות שהושגו בביקורות קודמות

מות אלו לאחר יביקורת באשר לשאלה אם חלו שינויים בבקרות מסוי
המבקר להשיג ראיות ביקורת שתתייחסנה על . הביקורת הקודמת

על ידי עריכת בירורים בשילוב כאלה אירעו וזאת שינויים לשאלה אם 
. מות אלויבקרות מסויבאשר להבנתו  לביסוסעם תצפיות או בדיקה 

קובע כי על המבקר  "ראיות ביקורת" בדבר תקן הביקורתל 23סעיף 
ליישם נהלי ביקורת כדי לבדוק את הרלבנטיות המתמשכת של ראיות 

להשתמש מתכנן כאשר הוא , ביקורת שהושגו בתקופות קודמות
המבקר עשוי היה , אכך לדוגמ. בראיות הביקורת בתקופה הנוכחית

פעלה ממוכנת רה לקבוע בעת שביצע את הביקורת הקודמת כי בק
המבקר ישיג ראיות ביקורת כדי לקבוע אם נעשו שינויים . כמתוכנן
, העשויים להשפיע על תפקודה האפקטיבי והמתמשךהממוכנת בבקרה 
ההנהלה ובדיקת רשומות כדי לציין עם על ידי עריכת בירורים  ,אלדוגמ

בחינת ראיות ביקורת באשר לשינויים אלה יכולה . אילו בקרות שונו
ראיות הביקורת שצפוי להשיגן בתקופה  או הקטנתבהגדלת מוך לת

 .הנוכחית באשר לאפקטיביות התפעולית של הבקרות או  בהפחתתן
 

, מתכוון המבקר להסתמך על בקרות שהשתנו מאז שנבחנו לאחרונה  .40
עליו לבחון את האפקטיביות התפעולית של בקרות אלו במהלך 

 להשפיע על הרלבנטיות של ראיות שינויים עשויים. הביקורת הנוכחית
ייתכן שהבסיס להמשך ש כך ,הביקורת שהושגו בתקופות קודמות

שינויים במערכת המאפשרים , אלדוגמ. ההסתמכות אבד זה מכבר
על הרלבנטיות  ,בדרך כלל ,דוח חדש לא ישפיעולגוף המבוקר להפיק 

וב  חישלדרךשינוי הגורם , אולם; של ראיות ביקורת מתקופות קודמות
 . הרלבנטיותשפיע עלשונה או לצבירה שונה של הנתונים י

 
המבקר להסתמך על בקרות שלא השתנו מאז נבחנו בכוונת אם   .41

עליו לבחון את האפקטיביות התפעולית של בקרות אלו , לאחרונה
אין , להלן 44 -ולעיל  40כאמור בסעיפים . לפחות כל ביקורת שלישית

 ביקורת באשר לאפקטיביות בקרות המבקר רשאי להסתמך על ראיות
שהושגו בביקורות קודמות ביחס לבקרות שהשתנו מאז נבחנו 

החלטת . לאחרונה או ביחס לבקרות המצמצמות סיכון משמעותי
המבקר אם להסתמך על ראיות ביקורת שהושגו בביקורות קודמות 

, בנוסף.  היא עניין לשיקול דעתו המקצועי,באשר לבקרות אחרות
שיקול למהווה גם פרק הזמן שבין בחינה חוזרת של בקרות אלו עניין 

 .לא יוכל לעלות על שנתייםפרק זמן זה אך , דעתו המקצועי
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להשתמש בראיות ביקורת ביחס  ראויזה בבואו לשקול אם   .42
ואם , קודמותלאפקטיביות התפעולית של בקרות שהושגו בביקורות 

מהו משך התקופה שיכולה לחלוף בטרם תיערך , יעשה שימוש כאמור
 :ישקול המבקר את , בדיקה מחדש של הבקרה

 

לרבות , האפקטיביות של מרכיבים אחרים בבקרה הפנימית  •  
 ותהליךהבקרות מעקב הגוף המבוקר אחר , סביבת הבקרה

 .הגוף המבוקרהערכת הסיכונים של 

לרבות אם הבקרות הן , נובעים ממאפייני הבקרההסיכונים ה  •  
 בדבר תקן הביקורת ב63-57סעיפים  הרא(ממוכנות ידניות או 

והערכת הסיכונים , הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו"
לדיון בנוגע סעיפים  ,"המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

של וממוכנים מים הנובעים ממרכיבים ידניים יבסיכונים מסוי
 ).בקרה

 .כלליותת מידע יאפקטיביות של בקרות טכנולוגיה  •  

לרבות אופיין , הגוף המבוקראפקטיביות הבקרה ויישומה על ידי   •  
מבדיקות כפי שעולה והיקפן של סטיות ביישום הבקרה 
 .אפקטיביות תפעולית בביקורות קודמות

מת מהווה יבבקרה מסויבנסיבות מבלי שנעשה שינוי האם שינוי   •  
 .סיכון

 .ההסתמכות על הבקרהומידת הסיכון להצגה מוטעית מהותית   •  
     
או ככל , ככל שהסיכון להצגה מוטעית מהותית יהיה גבוה יותר, ככלל  

, כך אמור פרק הזמן שחלף, שההסתמכות על בקרות תהיה רבה יותר
גורמים המקצרים בדרך כלל את התקופה לבדיקה . להתקצר אם בכלל
 או שגורמים לאי הסתמכות מוחלטת על ראיות ,מחודשת של בקרה

 :כוללים, ביקורת שהושגו בביקורות קודמות
 

 .סביבת בקרה חלשה  •  

 .על בקרות לא מספקמעקב   • 

 .מרכיב ידני משמעותי בבקרות הרלבנטיות  • 

 .המשפיעים באופן משמעותי על יישום הבקרהבאיוש שינויים   • 

 .הצורך בשינוי הבקרהשינויי נסיבות המעידים על   • 

 .חלשותכלליות  טכנולוגיית מידעבקרות   • 
 

בראיות , לגבי מספר בקרות, כאשר קובע המבקר כי ראוי להשתמש  .43
עליו לבחון את האפקטיביות , ביקורת שהושגו בביקורות קודמות

מטרת דרישה זו היא . בכל ביקורת בקרות המ חלקהתפעולית של 
דלעיל   41 עלול ליישם את גישת סעיף למנוע את האפשרות שהמבקר

לבחון את כל הבקרות ו, לכל הבקרות עליהן הוא מתכוון להסתמך
מבלי לבחון בקרות כלל בשתי תקופות אחת הללו בתקופת ביקורת 

בנוסף להשגת ראיות ביקורת באשר לאפקטיביות . הביקורת העוקבות
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תוצאות תהוונה , התפעולית של הבקרות שנבחנות בביקורת הנוכחית
של הנמשכת עריכת בדיקות אלו ראיות תומכות באשר לאפקטיביות 

סביבת הבקרה ולפיכך תתרומנה להחלטה האם ראוי להסתמך על 
כאשר יחליט , לפיכך. ראיות ביקורת שהושגו בביקורות קודמות

שראוי להשתמש בראיות ביקורת  42-39המבקר בהתאם לסעיפים 
עליו לתכנן לבחון חלק ,  בקרותשהושגו בביקורות קודמות לגבי מספר

ולכל , מספק של הבקרות באותה אוכלוסיה בכל תקופת ביקורת
 .יש לבחון כל בקרה לפחות כל ביקורת שלישית, הפחות

 
הבנה " בדבר תקן הביקורתל 108בהתאם לסעיף , כאשר קבע המבקר  .44

והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה , של הגוף המבוקר וסביבתו
כי סיכון שהוערך להצגה מוטעית מהותית ברמת , "הותיתמוטעית מ

המצגים מהווה סיכון משמעותי והוא מתכנן להסתמך על 
האפקטיביות התפעולית של הבקרות שנועדו לצמצם את אותו סיכון 

עליו להשיג ראיות ביקורת באשר לאפקטיביות התפעולית , משמעותי
בתקופה  נהשתבוצע ותבקרשל ת ובדיק באמצעותשל אותן בקרות 

כן , ככל שהסיכון להצגה מוטעית מהותית יהיה גבוה יותר. הנוכחית
ראיות הביקורת אותן ישיג המבקר ביחס לאפקטיביות תגדל כמות 

למרות שהמבקר ישקול , לפיכך. של הבקרות הרלבנטיותהתפעולית 
 ותבקרשל ת ולעיתים מידע שהושג בביקורות קודמות בתכננו בדיק

הוא לא יסתמך על ראיות ביקורת שהושגו , ותילצמצום סיכון משמע
בביקורת קודמת באשר לאפקטיביות התפעולית של בקרות לגבי 

אלא ישיג ראיות ביקורת באשר לאפקטיביות , סיכונים מעין אלה
 .התפעולית של הבקרות לגבי סיכונים אלה בתקופה הנוכחית

 
 בקרות של תובדיקהיקף 

נאותות  כדי להשיג ראיות ביקורת ותבקרשל ת ותכנן בדיקמהמבקר   .45
בה  התקופההאפקטיבי של הבקרות במהלך לתפעולן  ומספיקות

היקף לשקול בקביעת נושאים שהמבקר עשוי . הסתמך על הבקרות
 : יכללו , שיערוךותבקרשל ת ובדיק

 

 .במהלך התקופההגוף המבוקר תכיפות הפעלת הבקרה על ידי   •  

קורת בה יסתמך המבקר על משך הזמן במהלך תקופת הבי  •  
 .האפקטיביות התפעולית של הבקרה

הרלבנטיות והמהימנות של ראיות הביקורת שיש להשיגן   •  
 או מזהות ומתקנות הצגות ,כתמיכה לכך שהבקרות מונעות
 .מוטעות מהותית ברמת המצגים

בקרות של כתוצאה מבדיקות  שהושגוביקורת ההיקף ראיות   • 
 .םאחרות הקשורות למצגי

ההיקף בו מתכנן המבקר להסתמך על האפקטיביות התפעולית   • 
 יםמבססבנהלים להפחית ובדרך זו (של הבקרה בהערכת הסיכון 

 ). על הסתמכות על בקרה מעין זויםהמושתת

 .הסטייה הצפויה מהבקרה  • 



 
 

          
           

 

15

ככל שהמבקר יסתמך יותר על האפקטיביות התפעולית של בקרות   .46
. יערוךש ותהבקרשל בדיקות ההיקף חיב את ירכך , בהערכת סיכונים

יגביר המבקר את ,  תגדלמידת הסטייה הצפויה מהבקרהשככל , בנוסף
המבקר ישקול אם מידת הסטייה , אולם. מידת בדיקת אותה בקרה

הצפויה מצביעה על כך שאין הבקרה מספיקה כדי לצמצם את הסיכון 
אם צפוי . ידיולהצגה מוטעית מהותית ברמת המצגים לזה שהוערך על 

עשוי המבקר לקבוע כי , שמידת הסטייה הצפויה תהיה גבוהה מדי
מים עלולה להיות לא ילגבי מצגים מסוי ותבקרשל ת ובדיק

 .אפקטיבית
 

עשוי המבקר , ת מידעיעיבוד טכנולוגיבתהליכי בשל העקביות המובנית   .47
בקרה . הממוכנתת הבקרה ולהגדיל את היקף בדיקלהידרש שלא 
לרבות (אלא אם כן תשתנה התוכנה , בעקביותחייבת לפעול נת ממוכ

). קבצים או נתונים קבועים אחרים בהם משתמשת התוכנה, הטבלאות
פועלת ממוכנת החל מהמועד שקבע שבקרה , על המבקר לשקול

קביעה שניתן לעשותה בעת יישום הבקרה לראשונה או (כמתוכנן 
 שהבקרה ממשיכה עריכת בדיקות שתקבענה, )במועד אחר כלשהו
בדיקות מעין אלו עשויות לכלול קביעות שלא . לפעול באפקטיביות

ייעשו כל שינויים בתוכנה  מבלי שיהיו כפופים לבקרות ראויות לשינוי 
, שגרסה מאושרת של התוכנה תשמש לעיבוד עסקאות, תוכנה

בדיקות אלו . רלבנטיות אחרות תהיינה אפקטיביותכלליות ושבקרות 
כפי שעלול , שינויים בתוכנה נעשוול גם קביעות שלא עשויות לכל
לשנותן משתמש בחבילות יישומי תוכנה מבלי גוף מבוקר לקרות אם 

המבקר עשוי לבחון רשומה ניהולית  ,אלדוגמכך .  אותןלתחזקאו 
כי ת מידע במטרה להשיג ראיית ביקורת יהעוסקת באבטחת טכנולוגי

 .פה גישה ללא הרשאה במהלך התקוההתבצעלא 
 

 יםמבססנהלים 
 במטרה לזהות הצגה מוטעית מהותית ברמת ו יערכיםמבססנהלים   .48

חשבון יתרות , עסקאות סוגי בדיקת פרטים של וכלליו, המצגים
המבקר יתכנן ויערוך .  מבססיםביצוע נהלים אנליטיים, כןווגילויים 
מענה להערכה הרלבנטית לסיכון להצגה שיהוו מבססים נהלים 

 .הותיתמוטעית מ
 

על המבקר לתכנן , סיכון המוערך להצגה מוטעית מהותיתללא קשר ל  .49
חשבון יתרות , של עסקאות מהותי סוג לכל יםמבססנהלים ולערוך 
דרישה זו משקפת את העובדה שהערכת הסיכונים על ידי . וגילוי

להיות מדויקת שלא ועלולה עניין של שיקול דעת המבקר היא 
יתר . סיכונים הנובעים מהצגה מוטעית מהותית לזיהוי כל הומספיקה

, הנובעות בחלקן, קיימות מגבלות מובנות בבקרה הפנימית, על כן
בעוד שהמבקר עשוי לקבוע , לפיכך. יהמהוראותההנהלה תעלמות מה

כי ניתן לצמצם את הסיכון להצגה מוטעית לרמה נמוכה מקובלת 
מים י מסוי בלבד לגבי מצגיםותבקרשל באמצעות ביצוע בדיקות 

, ) לעיל8 סעיף הרא(או גילוי חשבון יתרות , עסקאות לסוגהקשורים 
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יתרות , מהותי עסקאות סוג לכל יםמבססנהלים הוא יערוך תמיד 
 . וגילויןחשבו

 
לכלול את נהלי הביקורת  יםצריכ שיערוך המבקר יםהמבססהנהלים   .50

חות של הדו )Process Closing(הבאים הקשורים לתהליך הסגירה 
 :הכספיים

 

הדוחות הכספיים לרשומות החשבונאיות  )Agreeing(התאמת   •  
 ;םשמהוות בסיס לה

שבוצעו במהלך  מהותיותוהתאמות אחרות פקודות יומן בדיקת   • 
 .הכנת הדוחות הכספיים

 
פקודות היומן רישומי את בדיקות המבקר וההיקף של אופי ה  

הדיווח תו של תהליך  באופיו ובמורכבויםוהתאמות אחרות תלוי
 .הצגה מוטעית מהותיתלובסיכונים הנלווים  הגוף המבוקרהכספי של 

 
הבנה " בדבר תקן הביקורתב 108לסעיף בהתאם , כאשר יקבע המבקר  .51

והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה , של הגוף המבוקר וסביבתו
כי סיכון שהוערך להצגה מוטעית מהותית ברמת " מוטעית מהותית

ענה מ כיםמבססנהלים יהיה עליו לערוך , צגים ייחשב כמשמעותיהמ
שהדירקטוריון אם יזהה המבקר  ,אלדוגמכך . ספציפי לאותו סיכון

הרי שעלול ,  בלחצים לעמידה בציפיות לרווחיםיםמצויוההנהלה 
ההנהלה הדירקטוריון ומכירות על ידי " ניפוח"להיווצר סיכון ל

 ותרימכהנובעות מהסכמי ות באמצעות הכרה בלתי נאותה בהכנס
באמצעות הכוללים תנאים שטרם מאפשרים הכרה בהכנסות או 

המבקר כך עשוי .  משלוחיםוצעוטרם בבהנפקת חשבוניות על מכירות 
קבלת אישורים חיצוניים לנקוט ביישום נוהל של , הבנסיבות אל

אלא גם יוודאו את פרטי הסכמי , חובות פתוחיםשיאמתו לא רק 
זכויות החזרה למיניהן ותנאי אספקה , רבות תאריכיםל, ותריהמכ

המידע המוצג השלמת בתועלת עשוי המבקר למצוא , בנוסף. ללקוחות
בגוף בעלי תפקידים עם אישורים חיצוניים באמצעות עריכת בירורים ב

 בכספים ביחס לשינויים כלשהם בהסכמי ים עוסקםשאינהמבוקר 
 .המכר ותנאי האספקה

 
 יםמבססנהלים מושתת על  בסיכונים משמעותיים כאשר הטיפול  .52

סיכונים  עםנהלי הביקורת המתאימים להתמודדות , בלבד
או שילוב של , בלבדשל פרטים ת ובדיקהם משמעותיים שכאלה 

המבקר ישקול את .  מבססיםנהלים אנליטייםושל פרטים ת ובדיק
 םעיתויי, םבבואו לתכנן את אופיילהלן  64-53בסעיפים שההנחיות 

 כדי להשיג. לסיכונים משמעותייםבמענה  יםמבססנהלים  של םוהיקפ
 ים המתייחסיםמבססההנהלים  ,ומספיקותנאותות ראיות ביקורת 

ראיות ביקורת  שתושגנהכך לרוב  ותוכננילסיכונים משמעותיים 
 .בעלות מהימנות גבוהה
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 יםהמבססהנהלים אופי 
 נפח גדול ותבעל קאותלעסיותר  יםישימ ים מבססיםאנליטינהלים   .53

 תהיינה פרטים שלת ובדיק. שניתן לחזות את מגמתן לאורך זמן
 בדרך כלל יותר לצרכי השגת ראיות ביקורת ביחס למצגים תוהולמ
, במצבים אחדים. והערכהלרבות קיום , ןימים בדבר יתרות חשבוימסו

 בלבד כדי ים מבססיםאנליטינהלים עשוי המבקר לקבוע כי די בעריכת 
צם את הסיכון הנובע מהצגה מוטעית מהותית לרמה נמוכה לצמ

 יםאנליטינהלים המבקר עשוי לקבוע כי עריכת , אלדוגמכך . מקובלת
 בלבד תיתן מענה לסיכון המוערך להצגה מוטעית מהותית יםמבסס

לגבי סוג של עסקאות כאשר הערכת  הסיכונים שלו נתמכת בהשגת 
ביחס לאפקטיביות  בדיקות ראיות ביקורת באמצעות עריכת 

עשוי המבקר לקבוע כי רק , במצבים אחרים. התפעולית של הבקרות
 יםאנליטינהלים או ששילוב של , כהולמות ויחשבשל פרטים ת ובדיק
ייתן את המענה הטוב ביותר של פרטים  ושל בדיקות יםמבסס

 .לסיכונים שהוערכו
 

 במטרה במענה לסיכון שהוערךפרטים של ת והמבקר יתכנן בדיק  .54
להשיג את רמת בכדי  ומספיקותנאותות להשיג ראיות ביקורת 

 יםמבססנהלים בבואו לתכנן . המתוכננת ברמת המצגים הביטחון
מתוך  בפריטיםהמבקר יבחר ,  למצגי הקיום או ההתרחשותיםהקשור

הכלולים בדוחות הכספים וישיג את ראיות הביקורת  הסעיפים
 ,המצגשלמות להלי ביקורת ביחס בבואו לתכנן נ, מאידך. הרלבנטיות

 פריטיבחר המבקר לבדוק ראיות ביקורת המעידות על כך שיש לכלול 
בסכום הרלבנטי בדוחות הכספיים ויחקור את אופן הכללת אותו 

המבקר עשוי לבדוק תשלומים שבוצעו לאחר תאריך , אלדוגמכך . פריט
 .שלםמסעיף הוצאות להושמטו  רכישות כלשהןכדי לקבוע אם המאזן 

 
 :ישקול המבקר נושאים כגון, ים מבססיםאנליטינהלים בבואו לתכנן   .55
 

 לגבי ים מבססיםאנליטיבנהלים להשתמש מתאים האם   •  
 .המצגים

המהווים , בין אם פנימיים ובין אם חיצוניים, מהימנות הנתונים  • 
 .יחסיםלאו  המדווחיםסכומים של ה לצפיבסיס 

 כדי לזהות הצגה מוטעית מהותית ברמת וק דייימדו הצפיהאם   • 
 .הרצויה הביטחון

המדווחים בפועל לבין הסכומים סכומים בין ההפרש סבירות ה  • 
  .שהיו צפויים להתקבל

 
י "על הכנת המידע ע, אם ישנן, המבקר ישקול לבחון את הבקרות  

אם . המבקר ביישום נהלים אנליטייםהגוף המבוקר המשמש את 
, מידעבהמבקר  ביטחוןיגבר , ה אפקטיביותבקרות אלו תהיינ

עשוי המבקר , לחלופין. גם בתוצאות הנהלים האנליטיים, ולפיכך
לשקול אם המידע היה נתון לבדיקה באמצעות ביקורת בתקופה 

שמו לגבי ולצורך קביעת נהלי הביקורת שיי. השוטפת או הקודמת
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, של הנהלים האנליטיים המבססים הצפיתבסס יהמידע שעל פיו 
 בדבר תקן הביקורת ל11ישקול המבקר את ההנחות הכלולות בסעיף 

 ".ראיות ביקורת"
 

 הנהלים המבססיםעיתוי 
על המבקר לערוך ,  בתאריך בינייםים נערכיםמבססנהלים כאשר   .56

של ת ו בשילוב בדיקיםמבססנהלים  או ים נוספיםמבססנהלים 
ביר להרחבת בסיס ס שיספקו יכדתקופה הנותרת  לותיחסייש ותבקר

 .לתום התקופהעד מסקנות הביקורת מתאריך הביניים 
 

הדבר .  בתאריך בינייםיםמבסס נהלים לערוך ניתן מותיבנסיבות מסוי  .57
יגדיל את הסיכון לכך שהצגה מוטעית בתום התקופה לא תתגלה על 

בשוקלו אם . סיכון זה יגדל ככל שתארך התקופה הנותרת. ידי המבקר
ישקול המבקר גורמים כגון , בתאריך בינייםים נהלים מבססלבצע 
 :אלה

 

 .סביבת הבקרה ובקרות רלבנטיות אחרות •

 . יותררבמועד מאוח, נהלי המבקרלצורך  שיידרשזמינות מידע  •

 .יםהמבסס הנהליםמטרת  •

 .הסיכון שהוערך להצגה מוטעית מהותית •

 .הרלבנטיים והמצגים ןאופי סוג העסקאות או יתרות החשבו •

נהלים  או ים הולמיםמבססנהלים יכולתו של המבקר לערוך  •
תקופה המתייחסות ל ותבקרשל ת ובשילוב בדיקמבססים 

הצגה מוטעית חשיפת הנותרת במטרה לצמצם את הסיכון לאי 
 .בתום התקופה

 
למרות שהמבקר אינו נדרש להשיג ראיות ביקורת ביחס לאפקטיביות   .58

 בסיס סביר להרחבת מסקנות  כדי ליצור,התפעולית של בקרות
עליו לשקול  אם די , הביקורת מתאריך ביניים עד לתום התקופה

אם . תקופה הנותרתלהתייחס ל בלבד כדי יםמבססנהלים בעריכת 
, ים מספיקם כשלעצמיםהמבססהנהלים המבקר יגיע למסקנה כי אין 

או , תיערכנה בדיקות של האפקטיביות התפעולית של הבקרות
 .בתום התקופה ויערכי יםססמבהשהנהלים 

 
 שלבנסיבות בהן יזהה המבקר סיכונים להצגה מוטעית מהותית ב  .59

לסיכונים אלה לכלול שינוי המבקר  עשוי המענה שייתן  ,תרמית
שבהתקיים המבקר עשוי להסיק , אלדוגמכך . בעיתוי נהלי הביקורת

נהלי ביקורת , מניפולציההסיכונים להצגה מוטעית מכוונת או 
הרחבת מסקנות הביקורת מתקופת ביניים לתום התקופה לא יהיו ל

עשוי המבקר להגיע למסקנה כי יש לערוך , בנסיבות כאלו. אפקטיביים
 כדי לתת מענה ה בתום תקופת הדיווח או בסמוך ליםמבססנהלים 

תקן  הרא(להצגה מוטעית מהותית בשל תרמית  לסיכון שזוהה



 
 

          
           

 

19

 אפשרות קיומה של תרמית אחריות המבקר לשקול"בדבר  הביקורת
 )."במסגרת ביקורת של דוחות כספיים

 
בתום  ליתרהם מידע המתייחס יהמבקר ישווה ויתא, כדרך שגרה  .60

התקופה למידע בר השוואה בתאריך הביניים במטרה לזהות סכומים 
 יםאנליטיויישם נהלים סכומים כאלה יבחן , לא שגרתייםשנראים 

. שחלפה התקופהאת לבדוק כדי של פרטים או בדיקות מבססים 
 לתקופת בנוגעמבססים  יםאנליטיליישם נהלים תכנן המבקר מכאשר 
עליו לשקול אם יתרות סוף התקופה של סוגי עסקאות , הביניים

 לחזוי באופן סביר וזאת ביחס ים ניתנן או יתרות חשבומסויימים
נאותות את ישקול המבקר . לחשיבותם היחסית ולהרכבם, לסכומיהם

הנערכות על ידי הגוף המבוקר ההתאמה ופעולות האנליטיים  םנהליה
 בתאריכי ביניים ולצורך ןסוגי עסקאות אלה או יתרות חשבובאשר ל
ישקול המבקר אם מערכת המידע , בנוסף.  חשבונאי נאותךחת יצירת

הנוגעת לדיווח החשבונאי תספק מידע ביחס ליתרות בתום התקופה 
: שלמידה מספקת שתאפשר בדיקה ב תנותרהולעסקאות בתקופה 

עסקאות לא שגרתיות משמעותיות או פקודות יומן בעלות משמעות 
סיבות אחרות לתנודות ; )הלרבות אלו שבתום התקופה או בסמוך ל(

ושינויים בהרכב סוגי ; או תנודות צפויות שלא אירעו, משמעותיות
ים  המתייחסיםהמבססהנהלים . ןחשבוההעסקאות או יתרות 

 .ותבקרשל ת ו בשאלה אם ביצע המבקר בדיקיםה שנותרה תלוילתקופ
 

 בתאריך ןהצגה מוטעית בסוגי עסקאות או ביתרות חשבו התגלתה  .61
ישנה המבקר  בדרך כלל את הערכת הסיכון ביחס אליהם ואת , ביניים
 יםהמבססהנהלים  של ן המתוכנם או היקפםעיתויי, םאופיי

או ,  לסוגי עסקאות אלויםסתקופה שנותרה והמתייח ליםהמתייחס
או , נהלי ביקורת אלה בתום התקופה שירחיבאו , ןליתרות חשבו

 .ליהם עשיחזור
 

 יםמבססנהלים שימוש בראיות ביקורת שהושגו באמצעות עריכת   .62
בביקורת קודמת לא יספיק כדי לתת מענה לסיכון הנובע מהצגה 

איות ביקורת ר, במרבית המקרים. מוטעית מהותית בתקופה הנוכחית
 בתקופה קודמת תספקנה יםמבססנהלים שהושגו כתוצאה מעריכת 

השימוש .  אם בכלל,ראיות ביקורת מועטות באשר לתקופה הנוכחית
 מבססותבראיות הביקורת שהושגו בביקורת קודמת כבראיות ביקורת 

שראיות הביקורת והחומר המתייחס מותנה בכך , בתקופה הנוכחית
 לראיות ביקורת שהושגו אדוגמ. יסודין ישתנו באופלא אליהן 

 להיות ים בתקופה קודמת אשר עשוייםמבססנהלים באמצעות עריכת 
 בשנה הנוכחית היא חוות דעת משפטית הקשורה להרכב יםרלבנטי

כנדרש .  כל שינוי במהלך התקופה הנוכחיתם בההשלא נעשבטחונות 
יתכנן הרי שאם  "ראיות ביקורת" בדבר תקן הביקורתל 23בסעיף 

נהלים המבקר להשתמש בראיות ביקורת שהושגו כתוצאה מעריכת 
ת במהלך ועליו ליישם נהלי ביקור, תות קודמו בביקוריםמבסס

  הרלבנטיות של אותן ראיות ביקורתםאלברר התקופה הנוכחית כדי 
 .עודה נמשכת
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 יםמבססההנהלים היקף עריכת 
הנהלים יורחב היקף כך , ככל שיגדל הסיכון להצגה מוטעית מהותית  .63

 בחשבון נלקחותסיכון להצגה מוטעית מהותית במאחר ש. יםהמבסס
 יםהמבססהנהלים ניתן להרחיב את היקף , הבקרות הפנימיות

 רצון מבדיקת האפקטיביות יבלתי משביע ממצאיםכתוצאה מקבלת 
יחשב תהל ביקורת והרחבת היקף נ, אולם. התפעולית של בקרות

 .םיייקורת עצמו הוא רלבנטי לסיכון המסוהל הבו רק אם נכמתאימה
 

 המדגם על היקף כלליש לחשוב בדרך , פרטיםשל ת ובעת תכנון בדיק  .64
, אולם. המושפע מהסיכון להצגה מוטעית מהותית המדגםבמונחי גודל 

לרבות אם יהיה זה אפקטיבי , על המבקר לשקול גם נושאים אחרים
 מדגם בחירת: כגון, םיותר להשתמש באמצעי בדיקה נבחרים אחרי

פריטים גדולים או לא שגרתיים מתוך אוכלוסייה בניגוד למדגם 
אוכלוסיות הומוגניות לצורך -האוכלוסייה לתת ריבודהמייצג או 

 כולל הנחיות באשר "ביקורתה בדגימ" בדבר תקן הביקורת. דגימה
בתכננו .  פריטים לבדיקהלבחירתלשימוש בדגימה ובאמצעים אחרים 

 מהצפיישקול המבקר את מידת הסטייה , ים מבססים ליטיאננהלים 
מהותיות השיקול זה יושפע בעיקר מ. ללא חקירה נוספת מקובל שיהיה

קביעת מידה זו תתייחס לבחינת . הרצויה הביטחוןוהעקביות במידת 
בסוג , האפשרות ששילוב של הצגה מוטעית ביתרה כלשהי בחשבונות

בתכננו . סתכם לסכום בלתי מקובלם עלול להיעסקאות או בגילוי מסוי
הרצויה  הביטחוןהמבקר את רמת יעלה  ,ים מבססיםאנליטינהלים 

  בדברתקן הביקורת.  ככל שיגדל הסיכון להצגה מוטעית מהותית
כולל הנחיות ביחס ליישום נהלים אנליטיים " נהלים אנליטיים"

 .במהלך ביקורת
 

 נאותות ההצגה והגילוי
לי ביקורת שמטרתם להעריך אם הצגתם על המבקר ליישם נה  .65

תעלה בקנה , לרבות גילויים נלווים, הכוללת של הדוחות הכספיים
המבקר ישקול אם . הרלבנטיתאחד עם מסגרת הדיווח הכספי 

מוצגים בדרך המשקפת את הסיווג  כשלעצמםהדוחות הכספיים 
הצגת דוחות כספיים בהתאם . ההולם והתיאור הנדרש של מידע כספי

 תכלול גם גילוי נאות של עניינים הרלבנטיתכספי הרת הדיווח למסג
לתוכן הדוחות ו לסדר, לצורהעניינים אלה קשורים . מהותיים

המינוח שנעשה , אלדוגמ, הכספיים ולביאורים הנלווים אליהם לרבות
 הדוחות ובסיס הסכומים סעיפיסיווג , מידת הפירוט, בו שימוש
 לתת ים אמורוההנהלה היו ריוןהדירקטו המבקר ישקול אם. שהוצגו
ים לאור הנסיבות והעובדות להן היה המבקר ער ינושא מסוגילוי ל

לרבות , בהעריכו את ההצגה הכוללת של הדוחות הכספיים. באותה עת
ישקול המבקר את הסיכון שהוערך להצגה מוטעית , גילויים נלווים

 לוילתיאור המצגים הקשורים להצגה ולגי.  מהותית ברמת המצגים
 ."ראיות ביקורת" בדבר תקן הביקורתראה גם 
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 הערכת נאותות ראיות הביקורת שהושגו וכמותן המספקת
 

, בהתבסס על נהלי הביקורת שיושמו ועל ראיות הביקורת שהושגו  .66
ישקול המבקר אם הערכות הסיכונים להצגה מוטעית מהותית ברמת 

 .מתאימות עדייןהמצגים 
 

בעת . וחוזר על עצמוכספיים היא תהליך מצטבר ביקורת של דוחות   .67
עשויות ראיות הביקורת , יישום נהלי הביקורת אותם  תכנן המבקר
עיתויים או את היקפם של , שהושגו לגרום למבקר לשנות את אופיים

מידע השונה באופן משמעותי .  כאמורנושתוכננהלי ביקורת אחרים 
. יע לתשומת לב המבקרמהמידע עליו בוססה הערכת הסיכון עשוי להג

היקף ההצגות המוטעות אותן זיהה המבקר באמצעות עריכת , אלדוגמ
 עשוי לשנות את שיקול דעתו באשר להערכת הסיכונים יםמבססנהלים 

ייתכן , בנוסף. ועשוי להצביע על חולשה מהותית בבקרה הפנימית
שנהלים אנליטיים שיושמו בשלב הסקירה הכללית של הביקורת 

.  סיכון להצגה מוטעית מהותית שלא זוהה קודם לכןיצביעו על
המבקר להיאלץ להעריך מחדש את נהלי עשוי , בנסיבות כאלו

בהתבסס על שיקול דעת מעודכן ביחס , שתוכננו וזאתהביקורת 
 הגילויים  ,ןיתרות החשבו, לסיכונים שהוערכו לכל סוגי העסקאות

 ביחס לתיקון הנחיות נוספותלעניין . והמצגים הנלווים או חלקם
 בדבר תקן הביקורתב 119סעיף ראה   ,הערכת הסיכונים על ידי המבקר

 והערכת הסיכונים המתייחסים ,הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו"
 ".להצגה מוטעית מהותית

 
של בקרות מכיר בכך שעלולות להתרחש  התפעוליתמושג האפקטיביות   .68

סטיות . וקרהגוף המבסטיות אחדות מהדרך בה מפעיל אותן 
, שינוי באנשי מפתח: מהבקרות שנקבעו עשויות לנבוע מגורמים כגון

אם . תנודות עונתיות משמעותיות בנפח העסקאות וטעויות אנוש
יערוך , בקרותשל ת ותתגלינה סטיות מעין אלו בעת עריכת בדיק

המבקר בירורים ספציפיים כדי להבין נושאים אלה ואת השלכותיהם 
על ידי עריכת בירורים באשר לעיתוי שינויים , אלדוגמ, האפשריות

של ת ובדיקההמבקר יקבע אם . באיוש משרות מפתח בבקרה הפנימית
אם יש ,  להסתמכות על הבקרותנאותה בסיס נ תהווובקרות שנערכ

 נוספות או אם יש להתייחס לסיכונים ותבקרשל צורך בבדיקות 
 .יםמבססבנהלים  שימוש ידי-על להצגה מוטעית אפשריים

 
המבקר אינו יכול להניח כי מקרה של תרמית או של טעות מהווה   .69

ולפיכך ישקול כיצד ישפיע זיהוי הצגה מוטעית על הערכת , אירוע בודד
יעריך המבקר , בטרם סיום הביקורת. הסיכון להצגה מוטעית מהותית

 הביקורת לרמה נמוכה מקובלת והאם יש לשקול ן סיכוםאם צומצ
, אלדוגמכך . עיתויים והיקפם של נהלי הביקורת, םמחדש את אופיי

 :המבקר יבחן מחדש
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 .יםהמבססהנהלים  של ם והיקפםעיתויי, םאת אופיי  •  

את ראיות הביקורת באשר לאפקטיביות התפעולית של בקרות   •  
 .הגוף המבוקרלרבות תהליך הערכת הסיכונים של , רלבנטיות

 
נאותות ושגו ראיות ביקורת על המבקר להגיע למסקנה אם ה  .70

המאפשרות לצמצם את הסיכון להצגה מוטעית מהותית  ומספיקות
ישקול המבקר , בגיבוש דעתו .בדוחות הכספיים לרמה נמוכה מקובלת

 ללא תלות בשאלה אם נראה שהן את כל ראיות הביקורת הרלבנטיות
  .תומכות במצגים שבדוחות הכספיים או סותרות אותם

 
התומכות במסקנות המבקר במהלך  ומספיקותנאותות קורת ראיות בי  .71

שיקול דעת המבקר באשר .  מקצועישיקול דעתלהביקורת הן עניין 
 ומספיקותנאותות להיקף הראיות העשויות להוות ראיות ביקורת 

 :יושפע מגורמים כגון
 

רות שתהיה  במצגים והסביתיהאפשרמשמעות ההצגה המוטעית   •  
כשלעצמה או , וחות הכספייםל הדלה השפעה מהותית ע

 .אחרתאפשרית  עם הצגה מוטעית ,במצטבר

 .אפקטיביות תגובות ההנהלה והבקרות הנותנות מענה לסיכונים  •  

 ותמוטע להצגותניסיון נצבר במהלך ביקורות קודמות ביחס   •  
 .ותדומ ותאפשרי

לרבות אם נהלי ביקורת אלה , תוצאות נהלי ביקורת שיושמו  •  
 .ימים של תרמית או טעותיהו מקרים מסוזי

 .מקור המידע הזמין ומהימנותו  •  

 . משכנעות ראיות הביקורתהמידבאיזו   •  

 .ולרבות הבקרה הפנימית של, ו וסביבתהגוף המבוקרהבנת   •  
 

באשר למצגים  ומספיקות נאותותראיות ביקורת המבקר לא השיג   .72
סות להשיג ראיות ביקורת עליו לנ, מהותיים בדוחות הכספיים

 נאותותאם המבקר לא יוכל להשיג די ראיות ביקורת . נוספות
להנחיות נוספות .  או להסתייג,עהיעליו להימנע מלהביע ד, ומספיקות

דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי " בדבר תקן הביקורתראה 
 ".מהנוסח האחיד

 
 תיעוד

 
לסיכונים שהוערכו להצגה על המבקר לתעד את המענה הכולל שניתן   .73

עיתויים , מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים ואת אופיים
את הקשר שבין נהלים אלה , והיקפם של נהלי ביקורת נוספים

. לסיכונים שהוערכו ברמת המצגים ואת תוצאות נהלי הביקורת
המבקר להשתמש בראיות ביקורת בנוגע  מתכנןאם , בנוסף

עליו , בקרות שהושגו בביקורות קודמותלאפקטיביות התפעולית של 
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  אשרלתעד את המסקנות שהוסקו בנוגע להסתמכות על בקרות אלה
 . נבדקו בביקורת קודמת

 
 שהדוחות הכספיים מושווים או  להראותתיעוד המבקר חייב  .א73

 .מותאמים לרשומות החשבונאיות שבבסיסם  
 

א מבוססת 73-ו 73הדרך בה מתועדים הנושאים המוזכרים בסעיפים  .ב73
" תיעוד" בדבר תקן הביקורת. שיקול דעתו המקצועי של המבקרעל 

 קובע כללים ומספק הנחיות בנוגע לתיעוד בהקשר לביקורת של דוחות
 .כספיים

 
 להיתח

 
 לתקופות ביקורת זה יחול על ביקורת של דוחות כספיים תקן .74

 . או לאחר מכן2009 בינואר 1 המתחילות ביום
 

 ביטולים
 

הבנה של הגוף " בדבר ביקורתהתקן  ל125בהמשך לאמור בסעיף  .75
והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית , המבוקר וסביבתו

  דעתיעם כניסתו לתוקף של תקן זה יתבטל תוקפם של גילו, "מהותית
הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת מידע " בדבר 66

 ."הערכת סיכונים ובקרה פנימית"דבר  ב80דעת ושל גילוי " ממוחשבת


