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 מבוא
 
 של הפדרציה 545'  מס)ISA( זה מבוסס על תקןביקורת  תקן .1

 :  בדבר)IFAC(הבינלאומית של רואי החשבון 
 

 )1( "Auditing Fair Value Measurement and Disclosures" 
 

ביקורת של להנחיות ו כלליםזה היא לקבוע ביקורת  תקן תמטר 
ביקורת  תקן. מדידה וגילוי של שווי הוגן הכלולים בדוחות כספיים

הצגה וגילוי , בשיקולי ביקורת הקשורים למדידה בעיקרזה עוסק 
 מיוחדים של הון עצמי מהותיים התחייבויות ומרכיבים, של נכסים

לפי , או שניתן להם גילוי בדוחות אלה, המוצגים בדוחות הכספיים
התחייבויות ומרכיבים , מדידה של שווי הוגן של נכסים. שווי הוגן

הרישום הראשוני של עסקאות והן משל הון עצמי עשויה לנבוע הן 
וי הוגן בשינויים במדידה של שו. שינויים בערכם שחלו לאחר מכןמ

פי מסגרות -שהתרחשו על פני זמן ניתן לטפל בדרכים שונות על
מות לדיווח י יתכן שמסגרות מסוי-לדוגמא . שונות לדיווח כספי

, כספי תחייבנה ששינויים כאלה ישתקפו באופן ישיר בהון העצמי
 .ותבעוד שמסגרות אחרות עשויות לחייב שהם ישתקפו בהכנס

 
ביקורת של מדידה וגילוי לק הנחיות זה מספביקורת  תקןשבעוד  .2

נהלי  שנצברו בעקבות יישום ביקורתהרי שראיות , של שווי הוגן
נטיות בשהן רל ביקורתביקורת אחרים עשויות אף הן לספק ראיות 

 בחינה של נהלים שנועדה -לדוגמא . למדידה וגילוי של שווי הוגן
לספק לאמת קיום של נכס הנמדד לפי שווי הוגן עשויה אף היא 

 המצב הפיזי של -כגון  (תו בהקשר להערכרלבנטיות ביקורתראיות 
 ).נכס להשקעה

 

                                                   
    הצעה לתקן ביקורת בינלאומי IFACידי   פורסמה על2006בחודש דצמבר   )1(

אשר יתייחס לשני נושאים הנדונים כיום בתקנים  )Revised and Redrafted( חדש
 :נפרדים

 של 81גילוי דעת אשר עליו מבוסס , ISA) 540(ביקורת אומדנים בחשבונאות  -
 .הלשכה

 אשר עליו מבוסס תקן, ISA) 545(ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן  -
 .זה ביקורת

של דוחות כספיים על ביקורת חול  מיועד לתקן הביקורת הבינלאומי החדש
 . או לאחר מכן2008 בדצמבר 15- בלתקופות שתחילתן

על אף פרסומו הצפוי של תקן הביקורת הבינלאומי החדש החליטה הלשכה 
, )המבוסס על תקן הביקורת הבינלאומי שבתוקף כיום(לפרסם תקן ביקורת זה 
המעבר ל שווי הוגן עם ביקורת המדידה והגילוי ש לשבשל החשיבות הרבה 
לאחר שיפורסם תקן הביקורת הבינלאומי  .IFRSלתקני לדיווח כספי בהתאם 

 .על בסיס התקן החדשהחדש תחזור הלשכה לדון בנושא 
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נדרש המבקר " ראיות ביקורת" בדבר לתקן הביקורת 16בסעיף  
 בפירוט מספיק כדי ליצור דירקטוריון וההנהלהלהשתמש במצגי ה

בסיס להערכת סיכונים להצגה מוטעית מהותית ולעיצובם של 
המדידה . שהוערכום ויישומם במענה לסיכונים נהלי ביקורת נוספי

דירקטוריון הוהגילוי של שווי הוגן אינם מהווים כשלעצמם מצגי 
 למצגים מסויימים של  אך עשויים להיות רלבנטיים וההנהלה

 . בהתאם למסגרת הדיווח הכספי שיושמהדירקטוריון וההנהלהה
 
לכך  ותנאותראיות ביקורת  מידה מספקת שלעל המבקר להשיג  .3

שהמדידה והגילוי של שווי הוגן הינם בהתאם למסגרת לדיווח 
 .הגוף המבוקר החלה עלכספי 

 
הבנה של הגוף המבוקר "בדבר   תקן הביקורתל 22בסעיף  

 והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית ,וסביבתו
נדרש המבקר להשיג הבנה אודות מסגרת הדיווח הכספי " מהותית

 .בוקרהגוף המהחלה על 
 
 לביצוע המדידה ולהכללת ם אחראידירקטוריון וההנהלהה .4

אחריות ב מנשיאהכחלק . הגילויים של שווי הוגן בדוחות הכספיים
 ודיווחתהליך חשבונאי  לכונן דירקטוריון וההנהלהה יםנדרש, זו

לבחור שיטות הערכה , כספי לקביעת מדידה וגילוי של שווי הוגן
עותיות כלשהן שנעשה בהן שימוש לזהות הנחות משמ, מתאימות

לבצע את ההערכה ולוודא שההצגה , ולתמוך בהן במידה מספקת
והגילוי של המדידה של שווי הוגן הינם בהתאם למסגרת לדיווח 

 .הגוף המבוקר  החלה עלכספי 
 
מדידה של שווי  לרבות, במדידות רבות המבוססות על אומדנים .5

במיוחד ,  מדידה של שווי הוגן.דיוק-של אי מובנהקיים גורם , הוגן
זו שלגביה לא כזו שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים חוזיים או כ

לעתים קרובות  כרוכה, זמין מידע שוק כאשר עורכים את האומדן
של תזרימי מזומנים  העיתויודאות הן לגבי הסכום והן לגבי ו-באי

 מדידה של שווי הוגן עשויה להתבסס על הנחות, כמו כן. עתידיים
עסקאות או אירועים אשר תוצאתם  על, הקשורות לתנאים בעתיד

. תהיה כפופה לשינוי במשך הזמן ולפיכך המדידהאינה ודאית 
זמין השיקולי המבקר לגבי הנחות כאלה מבוססים על מידע 

 המבקר אינו אחראי לחיזוי של תנאים .למבקר במהלך הביקורת
ועים בזמן עסקאות או אירועים אשר אילו היו יד, עתידיים

הביקורת יתכן שהיתה להם השפעה משמעותית על פעולות 
 שהן בבסיס המדידה םיה או על הנחותדירקטוריון וההנהלהה

הנחות שנעשה בהן שימוש במדידה של . והגילוי של השווי ההוגן
שווי הוגן הן דומות בטבען לאלה הנדרשות כאשר מפתחים 

ביקורת " ברבד  תקן הביקורת .בחשבונאותאומדנים אחרים 
אומדנים ביקורת  אודות מספק הנחיות "בחשבונאותאומדנים 
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עוסק בשיקולים שהם  שלפנינוהביקורת  תקן, עם זאת. כאלה
ביקורת אומדנים "בדבר  בתקן הביקורתדומים לאלה שנקבעו 

כמו גם אחרים בהקשר הספציפי של מדידה וגילוי  "בחשבונאות
 .הרלבנטיתפי של שווי הוגן בהתאם למסגרת לדיווח כס

 
מסגרות שונות לדיווח כספי מחייבות או מאפשרות מגוון של  .6

הן גם שונות . מדידות או גילויים של שווי הוגן בדוחות כספיים
רמת ההנחיות שהן מספקות על הבסיס למדידת נכסים ב

מסגרות לדיווח  ישנן. והתחייבויות או הגילויים הקשורים בכך
 מסגרות, דר הוראות מחייבותמספקות הנחיות שהן בגהכספי 

ואילו אחדות אינן מספקות , כלליותהנחיות אחרות מספקות 
מים למדידה יקיימים גם נוהגים מסוי, בנוסף לכך. הנחיות כלל

שתקן בעוד . םיימסו לענףוגילוי של שווי הוגן שהם ספציפיים 
גילוי של המדידה והזה מספק הנחיות באשר לביקורת  ביקורת

, א אינו עוסק בסוגים מיוחדים של נכסיםהו, שווי הוגן
. םיימסו לענףאו נוהגים שהם ספציפיים , עסקאות, התחייבויות

גילוי של שווי למדידה ול באשרזה מובא דיון ביקורת  לתקןבנספח 
פי מסגרות שונות לדיווח כספי והשכיחות של מדידה של -הוגן על

שווי "נות להעובדה שיתכן שקיימות הגדרות שו לרבות, שווי הוגן
 . פי מסגרות כאלה-על" הוגן

 
 הגישה בבסיס קיימת הנחה במרבית המסגרות לדיווח כספי .7

 עסק חי ללא כוונה והינ שהגוף המבוקר והיאמדידה של שווי הוגן ל
לצמצום מהותי של היקף , )Liquidate( או צורך כלשהם לחיסולו

 Adverse Terms). (גרועים  בתנאים אותאו לבצע עסק, פעולותיו
 שהגוף המבוקרשווי הוגן לא יהווה את הסכום ,  במקרה זה,לפיכך

או במכירה , בפירוק מרצון, ושלם בעסקה שנכפתה עלייקבל או י
שהגוף  אפשר, עם זאת). distress sale(בתנאי מצוקה כלכלית 

 הכלכלי או התפעולי וצטרך  להביא בחשבון את מצבי המבוקר
 אם ו והתחייבויותיווגן של נכסיקביעת השווי הה לצורךהשוטף 

וקף המסגרת תמ ואו שהדבר מתאפשר ל, א נדרש לעשות זאתוה
, או שלא לקבוע,  ומסגרת כזאת עשויה לקבועולדיווח כספי של

 דירקטוריון וההנהלה תוכנית ה-לדוגמא . כיצד לעשות זאת
כדי לעמוד ביעדים עסקיים מיוחדים בנכס  מואץ של למימוש

 .נטית לצורכי קביעת השווי ההוגן של אותו נכסבעשויה להיות רל
 
 בגין נכסים או ת שווי הוגן יכולה להיות פשוטה יחסיתמדיד .8

 נכסים הנרכשים או נמכרים -לדוגמא , ימיםיהתחייבויות מסו
בשווקים פעילים וחופשיים המספקים ללא קושי מידע זמין 

ומת לע. ומהימן אודות המחירים שלפיהם מתבצע חליפין בפועל
 שווי הוגן בגין נכסים או התחייבויות אחרים עשויה תמדיד, זאת

ם לא יהיה שוק פעיל יייתכן שלגבי נכס מסו. להיות מסובכת יותר
 דירקטוריון וההנהלהאו יתכן שיהיו לו מאפיינים המחייבים את ה





 5 
 

 נכס השקעה או מכשיר כספי -לדוגמא (לאמוד את שוויו ההוגן 
שימוש  ידי-עלשווי הוגן יכולה להיעשות האמידה של . )מורכב נגזר

של  היוון מודל המבוסס על תחזיות ועל -לדוגמא (במודל הערכה  
בלתי  מעריךכמו , סיוע מומחהבאו ) תזרימי מזומנים עתידיים

 .תלוי
 
 של נתונים אובייקטיביים םהוודאות הקשורה לפריט או העדר-אי .9

המבקר  ישקול,  במקרה כזה.עשויים שלא לאפשר אומדן סביר
המבקר שלו כדי  החשבון רואהדוח ב לכלול שינוי מהנוסח האחיד

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

 
בגוף קביעת המדידה והגילוי של שווי הוגן ל התהליך תהבנ

 סיכוןההערכת ו, לכך בנוגעבקרה  ופעילויות המבוקר
 

לרבות הבקרה , ווסביבת הגוף המבוקר את וק מהבנתכחל .10
אודות  במידה מספקתהבנה  להשיגעל המבקר , והפנימית של
קביעת המדידה והגילוי של שווי הוגן ל המבוקרגוף ההתהליך של 

לזהות ולהעריך את הסיכון כדי ב בנוגע לכךהבקרה  פעילויותו
, הדירקטוריון וההנהללהצגה מוטעית מהותית ברמת מצגי ה

 .ולתכנן ולבצע נהלי ביקורת נוספים
   

תהליך של טיפול חשבונאי  לכונן ם אחראידירקטוריון וההנהלהה .11
במקרים . ודיווח כספי לצורך קביעת המדידה של שווי הוגן

המדידה של שווי הוגן ולכן התהליך שיושם על ידי , ימיםימסו
היות  עשויים ל, בכדי לקבוע שווי הוגןדירקטוריון וההנהלהה

 יוכלו דירקטוריון וההנהלה יתכן שה-לדוגמא . פשוטים ומהימנים
 בכדי מושפורס) Price Quotations(לציטוטי מחיר להתייחס 

הגוף לקבוע שווי הוגן  בגין ניירות ערך סחירים המוחזקים על ידי 
ימות של שווי הוגן הן בטבען ימדידות מסו, עם זאת. המבוקר

וודאויות -אחרות וכרוכות באימורכבות יותר מאשר מדידות 
ולכן , יהםות של אירועים עתידיים או תוצאםמבחינת התרחשות

שעשויות להיות כרוכות בשימוש בשיקול דעת  להניח הנחותיש 
 לרבות, תהליך המדידה את המבקר תהבנ. כחלק מתהליך המדידה

בזיהוי והערכת הסיכון להצגה מוטעית  לומסייעת , ומורכבות
וההיקף של נהלי  העיתוי, האופי די לקבוע אתכ וזאתמהותית 
 .נוספים ביקורת

 
הבנה של התהליך לקביעת מדידה וגילוי של שווי  להשיג בבואו .12

 :כגון אלה, מספר נושאים המבקרישקול , בגוף המבוקר הוגן
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 לתהליך שנעשה ות המתייחסרלבנטיותהבקרה ה פעילויות •
לדוגמא , לרבות, בו שימוש בכדי לקבוע מדידה של שווי הוגן

בקרה על נתונים והפרדה של תפקידים בין אלה המחייבים  -
עסקאות מתייחסות לבין אלה  בגין הגוף המבוקראת 

 .עסקאותאותן  שלהאחראים על ביצוע ההערכות 

 .המומחיות והניסיון של הקובעים את מדידת השווי ההוגן •
 .בתהליך טכנולוגיית המידע אותו ממלאתהתפקיד  •
 או עסקאות המחייבים מידע או גילוי של שווי וןחשבסוגי  •

 האם החשבונות נובעים מרישום של -לדוגמא (הוגן 
הם נובעים שעסקאות שגרתיות חוזרות ונשנות או 
 ).מעסקאות שאינן שגרתיות או בלתי רגילות

 לשכת על בגוף המבוקרהתהליך  מסתייעהמידה שבה  •
ונים נת הפקתשירות לצורך מדידה של שווי הוגן או 

מסתייע בלשכת  הגוף המבוקרכאשר . התומכים במידע
  בדברתקן הביקורתבדרישות  לעמודמבקר  העל, שירות

שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים המשתמשים "
 ."בלשכות שירות

עבודת מומחים עושה שימוש ב הגוף המבוקרהמידה שבה  •
ים סעיפראה (לצורכי קביעת המדידה והגילוי של שווי הוגן 

 ). להלן32-29

 שבהן דירקטוריון וההנהלהההנחות המשמעותיות של ה •
 . נעשה שימוש בקביעת שווי הוגן

 .דירקטוריון וההנהלההתיעוד התומך בהנחות ה •

השיטות שנעשה בהן שימוש כדי לפתח וליישם הנחות של  •
 . ולעקוב אחר שינויים באותן הנחותדירקטוריון וההנהלהה

ונהלי אבטחה המתייחסים נויים על שי ותשל בקר ןמהימנות •
 לרבות, רלבנטיותלמודלים של הערכה ושיטות מידע 

 .תהליכי אישור

 של םהעמידה בלוח זמנים ומהימנות,  הבקרה על העקביות •
 .הנתונים שנעשה בהם שימוש לצורכי מודלים של הערכה

 
והערכת  ,הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו" בדבר בתקן הביקורת .13

המבקר  נדרש, "תייחסים להצגה מוטעית מהותיתהסיכונים המ
 המבקר נדרש ובמיוחד ,הפנימית הבקרה מרכיביהבנה של  להשיג
 תלקביע מספקת של פעילויות הבקרה המתייחסותהבנה  להשיג

לזהות כדי  בגוף המבוקרגילוי של השווי ההוגן המדידה וה
לתכנן את  וכן כדי ולהעריך את הסיכון להצגה מוטעית מהותית

 .נוספים וההיקף של נהלי  ביקורת העיתוי, אופיה
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גילוי של שווי המדידה והתהליך לקביעת ההבנה של  השגתלאחר  .14
להצגה להעריך את הסיכון ו לזהותעל המבקר , בגוף המבוקר הוגן

המתייחסים למדידה ולגילוי של  מוטעית מהותית ברמת המצגים
 העיתוי ,האופי השווי ההוגן שבדוחות הכספיים בכדי לקבוע את

 .נוספים וההיקף של נהלי ביקורת
 

להצגה  להיות חשופהשבה מדידה של שווי הוגן עלולה  המידה .15
וההיקף של  העיתוי,  האופי,לפיכך. מובנה מהווה סיכון יתטעומ

 בחשיפה להצגה מוטעית שליהיו מותנים  הנוספיםנהלי הביקורת 
 המדידה של שווי אם התהליך לקביעת וכןהמדידה של שווי הוגן 

 .הוגן הינו פשוט או מורכב באופן יחסי
 

כאשר המבקר קובע שהסיכון להצגה מוטעית מהותית המתייחס  
למדידה של שווי הוגן או לגילויו הינו סיכון מהותי המחייב שיקולי 

 תקן הביקורתלפעול בהתאם להוראות עליו , ביקורת מיוחדים
והערכת הסיכונים  ,הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו"בדבר 

 ".המתייחסים להצגה מוטעית מהותית
 

 והערכת ,הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו"בדבר  תקן הביקורת .16
 במגבלותדן  "הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית

היות שקביעות של שווי הוגן כרוכות . של בקרות פנימיות המובנות
דירקטוריון ל הלעתים קרובות בשיקולי דעת סובייקטיביים ש

בקרה  פעילויות שלאופי הדבר עשוי להשפיע על ההרי ש, וההנהלה
 שווי הוגן ת של מדידיתטעומהרגישות להצגה .  לביצועותהניתנ

הדיווח  ודרישותעשויה גם לגדול ככל שהדרישות החשבונאיות 
המבקר . הכספי בגין מדידה של שווי הוגן תהיינה מורכבות יותר

של בקרות בנסיבות כאלה לצורכי  מובנותהמגבלות הישקול את 
 .להצגה מוטעית מהותיתסיכון ההערכת 

 
 גילוי של שווי הוגןהמדידה וההערכת נאותות 

 
על המבקר להעריך אם המדידה והגילוי של שווי הוגן בדוחות  .17

הגוף  החלה עלדיווח כספי להכספיים הינם בהתאם למסגרת 
 .המבוקר

 
כספי הדיווח המסגרת ל הרלבנטיות הדרישות את המבקר תהבנ .18

, יחד עם תוצאות נהלי ביקורת אחרים, והענףוהכרתו את העסק 
להעריך אם הטיפול החשבונאי בנכסים או  לומסייעות 

אם ו, התחייבויות המחייבים מדידה של שווי הוגן הוא נאות
הוודאויות הקשורות - אודות מדידה של שווי הוגן ואייםהגילוי

 .הגוף המבוקר  עלההחלדיווח כספי למסגרת פי ה-על נאותיםבכך 
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פי -על בגוף המבוקר הוגן של שוויהערכת נאותות המדידה  .19
 ראיות הביקורת תוהערכ והחלה עליהמסגרת לדיווח כספי 

 נכוןדבר ה. אופיו של העסק  אתבהכרת המבקר , בחלקן, מותנות
ם במיוחד כאשר הנכס או ההתחייבות או שיטת ההערכה מורכבי

 נגזרים עשויים להיות מורכבים פיננסיים מכשירים -לדוגמא . מאד
שווי הוגן  בדבר אופן קביעת ותשונ שפרשנויותתוך סיכון , מאד

המדידה של השווי ההוגן של פריטים . יביאו למסקנות שונות
או )" in-process(מחקר ופיתוח בתהליך  "-לדוגמא , מיםימסוי

גרת של צירוף עסקים נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במס
)business combination( , עשויים לחייב שיקולים מיוחדים אשר

 אם שיקולים כאלה וופעולותי הגוף המבוקראופי ממושפעים 
, כן-כמו. הגוף המבוקר החלה עלדיווח כספי למסגרת למתאימים 

, יחד עם תוצאות נהלי ביקורת אחרים,  המבקר את העסקתהכר
דירקטוריון  הנדרשיםהוי נכסים שבגינם בזי לועשויות לסייע 

 להכיר בירידת ערך  על ידי שימוש במדידה של שווי הוגן וההנהלה
 .הגוף המבוקר החלה עלדיווח כספי למסגרת ל בהתאם

 
כאשר השיטה למדידה  של שווי הוגן נקבעת על ידי המסגרת  .20

דרישה שהשווי  במקרה של -לדוגמא , לדיווח כספי הרלבנטית
בשוק בציטוטי מחיר ימדד תוך שימוש י של נייר ערך סחיר ההוגן

המבקר אם המדידה של שווי  ישקול, לעומת שימוש במודל הערכה
 .הוגן הינה עקבית עם אותה שיטה

 
תנאי ש מושתתות על ההנחהלדיווח כספי  מותימסוימסגרות  .21

או  לחייב מדידה או גילוי של שווי הוגן: מוקדם לאחד מהשניים
הוא שניתן למדוד באופן מהימן , מדידה או גילוי כאמורלאפשר 

ימים הנחה זו יבמקרים מסו. נכסים או התחייבויות שווי הוגן של
מחיר ציטוטי כאשר לנכס או להתחייבות אין   וזאת אינה תקפה
 אינם שיטות אחרות להערכה סבירה של שווי הוגןובשוק פעיל 

דירקטוריון כאשר . מתאימים או אינם ישימים בנסיבות העניין
, ניתן לקבוע שווי הוגן באופן מהימןש ההנחה  אתיםמאמצ והנהלה

 כדי לתמוך ומספיקותהמבקר ראיות ביקורת מתאימות ישיג 
פי המסגרת -והאם הפריט מטופל באופן נאות על, בקביעה כזאת

 .לדיווח כספי הרלבנטית
 

 של םבאשר לכוונת ביקורתעל המבקר להשיג ראיות  .22
 אתולשקול ,  לנקוט בדרכי פעולה מיוחדיםוריון וההנהלהדירקטה

נטי למדידה וגילוי של שווי בכאשר הדבר רל,  לעשות זאתםיכולת
 .הגוף המבוקר החלה עלפי המסגרת לדיווח כספי -הוגן על

 
דירקטוריון  של הםכוונותיה, ימות לדיווח כספייבמסגרות מסו .23

 תמידה לקביע מתא באשר לנכס או התחייבות מהוות וההנהלה
כיצד מדווחים שינויים  ,וכן, גילוילהצגה ול, מדידהלדרישות ה
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, במסגרות כאלה לדיווח כספי. בשווי הוגן בדוחות הכספיים
 חשובות לקביעת נאותות דירקטוריון וההנהלה של הםכוונותיה
 מתעדיםלעתים קרובות . גוף המבוקרשווי הוגן בשל  היישום

 לנכסים או רלבנטיותיות וכוונות שהן  תוכנדירקטוריון וההנהלהה
לדיווח כספי  הרלבנטיתויתכן שהמסגרת  ספציפייםהתחייבויות ל

שיש  הביקורתבעוד שהיקף ראיות .  לעשות זאתםמחייבת אות
 הוא נושא דירקטוריון וההנהלה של הםלהשיג אודות כוונותיה

הרי שנהלי המבקר כוללים בדרך כלל , מקצועי דעתשיקול ל
מתאימה  קבלת תמיכהתוך , דירקטוריון וההנהלהעם הבירורים 

 :כגון באמצעות, תשובות שנתקבלול
 

של  המוצהרות ם ניסיון העבר באשר לביצוע כוונותיהתבחינ •
 .בנוגע לנכסים או התחייבויות דירקטוריון וההנהלהה

כאשר הדבר , לרבות,  תוכניות בכתב ותיעוד אחרתסקיר •
 .'וכופרוטוקולים , תקציבים, ישים

 דירקטוריון וההנהלהשניתנו על ידי ה נימוקים תבחינ •
 . ם של פעולהילבחירת מהלך מסוי

 לנקוט במהלך דירקטוריון וההנהלה של הם יכולתתבחינ •
הגוף  הכלכליות של יום של פעולה בהתחשב בנסיבותימסוי

 . החוזיותוההשלכות של התקשרויותי לרבות ,המבוקר
 
דירקטוריון של ה םדר יכולתאו הע םגם את יכולת ישקולהמבקר  

 החלה עלפי המסגרת לדיווח כספי -שווי הוגן על למדוד וההנהלה
 .הגוף המבוקר

 
 בהתאםשיטות חלופיות למדידה של שווי הוגן  קיימותכאשר  .24

 המסגרתאו כאשר , הגוף המבוקר החלה עלדיווח כספי למסגרת ל
על המבקר להעריך אם , שיטה למדידה קובעתלא  האמורה

מסגרת ללמדידה מתאימה בנסיבות העניין  שמתוהמישיטה ה
 .הגוף המבוקר החלה עלדיווח כספי ל

 
ההערכה אם השיטה למדידה של שווי הוגן היא מתאימה בנסיבות  .25

דירקטוריון כאשר ה.  מחייבת שימוש בשיקול דעת מקצועי,העניין
מת אחת מתוך שיטות י בשיטת הערכה מסויים בוחרוההנהלה
הגוף  החלה עלדיווח כספי למסגרת ל תוקף בהתאםבנות  חלופיות
של  םתבחיר לצידוק באשרהמבקר הבנה  ישיג, המבוקר

 תאודות הסיבות לבחיר םעימדיון  על ידי דירקטוריון וההנהלהה
 :המבקר ישקול אם. שיטת ההערכה

 
 ו במידה מספקת ויישמו העריכדירקטוריון וההנהלהה .א 

 פי-על ושנקבע, כאלה נןישם א, ההנחיותבאופן נאות את 
כדי לתמוך בשיטה  הרלבנטיתמסגרת לדיווח כספי ה

 ;שנבחרה
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 יםשיטת ההערכה מתאימה בנסיבות העניין בהתחשב באופי .ב 
 ובמסגרת לדיווח , נשוא ההערכה,של הנכס או ההתחייבות

 ;הגוף המבוקר החלה עלכספי 
 ,וכן 

 
בה שבהם סבילו לענף, שיטת ההערכה נאותה ביחס לעסק .ג

 .הגוף המבוקר פועל
 

שיטות הערכה שונות  כי לקבוע ים עשוידירקטוריון וההנהלהה .26
שונות באופן  שתוצאותיהןמביאות למגוון מדידות של שווי הוגן 

 הגוף המבוקר בדקהמבקר כיצד  יעריך, במקרים כאלה. משמעותי
 .שווי ההוגןההסיבות להפרשים אלה בקביעת  את

 
בגוף ריך אם השיטה למדידת השווי ההוגן על המבקר להע .27

 .עקבימיושמת באופן  המבוקר
 

 יעריך, ימתי שיטת הערכה מסודירקטוריון וההנהלהה ובחר .28
 השיטה ה את אותעקבי באופן םייש הגוף המבוקרהמבקר אם 

 מתאימה עקביותהאם ה, הדבר כך הואואם ,  שווי הוגןתבמדיד
ו בנסיבות המשפיעות על בהתחשב בשינויים אפשריים בסביבה א

או שינויים בדרישות של המסגרת לדיווח כספי , הגוף המבוקר
 את שיטת דירקטוריון וההנהלהה שינו. הגוף המבוקר החלה על
 ים יכולדירקטוריון וההנהלההמבקר אם ה ישקול, ההערכה

 ולהוכיח במידה מספקת ששיטת ההערכה החדשה שבה בחר
ו אם השינוי נתמך על ידי שינוי א, מספקת בסיס מדידה נאות יותר

או  הגוף המבוקר החלה עלבדרישות של המסגרת לדיווח כספי 
ים י של שוק פעיל בגין סוג מסותו פתיח-לדוגמא . שינוי בנסיבות

של נכס או התחייבות עשויה להצביע על כך שהשימוש בתזרימי 
לצורך הערכת השווי ההוגן של נכס או  מהווניםמזומנים 

 .אלה אינו נאות עודהתחייבות כ
 

 עבודתו של מומחהב שימוש
 

 יתכן .עבודתו של מומחהב שימושבעל המבקר לקבוע את הצורך  .29
שלמבקר יהיו הכישורים והידע הדרושים כדי לתכנן ולבצע נהלי 

 לעשות שימושביקורת הקשורים לשווי הוגן או יתכן שהוא יחליט 
המבקר את ול ישק, לצורך הקביעה כאמור. עבודתו של מומחהב

 ."המומחשימוש בעבודת "בדבר  בתקן הביקורתהעניינים הנדונים 
 
 
 

המבקר ישיג , היא מתוכננת כאמורמומחה  השימוש בעבודתאם  .30
 לכך שעבודתו של המומחה ומספיקותראיות ביקורת נאותות 
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שבתקן וממלאת אחר הדרישות , הולמת לצורכי הביקורת
 ."המחמו שימוש בעבודת"בדבר  הביקורת

 
ישקול אם , עבודתו של מומחהלעשות שימוש בהמבקר מתכנן  . 31

ההגדרה של שווי הוגן והשיטה שהמומחה  אתהבנת המומחה 
 עם ההבנה והשיטה של עקביותינקוט כדי לקבוע שווי הוגן הן 

  ועם הדרישות של המסגרת לדיווח כספידירקטוריון וההנהלהה
 ידי מומחה כדי לאמוד  השיטה שננקטה על-לדוגמא . הרלבנטית

 השיטהאו , נכסי דלא ניידי או נגזר מורכב בגיןאת השווי ההוגן 
 בגיןהאקטוארית שפותחה לצורכי עריכת אומדנים של שווי הוגן 

עשויות , חייבים בגין ביטוח משנה ופריטים דומים, ביטוח חבויות
המסגרת לדיווח  פי-שעלכללי המדידה ל מתאימותלהיות  שלא
לעתים , המבקר עניינים כאלהישקול , לכך-אי . נטיתהרלב כספי

מתן הוראות למומחה או סקירה שלהן , קרובות בדרך של דיונים
 .או כאשר הוא קורא את דוח המומחה

 
 יעריך "המומח שימוש בעבודת"בדבר  לתקן הביקורתבהתאם  .32

. המבקר את נאותות עבודתו של המומחה כראיית ביקורת
נחות ונאותות השיטות שנעשה בהן שימוש סבירות ההלהאחריות 
הבנה של ההנחות  ישיג המבקר .חלה על המומחה ויישומן

וישקול אם הן , והשיטות המשמעותיות שנעשה בהן שימוש
בהתבסס על הכרתו את העסק ותוצאות , שלמות וסבירות, נאותות

עניינים אלה  בדרך כללהמבקר ישקול . נהלי ביקורת אחרים
 49 עד וכולל 39סעיפים . עם המומחהדותם אודיון  באמצעות

משמעותיות ההנחות ה אתדנים בהערכת המבקר  להלןד
הנחות  לרבות,  בהןים משתמשדירקטוריון וההנהלהשה
 עליהן בהתבסס על עבודתו של מסתמכים דירקטוריון וההנהלהשה

 .מומחה
 

של  נהלי ביקורת במענה לסיכון להצגה מוטעית מהותית
 בגוף המבוקרשווי הוגן מדידה וגילוי של 

 
על המבקר לתכנן ולבצע נהלי ביקורת נוספים במענה לסיכונים  .33

מצגים המתייחסים  שללהצגה מוטעית מהותית  שהוערכו
   .בגוף המבוקרלמדידות ולגילויים של שווי הוגן 

דן , "שהוערכונהלי המבקר במענה לסיכונים "בדבר תקן הביקורת  
, צע נהלי ביקורת נוספים שאופייםבאחריות המבקר לתכנן ולב

עיתויים והיקפם מהווים מענה לסיכון המוערך להצגה מוטעית 
נהלי ביקורת נוספים כאלה כוללים . מהותית ברמת המצגים

 55-34סעיפים  . בהתאמה, יםמבססונהלים בקרה של בדיקות 
 יםהעשוילנהלים מבססים להלן מספקים הנחיה ספציפית ביחס 
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בגוף בהקשר למדידה ולגילוי של שווי הוגן של  יםלהיות רלבנטי
 .המבוקר

 
מפשוטות עד , שווי הוגןלשל מדידות אפשריות  בשל המגוון הרחב .34

 תמשמעותי להיות שוניםנהלי המבקר עשויים , למורכבות
של שווי הוגן  נהלים מבססים -לדוגמא . פםוהיק עיתויים, יםאופיב

חות משמעותיות של הנ בדיקת) א (-ב ים להיות כרוכיםעשוי
ושל הנתונים , של מודל ההערכה, דירקטוריון וההנהלהה

 פיתוח) ב(, ) להלן49-39ראה סעיפים ( המשתמשים בסיס לו
אומדנים בלתי תלויים של שווי הוגן בכדי לאמת את נאותות 

ההשפעה  בחינת) ג(או , ) להלן52ראה סעיף (המדידה של שווי הוגן 
על המדידה והגילוי של  ך המאזןתארישל אירועים שקרו לאחר 

 ). להלן55-53ראה סעיפים (שווי הוגן 
 

ת יראיאת  מהוויםבשוק פעיל  שפורסמומחיר ציטוטי של  קיומם .35
ימות ימדידות מסו, עם זאת. הטובה ביותר של שווי הוגן ביקורתה

מורכבות זו . של שווי הוגן הן בטבען מורכבות יותר מאשר אחרות
נמדד לפי שווי הוגן או בשל שיטת שפריט נובעת בשל אופי ה

 הרלבנטיתהמסגרת לדיווח כספי  פיההערכה שנדרש לנקוט בה על 
 בהעדר -לדוגמא . דירקטוריון וההנהלהנבחרה על ידי הש זואו 

מות לדיווח כספי ימסגרות מסוי ,מחיר בשוק פעילציטוטי 
ח אומדן של שווי הוגן לפי בסיס חלופי כמו ניתו עריכתמאפשרות 

 transaction(סקה ישל תזרימי מזומנים מנוכים או מודל ע
model (של שווי הוגן מאופיינות בדרך  מורכבותמדידות . השוואתי

 . ודאות גדולה יותר באשר למהימנות תהליך המדידהו-איבכלל 
 :יכולה לנבוע מהדברים הבאים האמורהגדולה יותר הודאות וה-אי

 
 .אורכה של תקופת התחזית •

נחות המשמעותיות והמורכבות הקשורות מספר הה •
 .תהליךב

נחות הבדרגה גבוהה יותר של סובייקטיביות הקשורה  •
 .גורמים שנעשה בהם שימוש בתהליךבו

התרחשות בודאות הקשורה ו-דרגה גבוהה יותר של אי •
תוצאה של אירועים שבבסיס ההנחות שנעשה בבעתיד או 
 .בהן שימוש

 רבר נעשה שימוש  של נתונים אובייקטיביים כאשםהעדר •
 .בגורמים סובייקטיביים
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מסייעת , ומורכבות לרבות, תהליך המדידה את המבקר תהבנ .36
 הביקורת של נהלי פםוהיק עיתויים, יםאופי את בקביעתומבקר ל

נהלי  בקביעתשיקולים ללהלן מובאות דוגמאות . שיש לבצע
 :ביקורתה

 
  אודותת ביקורתיהשגת ראימחיר לצורך בציטוטי שימוש  •

ציטוטי  נקבעו עשוי לחייב הבנה של הנסיבות שבהן ,הערכה
 כאשר ניירות ערך סחירים מוחזקים -לדוגמא . מחיר

בבורסה הנקוב ערכה לפי מחיר הב שימוש, לצורכי השקעה
הגוף  החלה עלדיווח כספי למסגרת ל שלא להתאיםעשוי 

אם היקף ההשקעה בניירות הערך גדול באופן  המבוקר
 .)Marketability(סחירות או שהוא כפוף להגבלות משמעותי 

שסופקו על ידי צד  ביקורתכאשר נעשה שימוש בראיות  •
 כאשר מידע -לדוגמא . ןהמבקר את מהימנותישקול , שלישי

ישקול , מושג בדרך של שימוש באישורים מגורמים חיצוניים
, המבקר את היכולת הכספית של המגיבים לאישורים

שיש להם ידע , בעלי סמכות להגיב, היותם בלתי תלויים
אודות העניין נשוא האישור ושהם אובייקטיביים וכל זאת 

. יניח את דעתו באשר למהימנות הראיות שהמבקרכדי 
 להערכתכאלה ישתנה בהתאם  ביקורת של נהלי פםהיק
הקשור למדידה של השווי  להצגה מוטעית מהותיתסיכון ה

תקן ראות הואחר המבקר  ימלאבהקשר זה . ההוגן
 ".אישורים חיצוניים"  בדברהביקורת

  - לדוגמא, התומכות במדידות של שווי הוגן ביקורתראיות  •
  עשויה להתקבל בתאריך,בלתי תלוי מעריךהערכה על ידי 

נדרש למדוד את אותו  הגוף המבוקרתאריך שבו המ  שונה
ישיג  , במקרים כאלה.  הכספייםומידע ולדווח עליו בדוחותי

 ו הביאדירקטוריון וההנהלהלכך שה ביקורתהמבקר ראיות 
שינויים העסקאות וה, אירועיםה תבחשבון את השפע
 בין תאריך המדידה של השווי ההוגן ותבנסיבות המתרחש
 .לבין תאריך הדיווח

קיימות השקעות בסוגי מכשירים פיננסיים לעתים קרובות  •
 לפי ןאשר נדרש למדוד אות מים המגובים בבטחונותימסוי

שיש לבחון את האפשרות של ירידת ערך של שווי הוגן או 
 שווי הוגן תמהווה גורם חשוב במדיד הבטחוןאם  הבטחונות

במקרה כזה  . הסכום הפנקסני שלהת השקעה או בהערכשל
 באשר ומספיקותהמבקר ראיות ביקורת נאותות  ישיג

כזה או  לבטחון) access( ולנגישותלזכויות , לערך, לקיום
השיקול אם כל  לרבות, שר להיותו ניתן להעברהבא

והמבקר ישקול אם , הרלבנטיים נרשמו) liens(השיעבודים 
דיווח כספי למסגרת ל בהתאםשיעבוד לניתן גילוי נאות 

 .הגוף המבוקר החלה על
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כמו הבחינה של , נוספים ביקורתנהלי , ימיםיבמצבים מסו •
ראיות עשויים להידרש כדי להשיג , נכס על ידי המבקר

 באשר לנאותות המדידה של ומספיקותביקורת נאותות 
 בחינה של נכס להשקעה עשויה להידרש -לדוגמא . שווי הוגן

כדי להשיג מידע אודות המצב הפיזי השוטף של הנכס שהוא 
או בחינה של נייר ערך עשויה , נטי לשווי ההוגן שלוברל

 שלו אשר עשויה להשפיע על הסחירות אודותלחשוף הגבלה 
 .ערכו

 
, מודל ההערכה, דירקטוריון וההנהלההנחות המשמעותיות של הה תבדיק

 ושל הנתונים שבבסיסם
 

מהימנות התהליך שנעשה בו שימוש על ידי את  המבקר תהבנ .37
 כדי לקבוע שווי הוגן מהווה מרכיב חשוב דירקטוריון וההנהלהה

ל  עהמשפיע הבנה זוסכומים הנובעים מכך ולכן ה ביסוסמבחינת 
תהליך מהימן לקביעת . וההיקף של נהלי ביקורת העיתוי, האופי

של עקבית במידה סבירה  לתוצאהכזה המביא  הואשווי הוגן 
גילוי של שווי הוגן ללהצגה ו, נטיבכאשר הדבר רל, וכן המדידה

ראיות המבקר  משיגכאשר . כאשר נעשה בו שימוש בנסיבות דומות
, הגוף המבוקרוי הוגן של המדידה והגילוי של שו ביקורת אודות
 :הוא יעריך אם

 
 דירקטוריון וההנהלהההנחות  שנעשה בהן שימוש על ידי ה .א 

 ;הן סבירות
אם ,  תוך שימוש במודל נאותתהמדידה של שווי הוגן נקבע .ב 

 ;הדבר מתאים
נטי שהיה זמין ב במידע רלו השתמשדירקטוריון וההנהלהה .ג 

 .באופן סביר בעתו
 

 שיקולי המבקר וכן ההשוואה ,אומדניםלקביעת והנחות טכניקות  .38
, אם היו כאלה, של מדידות השווי ההוגן שנקבעו בתקופות קודמות

 עשויים לספק עדות בדבר ,לתוצאות שהושגו בתקופה השוטפת
המבקר  ישקול, עם זאת. דירקטוריון וההנהלהמהימנות תהליכי ה

 נויים בנסיבותנובעות משי, שיעלו בהשוואה שכזוגם אם סטיות 
 .כלכליות

 
ם סיכון משמעותי הקשור לשווי הוגן ייהמבקר מוצא שקכאשר  .39

 להעריך אם ההנחות יו על,בכל מקרה אחר שימצא לנכוןאו 
 בהן לצורך ו השתמשהנהלההדירקטוריון והמשמעותיות שה

 מספקות בסיס ,במצטברבאופן נפרד או , המדידה של שווי הוגן
הגוף של שווי הוגן בדוחות הכספיים של סביר למדידה ולגילוי 

 .המבוקר
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הנחות  לרבות,  לקבוע הנחותים חייבהנהלההדירקטוריון וה .40

כדי לפתח מדידות של שווי , על עבודתו של מומחה המבוססות
 תכלולנה גם הנהלההדירקטוריון והנחות ה, למטרה זאת. הוגן

הנחות . בקרת העלאותן הנחות שפותחו בהנחיית המופקדים על 
לדוגמא , שיטות הערכה מורכבות יותרממהוות מרכיב בלתי נפרד 

 שיטות הערכה המשתמשות בשילוב של אומדני תזרימי מזומנים -
, עתידיים יחד עם אומדנים של ערכי נכסים או התחייבויות בעתיד

המבקרים יקדישו תשומת לב מיוחדת . המנוכים לערכם הנוכחי
הערכה ויעריכו אם הנחות הת להנחות המשמעותיות שבבסיס שיט

כדי לספק בסיס סביר למדידה וגילוי של שווי . כאלה הן סבירות
, אובייקטיביות, מהימנות, נטיותבהנחות חייבות להיות רלה, הוגן

 . ושלמות מובנות
 

הנחות מיוחדות תשתנינה במקביל למאפיינים של הנכס או  .41
שה בה ההתחייבות שהם נשוא ההערכה ולשיטת ההערכה שנע

שווי שוק או גישה המבוססת על ,  עלות חילוף- כגון(שימוש 
 כאשר נעשה -לדוגמא ). income - based approach an -הכנסה 

תהיינה , בתור שיטת ההערכה מהווניםשימוש בתזרימי מזומנים 
משך הזמן שנעשה , הנחות שתתייחסנה לרמת תזרימי המזומנים

 .וןוההיושיעור , )analysis (בו שימוש לצורך הניתוח
 

 ביקורת הנחות נתמכות על ידי סוגים שונים של ראיות ,בדרך כלל .42
מתוך מקורות פנימיים וחיצוניים המספקים תמיכה אובייקטיבית 

המבקר יעריך את המקור ואת . שנעשה בהן שימושהנחות ל
דירקטוריון התומכות בהנחות ה ביקורתהמהימנות ראיות 

לאור מידע מהעבר והערכה  אם הן  ןבחינת לרבות, נהלההוה
 .הגוף המבוקר של ומבוססות על תוכניות שהן בתחום יכולת

 
 הנהלההדירקטוריון ולהנחות ההמתייחסים נהלי ביקורת  .43

. הגוף המבוקרביקורת דוחות כספיים של  במסגרתמבוצעים 
 נהלי הביקורת אינה מיועדת להשיג ראיות ביקורת לש םתמטר

 ,לפיכך. עה על ההנחות כשלעצמןיכדי להביע ד ומספיקותנאותות 
כדי לבחון אם ההנחות מספקות בסיס  ביקורתהמבקר יבצע נהלי 

סביר לצורך המדידה של שווי הוגן בהקשר של ביקורת הדוחות 
 .הכספיים בכללותם

 
זיהוי אותן הנחות שנחשבות כמשמעותיות למדידה של שווי הוגן  .44

 ימקדהמבקר . הנהלההטוריון ודירקמחייב שיקול דעת על ידי ה
הנחות , בדרך כלל. את תשומת לבו להנחות משמעותיות

משמעותיות מכסות נושאים שמשפיעים באופן מהותי על המדידה 
 :של שווי הוגן ואשר עשויים לכלול כאלה שהם
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. וודאויות בסכום או באופי-רגישים לשינויים או לאי .א 
יבית לטווח קצר  הנחות המתייחסות לשיעורי ר-לדוגמא 

עשויות להיות פחות רגישות לשינויים משמעותיים 
 ;בהשוואה להנחות המתייחסות לשיעורי ריבית לטווח ארוך

 .להטייהלשימוש לרעה או  חשופים .ב 
 

המבקר יבחן את רגישות ההערכה לשינויים בהנחות  .45
כאשר . תנאי שוק שעשויים להשפיע על הערך לרבות, משמעותיותה

 להשתמש הנהלההדירקטוריון והמבקר יעודד את ה, בנטירלהדבר 
בטכניקות כמו ניתוח רגישות כדי לסייע בזיהוי הנחות שהן רגישות 

המבקר , הנהלההדירקטוריון ובהיעדר ניתוח כזה של ה. במיוחד
 גם אם  ישקולהמבקר . ישקול אם לנקוט בטכניקות כאלה

 של םעדראו הי, הוודאות הקשורה למדידה של שווי הוגן-אי
נתונים אובייקטיביים אינם מאפשרים אומדן סביר של מדידה 

ראה ( הגוף המבוקר החלה עלפי המסגרת לדיווח כספי -כזאת על
 ).לעיל 9סעיף 

 
הבחינה אם ההנחות מספקות בסיס סביר למדידה של שווי הוגן  .46

. כמו גם לכל הנחה בנפרד בכללותהקשורה למערכת ההנחות 
וחייבות על כן להיות , רובות בלתי תלויותהנחות הן לעתים ק

מת שעשויה להיחשב כסבירה יהנחה מסוי. מובנהעקביות באופן 
אותה בחשבון יתכן שלא תהיה סבירה כאשר  רקכאשר מביאים 

המבקר יבחן אם . כוללים אותה יחד עם הנחות אחרות
 את ההנחות והגורמים המשמעותיים זיהו דירקטוריון והנהלהה

 . המדידה של שווי הוגןהמשפיעים על
 

 שיעור -לדוגמא (ההנחות שעליהן מבוססת המדידה של שווי הוגן  .47
הנוכחי של תזרימי מזומנים  הערךששימש בחישוב  ההיוון

 נהלההדירקטוריון והתשקפנה בדרך כלל את ציפיות ה) עתידיים
 כדי .יםספציפיואסטרטגיות  ליעדיםבאשר לתוצאות שתהיינה 

באופן  נפרד , גםלהיות הן צריכות , יינה סבירותשהנחות כאלה תה
 :ועקביות עם סבירות, ובמצטבר

 
שבהן מצוי הסביבה הכלכלית הכללית והנסיבות הכלכליות  .א 

 ;הגוף המבוקר
 ;הגוף המבוקרתוכניות  .ב 
 ;רלבנטיותאם הן ,  בתקופות קודמותשהונחוהנחות  .ג 
התנסה שקודמים או מצבים , הגוף המבוקרניסיון העבר של  .ד 

 ;רלבנטייםניסיון ומצבים אלה  אם, בהם
 -לדוגמא , נושאים אחרים הקשורים לדוחות הכספיים .ה 

 נהלההדירקטוריון והעל ידי ה שנעשה בהן שימושהנחות 
שאינם  ,דוחות הכספייםה בסעיפילצורך טיפול באומדנים 

 וכן; המתייחסים למדידה וגילוי של שווי הוגן סעיפים
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 לרבות, הסיכון הקשור לתזרימי מזומנים, רלבנטידבר אם ה .ו 
תזרימי המזומנים וההשפעה ב יםהשינויים האפשרי

 .היווןההקשורה בכך על שיעור 
 

 הנהלההדירקטוריון וכוונת ה עולות בקנה אחד עםהנחות הכאשר  
המבקר אם הן  ישקול, ות לנקוט בדרכי פעולה מיוחדםיכולתו

ראה סעיפים  (ווניסיון העבר של וקרהגוף המבעקביות עם תוכניות 
 ).לעיל 23-ו 22

 
 על ניסיון העבר לגבי מידע ים מסתמכהנהלההדירקטוריון ואם ה .48

המבקר את המידה שבה  ישקול, הנחות גיבושכספי לצורך 
יתכן שמידע המבוסס על , עם זאת. הסתמכות כזאת מוצדקת

, ם עתידייםניסיון העבר לא ייחשב כמייצג לגבי תנאים או אירועי
 להיכנס לתחומי ים מתכוונדירקטוריון והנהלה אם ה-לדוגמא 

 . בנסיבותים שינויופעילות חדשים או שחל
 

תוך שימוש  הגוף המבוקרבאשר לפריטים המוערכים על ידי  .49
אין לצפות ששיקול דעת המבקר יחליף את שיקול , במודל הערכה

המבקר , זאת לעומת. הגוף המבוקרהנהלת הדירקטוריון ודעת 
ויעריך אם המודל הוא נאות ואם ההנחות ,  את המודליסקור

 יתכן שיהיה זה בלתי -לדוגמא . שנעשה בהן שימוש הן סבירות
מתאים להשתמש בשיטה של תזרימי מזומנים מנוכים לצורך 

אם ) start-up( הזנק השקעה בהון עצמי של תאגיד בשלבי תהערכ
הכנסות או ה תבוסס תחזית הכנסות שוטפות שעליהן לונבעו  טרם

 .עתידייםהמזומנים התזרימי 
 

הנתונים שנעשה בהם שימוש  נהלי ביקורת על ליישם המבקר על .50
הוגן ולהעריך אם המדידה השווי ההמדידה והגילוי של  לצורך

הנחות  ועלנתונים אלה  בהתבסס עלנקבעה באופן נאות 
 .נהלההדירקטוריון והה

 
שווי הנים שעליהם מבוססת המדידה של המבקר יעריך אם הנתו .51

, הנתונים שנעשה בהם שימוש בעבודתו של מומחה לרבות, הוגןה
שווי הוכן אם המדידה של ; נטייםבשלמים ורל, הם מדויקים

ובהנחות  האמוריםהוגן נקבעה תוך שימוש בנתונים ה
 ביקורת לכלול נהלי יםהמבקר עשוי נהלי. הנהלההדירקטוריון וה

וסקירה  יםמתמטיה בדיקת החישובים, קור הנתוניםאימות מ כגון
אם מידע כזה הינו עקבי עם  לרבות ,עקביות בחינתשל מידע לצורך 

 ות לנקוט בדרכי פעולה מיוחדהנהלההדירקטוריון ו של הםכוונת
 . לעיל 23-ו 22כמצויין בסעיפים 

 
 
 





 18 
 

 פיתוח אומדנים בלתי תלויים של שווי הוגן למטרות אימות
 

 על -לדוגמא (עשוי לערוך אומדן בלתי תלוי של שווי הוגן המבקר  .52
כדי לאמת את המדידה ) ידי שימוש במודל שפותח על ידי המבקר

כאשר המבקר מפתח . הגוף המבוקר שנקבע על ידישל שווי הוגן 
הוא , הנהלההדירקטוריון ואומדן בלתי תלוי תוך שימוש בהנחות ה

במקום . לעיל 49 עד 39 יעריך את אותן הנחות כמצויין בסעיפים
המבקר לפתח  עשוי הנהלההדירקטוריון ולהשתמש בהנחות ה

הנחות נפרדות כדי לערוך השוואה עם המדידה של שווי הוגן על ידי 
בהנחות המבקר ישתמש  ,עם זאת. דירקטוריון והנהלהה
 מביא בחשבון את וכדי לקבוע שהמודל של הנהלההדירקטוריון וה

ותיים וכדי להעריך פער משמעותי הגורמים המשתנים המשמע
יבצע המבקר גם . הנהלההדירקטוריון וכלשהו לעומת אומדן ה

הנתונים ששימשו לצורך פיתוח המדידה והגילוי  נהלי ביקורת על
את  ישקולהמבקר . לעיל 51-ו 50של שווי הוגן כמצויין בסעיפים 

כאשר , "נהלים אנליטיים"  בדברבתקן הביקורתההנחיה הכלולה 
 . מבצע את אותם נהלים במהלך הביקורתהוא

 
 תאריך המאזן אירועים שהתרחשו לאחר

 
על המבקר לבחון את ההשפעה של אירועים שהתרחשו לאחר  .53

על המדידה והגילוי של שווי הוגן בדוחות תאריך המאזן 
 .הכספיים

 
עסקאות ואירועים המתרחשים לאחר גמר התקופה אך לפני  .54

ם לספק ראיות ביקורת נאותות בנוגע עשויי, השלמת הביקורת
. הנהלההדירקטוריון ולמדידה של שווי הוגן שבוצעה על ידי ה

 מכירה של נכס השקעה תוך זמן קצר לאחר גמר התקופה -לדוגמא 
 .עשויה לספק ראיות ביקורת הקשורות למדידה של שווי הוגן

 
כספי הדוח ה תיתכן שבתקופה שלאחר גמר תקופ, עם זאת .55

מידע . ה הנסיבות לעומת אלה שהיו קיימות בגמר התקופהתשתנינ
הוגן לאחר גמר התקופה עשוי לשקף אירועים השווי העל 

המתרחשים לאחר גמר התקופה ולא את הנסיבות שהיו קיימות 
 המחירים של ניירות ערך סחירים -לדוגמא . בתאריך המאזן

שמתקיים בהם מסחר פעיל ואשר חלים בהם שינויים לאחר גמר 
ת ביקורת נאותה בדבר יראי בדרך כללהתקופה אינם מהווים 

בבואו להעריך . ערכם של ניירות הערך שהיו קיימים בגמר התקופה
ימלא המבקר אחר , ראיות ביקורת הקשורות לאירועים כאלה

אירועים לאחר תאריך הדוחות " בדבר תקן הביקורתהוראות 
 ."הכספיים
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 גילויים אודות שווי הוגן
 

המבקר להעריך אם הגילויים אודות שווי הוגן שנעשו על ידי על  .56
 .וכספי שלהדיווח להם בהתאם למסגרת  הגוף המבוקר

 
גילוי מידע על שווי הוגן מהווה היבט חשוב של דוחות כספיים  .57

גילוי של שווי , לעתים קרובות. דיווח כספי שונות שלבמסגרות 
הגוף  ביצועי תערכנטי למשתמשים בהבהוגן נדרש בשל היותו רל

פי -בנוסף למידע על השווי ההוגן שנדרש על.  הכספיומצבו המבוקר
 יםמימסוי גופים מבוקרים, הרלבנטית המסגרת לדיווח כספי

 בנוסף גילוי וולונטרי של מידע על שווי הוגן בביאורים יםנותנ
 . לדוחות הכספיים

 
 הגילוי כאשר המבקר מבצע ביקורת של מדידה של שווי הוגן ושל .58

בין אם הדבר , הקשור בכך הכלול בביאורים לדוחות הכספיים
או שהגילוי ניתן  הרלבנטיתפי המסגרת לדיווח כספי -נדרש על

 את אותם סוגי נהלי , בדרך כלל,המבקריבצע , באופן וולונטרי
ביקורת כמו אלה שנעשה בהם שימוש בביקורת של מדידה של שווי 

המבקר ישיג ראיות ביקורת . הוגן שהוכרה בדוחות הכספיים
פי המסגרת - לכך שכללי ההערכה מתאימים עלומספיקותנאותות 

, עקביהם מיושמים באופן , הגוף המבוקר החלה עללדיווח כספי 
לשיטת האמידה ולהנחות המשמעותיות וכי ניתן גילוי נאות  

הגוף  החלה עלדיווח כספי לבהתאם למסגרת שנעשה בהן שימוש 
 יכול להיותם ישקול אם המידע הוולונטרי המבקר ג. המבוקר

דירקטוריון  ה-לדוגמא . דוחות הכספייםלבלתי מתאים בהקשר 
 לתת גילוי לשווי המכירה השוטף של נכס מבלי ים עשויהנהלההו

פי הסדרים חוזיים אינן מאפשרות -לציין שמגבלות משמעותיות על
 .לבצע מכירה בעתיד המיידי

 
כלל גילוי נאות אודות מידע על  מבוקרהגוף ההמבקר יעריך אם  .59

אם בגין . שלו כספיההמסגרת לדיווח  פישווי הוגן כפי שנדרש על 
יעריך , ודאות מבחינת מדידהו-פריט קיימת דרגה גבוהה של אי

אם הגילויים מספיקים כדי שהמשתמשים יהיו מודעים  המבקר
 הנהלההדירקטוריון וכאשר ה -לדוגמא  .ודאות כזאתו-לאי
המבקר עשוי  , שההצגה של סכום בודד היא בלתי נאותהיםסבור

של סכומים וההנחות שנעשה  טווחלהעריך אם הגילויים אודות 
פי הנחה סבירה - שבתוכו מצוי עלהטווחבהן שימוש בקביעת 

 החלה עלהוא נאות בהתאם למסגרת לדיווח כספי , השווי ההוגן
הגוף  אם המבקר גם ישקול ,רלבנטי כאשר הדבר .הגוף המבוקר

החשבונאיות ודרישות הגילוי  ממלא אחר הדרישות המבוקר
המתייחסות לשינויים בשיטת ההערכה שנעשה בה שימוש בקביעת 

 .המדידה של שווי הוגן
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פי המסגרת -גילוי של מידע על שווי הוגן על לא נכללכאשר  .60
ביצוע לקבוע -לדיווח כספי מאחר שאין זה בר הרלבנטית

המבקר את המידה  יעריך, השווי ההוגן את מספקתמהימנות ב
 הגוף המבוקראם . המספקת של הגילויים הנדרשים בנסיבות אלה

פי -כנדרש על הוגןהשווי הלא גילה באופן נאות את המידע על 
המבקר אם קיימת הצגה  יעריך ,הרלבנטית המסגרת לדיווח כספי

 מהמסגרת לדיווח השינוידוחות הכספיים בשל ב מהותית מוטעית
 .הרלבנטית כספי

 
 ביקורתההערכת תוצאות נהלי 

 
שווי האם המדידה והגילוי של  כוללתכאשר המבקר מבצע בחינה  .61

כספי הדיווח להוגן בדוחות הכספיים הם בהתאם למסגרת ה
את המידה המספקת ואת  להעריך עליו ,הגוף המבוקר החלה על

 ראיות בנוסף לעקביותן של אותןנאותות ראיות הביקורת שהושגו 
 .במהלך הביקורת עם ראיות ביקורת אחרות שהושגו והוערכו

 
הוגן בדוחות השווי הכאשר המבקר בוחן אם המדידה והגילוי של  .62

הגוף  החלה עלדיווח כספי להכספיים הם בהתאם למסגרת 
הוא יעריך את עקביות המידע וראיות הביקורת שהושגו , המבוקר

וגן עם ראיות ביקורת ההשווי ה תבמהלך הביקורת של מדיד
. אחרות שהושגו במהלך ביקורת הדוחות הכספיים בכללותם

 המבקר ישקול אם ישנה או צריכה להיות זיקה או -לדוגמא 
 להיווןמיתאם בין שיעורי הריבית שנעשה בהם שימוש בקשר 

תזרימי מזומנים עתידיים לצורכי קביעת השווי ההוגן של נכס 
הגוף על ידי  המתקבלותין הלוואות השקעה לבין שיעורי הריבית בג

 . השקעהי נכסתרכיש למימון המבוקר
 

 הצהרת מנהלים
 

 של ןבנוגע לסבירות מנהליםהצהרת  בכתבעל המבקר לקבל  .63
אם הן משקפות באופן נאות את  לרבות, הנחות משמעותיות

 לנקוט בדרכי פעולה הנהלההדירקטוריון ו של הויכולתם כוונתם
נטיים למדידה או בכאשר הם רל  המבוקרהגוף עבור ותמיוחד

 .הוגןהשווי הלגילוי של 
 

בהצהרת בשימוש  דן "הצהרת מנהלים" בדבר תקן הביקורת .64
למהותיות ולמורכבות של , בכפוף לאופי. כראיית ביקורת מנהלים

 למדידה ולגילוי של תהמתייחס הצהרת המנהלים, הוגןהשווי ה
לכלול גם הצהרות בנושאים  ההוגן בדוחות הכספיים עשויהשווי ה

 :הבאים
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, ההנחות הקשורות בכך לרבות, נאותות שיטות המדידה •
 בקביעת הנהלההדירקטוריון ושנעשה בהן שימוש על ידי ה

, לדיווח כספי הרלבנטיתהוגן בהתאם למסגרת השווי ה
 . של השיטותמןוהעקביות ביישו

הנחה ב לתמוךכדי  הנהלההדירקטוריון וה ונקט בוהבסיס  •
דיווח למסגרת ל בהתאםהוגן השורה לשימוש בשווי הק
 .הגוף המבוקר החלה עלכספי ה

פי -הוגן עלההשלמות והנאותות של גילויים הקשורים לשווי  •
 .הגוף המבוקר החלה עלדיווח כספי למסגרת ה

אם אירועים לאחר תאריך המאזן מחייבים התאמה  •
הוגן והגילויים שנכללו בדוחות השווי הלמדידה של 

 .ייםהכספ
 

 בקרת העלתקשורת עם המופקדים על 
 

 גורמיםתקשורת בנושאי ביקורת עם "  בדברתקן הביקורת .65
מחייב את המבקרים , "בגוף המבוקר בקרת העלהמופקדים על 

אודות נושאי ביקורת  בקרת העללתקשר עם המופקדים על 
הוודאויות הכרוכות לעתים -בשל אי. בקרת העלהקשורים בענייני 

ההשפעה האפשרית על , הוגןהשווי המת של יבמדידה מסויקרובות 
הדוחות הכספיים של סיכונים משמעותיים כלשהם עשויה להיות 

 המבקר ישקול -לדוגמא . בקרת העלעל  המופקדים של םעניינמ
 של הנחות משמעותיות שנעשה בהן שימוש יןאודות אופי לדון

 ןכה בפיתוחסובייקטיביות הכרוה תדרג, הוגןהשווי הבמדידה של 
שווי השל ההנחות והמהותיות היחסית של הפריטים הנמדדים לפי 

המבקר ישקול את . הוגן בהשוואה לדוחות הכספיים  בכללותםה
תקשורת בנושאי ביקורת " בדבר בתקן הביקורתההנחיה הכלולה 

בבואו לקבוע  "גוף המבוקרב המופקדים על בקרת העלגורמים עם 
 .תאת האופי והצורה של התקשור

 
 

 תחילה
 

 לתקופותזה יחול על ביקורת של דוחות כספיים ביקורת  תקן .66
 . או לאחר מכן2008 בינואר 1 המתחילות ביום
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 נספח
 

 פי מסגרות שונות לדיווח כספי-מדידה וגילוי של שווי הוגן על
 
מסגרות שונות לדיווח כספי מחייבות או מאפשרות מגוון של  .1

המסגרות כאמור . וגן בדוחות כספייםמדידות וגילויים של שווי ה
רמת ההנחיות שהן מספקות למדידת נכסים בהן גם שונות 

מסגרות אחדות לדיווח . והתחייבויות או הגילויים הקשורים בכך
אחרות , מחייבותכספי כוללות הנחיות שהן בגדר של הוראות 

ואילו אחדות אינן מספקות הנחיות , מספקות הוראות כלליות
ימים למדידה וגילוי של יקיימים גם נוהגים מסו, לכךבנוסף . כלל

 .יםיהמסו לענףשווי הוגן שהם ספציפיים 
 
יתכן שמסגרות לדיווח כספי תכלולנה הגדרות שונות לגבי שווי  .2

, ימת תכלול הגדרות שונות לגבי נכסיםיאו שמסגרת מסו, הוגן
ומי  תקן חשבונאות בינלא-לדוגמא . שוניםהתחייבויות או גילויים 

)IAS (מגדיר , "הכרה ומדידה: פיננסייםמכשירים "הדן ב, 39' מס
 לסלקאו , נכס שבו ניתן היה להחליףהסכום "שווי הוגן בתור 

 ,בצורה מושכלת הפועלים התחייבות בין קונה מרצון ומוכר מרצון
המושג  ."בעיסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים

ולא , מתוך ההנחה של עסקה שוטפתשל שווי הוגן יוצא בדרך כלל 
מדידה התהליך , לכך-אי. ים בעבר או בעתידיבמועד מסו סילוקשל 

סקה ישל שווי הוגן יהיה כרוך בחיפוש אחר המחיר המשוער שבו ע
מסגרות שונות לדיווח כספי עשויות , בנוסף לכך. תתבצע שוטפת

 entity - specific“)" ערך ספציפי ליישות"להשתמש במונחים כמו 
value”) ,"ערך שימוש) "“value in use” (אך , או מונחים דומים

 תקןלפי  עדיין להיכלל במסגרת המושג של שווי הוגן יםעשוי אלו
 . זהביקורת 

 
מסגרות שונות לדיווח כספי עשויות לטפל בשינויים במדידה של  .3

 -לדוגמא . שווי הוגן אשר חלים על פני תקופת זמן בדרכים שונות
מת לדיווח כספי עשויה לחייב ששינויים במדידה של י מסוימסגרת

ימים ישתקפו ישירות ישווי הוגן של נכסים או התחייבויות מסו
ואילו לפי מסגרת אחרת עשויים השינויים להיכלל , בהון העצמי

ההחלטה אם לנקוט בטיפול , פי מסגרות אחדות-על. בהכנסה
כוונת מת חשבונאי של שווי הוגן או כיצד ליישמו מושפע

ימים באשר לנכס י לנקוט בדרכי פעולה מסודירקטוריון והנהלהה
 . או להתחייבות הספציפיים
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מסגרות שונות לדיווח כספי עשויות לחייב מדידות וגילויים  .4
או לאפשר את המדידות  ולחייבימים בדוחות כספיים ימסו

 :המסגרות לדיווח כספי עשויות. והגילויים כאמור בדרגות שונות
 

ים יהצגה וגילוי בגין מידע מסו, לקבוע דרישות מדידה •
הכלול בדוחות הכספיים או בגין מידע שניתן לו גילוי 

 . בביאורים לדוחות הכספיים או שמוצג כמידע משלים

ימות תוך שימוש בשווי הוגן בהתאם ילאפשר מדידות מסו •
 קריטריונים מתקיימיםאו רק כאשר  הגוף המבוקרלבחירת 

 .מיםימסוי

, להורות על שימוש בשיטה מיוחדת לקביעת שווי הוגן •
 בדרך של שימוש בהערכה מחדש בלתי תלויה או -לדוגמא 

 .דרכים מפורשות לשימוש בתזרימי מזומנים מנוכים

לאפשר בחירה של שיטה לקביעת שווי הוגן מתוך מספר  •
הקריטריון לבחירה עשוי להיקבע על ידי (שיטות חלופיות 

 ).פי או לא להיקבע על ידההמסגרת לדיווח כס

לא לספק הנחיה לגבי המדידות והגילויים של שווי הוגן  •
, פי נוהג או ניסיון מעשי-אלא אם השימוש בהם ברור על

 .בענף ניסיון מעשי -לדוגמא 
 
מות לדיווח כספי יוצאות מתוך ההנחה שניתן ימסגרות מסוי .5

ויות כתנאי למדוד באופן מהימן שווי הוגן בגין נכסים או התחייב
. מוקדם לדרישה או לאפשרות למדידה או גילוי של שווי הוגן

על הנחה זו כאשר ) overcome(ניתן להתגבר , מיםיבמקרים מסוי
 מחיר בשוק פעיל ואשר לגביהם ציטוטילנכס או להתחייבות אין 

שיטות אחרות לאמידה בצורה סבירה של שווי הוגן הן באופן ברור 
 . מעשיותבלתי מתאימות או שאינן

 
מסגרות אחדות לדיווח כספי מחייבות התאמות או תיקונים  .6

או שיקולים אחרים שהם ייחודיים , מידע להערכתימים ימסו
 טיפול חשבונאי בגין -לדוגמא .  ימיםילנכס או להתחייבות מסו

כגון , נכסים להשקעה מחייב לערוך התאמות לשווי שוק משוערך
התאמות , ערות בעקבות מכירההתאמות בגין עלויות סגירה משו

באופן . ונושאים אחרים, הקשורות למצבו של נכס או למיקומו
יתכן שיהיה , ים אינו שוק פעיליאם השוק בגין נכס מסו, דומה

 כדי להגיע למדידה מומחיר שפורסציטוטי צורך להתאים או לתקן 
 מחיר בבורסה ציטוטי -לדוגמא . מתאימה יותר של שווי הוגן

אם קיימת פעילות בשוק , א להצביע על שווי הוגןעשויים של
 בו או שנסחרת, השוק אינו מבוסס במידה מספקת, שאינה תכופה
מספר הכולל הקיים של ה לעומתשל יחידות  יחסיתכמות קטנה 

יתכן שיהיה צורך להתאים או לתקן את , לכך-אי. יחידות נסחרות
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וק עשויים מקורות חלופיים של מידע אודות הש. אותם מחירי שוק
 .להידרש כדי לערוך התאמות או תיקונים כאלה

 
  של שווי הוגןותשכיחות המדיד

 
מדידות וגילויים המבוססים על שווי הוגן הופכים להיות שכיחים  .7

שווי הוגן עשוי . פי מסגרות לדיווח כספי-במידה גוברת והולכת על
 לקבל ביטוי בדוחות כספיים ולהשפיע על הקביעות בדוחות אלה

 :המדידה לפי שווי הוגן של לרבות, במספר דרכים
 

כמו ניירות ערך סחירים , נכסים או התחייבויות מיוחדים •
בות בהקשר למכשיר יאו התחייבויות כדי לסלק מחוי

 (”marked-to-market“)אשר נקבע לפי שווי שוק , פיננסי
 .באופן שגרתי או תקופתי

 

אשר מטפלים  כ-לדוגמא , מרכיבים מיוחדים של הון עצמי •
ימים ימסו פיננסייםמדידה והצגה של מכשירים , בהכרה

כמו איגרת חוב להמרה על ידי , שיש להם מאפיינים הוניים
 .המחזיק למניות רגילות של המנפיק

 
נכסים או התחייבויות מיוחדים שנרכשו במסגרת של צירוף  •

 הקביעה -לדוגמא ). business combination(עסקים 
יטין הנובע מרכישה של יישות במסגרת הראשונית של מונ

צירוף עסקים מבוססת בדרך כלל על המדידה של שווי הוגן 
של הנכסים וההתחייבויות המזוהים שנרכשו והשווי ההוגן 

 . של התמורה שניתנה
 

נכסים או התחייבויות מיוחדים שהותאמו לשווי הוגן על  •
 יתכן שמסגרות לדיווח). one-time basis(פעמי -בסיס חד
ימות תחייבנה לנקוט במדידה של שווי הוגן כדי יכספי מסו

לכמת התאמה לנכס או קבוצה של נכסים כחלק מהקביעה 
 בחינה של ירידת ערך של -לדוגמא , של ירידת ערך של נכס

מוניטין שנרכש במסגרת של צירוף עסקים המבוסס על 
, השווי ההוגן של יישות פעילה מוגדרת או יחידה מדווחת

ך שלהן מוקצה אז בין קבוצות הנכסים אשר הער
וההתחייבויות של היישות או היחידה כדי להגיע לסכום 
מרומז של מוניטין לצורך השוואה לסכום המוניטין הרשום 

 .בחשבונות
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בנסיבות .  של נכסים והתחייבויות(aggregation)קיבוץ  •
המדידה של סוג או קבוצה של נכסים או , מותימסוי

ייבת קיבוץ של שווי הוגן של חלק מהנכסים התחייבויות מח
 -לדוגמא . או ההתחייבויות הבודדים בסוג או קבוצה כאלה

יתכן , הגוף המבוקרכספי של הדיווח הפי מסגרת -על
שהמדידה של תיק הלוואות מגוון תיקבע על בסיס השווי 

 .ימים של הלוואות הכלולות בתיקיסומההוגן של סוגים 
 

 נכסים בין צדדים בלתי תלויים תעסקאות הכרוכות בהחלפ •
קווי ב החלפה של מתקנים -לדוגמא . ללא תמורה כספית

 .ללא תמורה כספית, ייצור שונים של העסק
 

מידע שניתן לו גילוי בביאורים לדוחות כספיים או מוצג  •
 .בדוחות הכספיים מזוההאך אינו , כמידע  משלים

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


