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  וירוקים אדומיםאורות 

 בבחינת דוחות כספיים
נקודות לתשומת לב 

ונושאי  לדירקטורים 

 משרה  



 ירוקיםלמול אורות  אדומיםאורות 

 :איכותו ומהימנותו של מערך הדיווח בחינת•

 .הדוח התקופתי.1    

 .מיידייםדוחות .2    

 .דוחות לתקופות ביניים . 3    

                העשויים להצביע על  אורות אדומיםמציאת    
 .או אתגרים העומדים בפני החברה/בעיות ו    

 

שניתן  וערך מוסף  אורות ירוקים/הזדמנויותבחינת •
 .להציע לחברה בפעילותה הנוכחית ובעתיד



 דרך ושלבי ניתוח מערך הדיווח  

תשומת לב  .הביאורים  ניתוח הדוחות הכספיים ללא.1
 .מזומנים מפעילות שוטפת לתזריםמיוחדת 

 

 :ביאורים מסוימים וחשוביםבחינת .2

 .עסק חי.  א    

 .תלויות .  ב     

 .מכשירים פיננסיים ונגזרים.   ג     

 .במיוחד קריטיים-אומדנים .  ד     

 .מגזרי פעילות ורווחיותם .  ה     

 .מיסים.   ו     

 .בעלי עניין ובעלי שליטה, קשורים עסקאות עם צדדים .  ז     



 המשך -דרך ושלבי ניתוח מערך הדיווח 

           אפקטיביות הבקרה על רואה חשבון דוח . 3
 ".חולשה מהותית" -הפנימית    

 

      עסק -הדוחות הכספיים  עלרואה חשבון דוח . 4
 .מחדשהצגה , תלויות, חי    

 

 .הדוחות הכספיים ניתוח -דירקטוריון דוח . 5

 



 המשך -דרך ושלבי ניתוח מערך הדיווח 

 

 .  שלא דווח עליהםסימני אזהרה .6

 

 

 .  בחברה" ארגז הכלים" -תזרים מזומנים חזוי.7

 

 



 המשך -דרך ושלבי ניתוח מערך הדיווח 

 

   .התקופתיתיאור עסקי התאגיד בדוח פרק .8

 

 

        שאלון ממשל לרבות יתרת הדוח התקופתי . 9
 .תאגידי     

 



קבלת מצגת מהחברה לקראת אישור  

 הדוחות הכספיים  
 

 .  אמות מידה פיננסיות/קובננטים.1

 

 .ניתוח יחסים פיננסיים .2

 

 :של החברה מדדים כלכליים .3

 .שווי שוק בבורסה  .א   

                     EBITDAשווי חברה על פי מכפיל רווח נקי ומכפיל . ב   
 .מקובלים בענף        

 . IFRSשווי הוגן של ההון של החברה על פי   .ג   

 .הערכות שווי של החברה וחברות דומות בענף . ד   

 .תשואת דיבידנד. ה   



קבלת מצגת מהחברה לקראת אישור  

 המשך -הדוחות הכספיים 
 

 . חידושים בחשבונאות והשלכותיהם. 4

 

             שינויים וחידושים רגולטוריים והשפעותיהם     . 5
   : החברהוהעתידיות על הנוכחיות 

 . ISOXבנושאי  SMEהקלות ל . א    

 .פ "הקלות לחברות מו. ב     

 .סף לצירוף הערכת שווי . ג     

              עמדות הרשות לניירות ערך בעסקאות בעלי      . ד     
 .שליטה          

 .סוגיות בתגמול בכירים . ה    



קבלת מצגת מהחברה לקראת אישור  

 המשך -הדוחות הכספיים 
 

             סביבת הבקרה ובמיוחד מערכת הבקרה הפנימית והאפקטיביות שלה  .6
 :והתייחסות לדוחות הכספיים    

 

 :מרואה חשבון המבקר . א  

 .דוגמאות –ליקויים לא מהותיים (1      

 .  ניתוח-ליקויים מהותיים(2      

 .דיון מיוחד -חולשה מהותית( 3      
  

 .מהמבקר הפנימי . ב 
 

                הכספיים לרבות בקשר לדוח רואה חשבון מהוועדה לבחינת הדוחות . ג 
   .המבקר לדוחות הכספיים     

 

 . ממנהל הסיכונים. ד 



קבלת מצגת מהחברה לקראת אישור הדוחות 

 המשך -הכספיים 

 

      דירקטוריון שלשיקול דעת המערבים נושאים . 7
 .ההנהלהושל      

 

 . והרב שנתי השנתיבתקציב או אי עמידה עמידה . 8

 

 .המשרהשנקבעו לחברה ולנושאי  ’KPIsה בחינת .9

 



קבלת מצגת מהחברה לקראת אישור הדוחות 

 המשך -הכספיים 

 

 :הזדמנויות למציאת ההנהלה תכניות ניתוח .10

 .החברה פועלת בה הסביבה .א        

                        סיכון-חדשים שירותים או/ו מוצרים .ב      
 .תשואה מול            

 .פעילויות או חברות של רכישות .ג         

  .פוטנציאליים מיזוגים .ד         

 

 . קריטיים לנושאים רגישות ניתוחי .11

 



קבלת מצגת מהחברה לקראת אישור הדוחות 

 המשך -הכספיים 

 

 מגמה וההשלכות  -של החברה דירוג האשראי . 12
 .על המימון בחברה       

 

      המוניטין  והנראות     -"  כיכר העיר"מבחן . 13
 .הציבורית       

 



 מספר מילים לסיכום

 

 ייחודיים לבחינהנושאים ישנם חברה לכל •
 ." אורות ירוקים"או " אורות אדומים"הנותנים 

 

טבלת מדדים ונושאים לתשומת  מומלץ לקבל •

 .לב



 מספר מילים לסיכום

 

צריכים לפעול למען  ית/ככלל וכל דירקטורהדירקטוריון •
   ( STAKEHOLDERS -ה ) בחברההעניין כלל מחזיקי 

 (. SHAREHOLDERS –ה ) המניות ולא רק לטובת בעלי    

        

שכל חברה תפעל להשגת צמיחה כלכלית  מומלץ •

סביבתית וזאת תוך  -בשילוב עם צמיחה חברתית

 .תשואה לכלל מחזיקי העניין שלה

 


