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 לשכת רואי חשבון בישראל

 
 

 )*( 1-2020עדכון ביקורת   
 
 

בדבר   911תקן ביקורת )ישראל( טעות סופר בתיקון   .1
   של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספירת וקיב
 

  בדבר  700תקן ביקורת )ישראל( תיקון טעות סופר ב   .2
חשבון  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה 

 מבקר על דוחות כספיים 
 

דוחות מיוחדים  בדבר  905תקן ביקורת )ישראל( תיקון   .3
 של רואי חשבון  

 
 מתחייבים לפרסומים מקצועיים שונים תיקונים     .4

 
  

 

אושר על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת בהתאם  הז ביקורת עדכון )*(
 הועל ידי המועצה המקצועית בהתאם להחלטת 14.1.2020להחלטתה מיום 

 מיוםופרסומו אושר על ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו   20.1.2020מיום
3.2.2020. 
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רכיבי   שלרת  וקיבדבר ב  911תקן ביקורת )ישראל(  ב  סופר  טעות  תיקון .1
 בקרה פנימית על דיווח כספי 

 
של רכיבי בקרה פנימית על רת וקיבדבר ב 911 תקן ביקורת )ישראל(

מתוקן בזאת כלהלן )טקסט חדש מוצג עם קו תחתון  דיווח כספי
 וטקסט מבוטל מוצג עם קו חוצה(:

 : לתקן' א נספחב השניה בפסקה  1.1

נקבעו בהתאם רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו 
של לשכת רואי חשבון בישראל  911לתקן ביקורת )ישראל( 

 , על תיקוניו"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"
 "(. 911)להלן "תקן ביקורת )ישראל( 

 :שלהלן הפסקה תתווסף בתקן 1סעיף  בסוף  1.2

י עדכון ל ידתקן ביקורת זה תוקן עלאחר הארגון מחדש, 
 .2020-1ביקורת 

התיקונים הנ"ל יחולו על דוח רואה חשבון מבקר בדבר ביקורת של 
ואילך,  2019בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי ליום 

רואה חשבון מבקר דוח אולם אין חובה ליישם תיקונים אלה לגבי 
 .2020בפברואר,  20לפני נחתם כאמור ה

בדבר הנוסח האחיד  700תקן ביקורת )ישראל( ב סופר טעות תיקון .2
 )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים

 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח בדבר  700 תקן ביקורת )ישראל(
מתוקן בזאת כלהלן )טקסט חדש   רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים

   מוצג עם קו תחתון וטקסט מבוטל מוצג עם קו חוצה(:

 :קןתל( 2)13-( ו1)13, 12 פיםהאחרונה בסעי פסקהב  2.1

לשכת רואי   של  911)ישראל(    ביקורתלתקן  ביקרנו גם, בהתאם  
חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח 

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  ,תיקוניו על, כספי"
, והדוח שלנו מיום __ ב____ 20X2בדצמבר  31החברה ליום 

20X3 חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם  כלל
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 רכיבים באופן אפקטיבי.
 

 בתקן תתווסף הפסקה שלהלן: 1סעיף בסוף   2.2

 עדכון ידי על תוקן זה ביקורת תקן, מחדש הארגון לאחר
 .2020-1 ביקורת

התיקונים הנ"ל יחולו על דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים 
ואילך, אולם אין חובה ליישם תיקונים אלה  2019בדצמבר  31ליום 

 .2020בפברואר,  20 לגבי דוח רואה חשבון מבקר כאמור הנחתם לפני

 רואי של מיוחדים דוחותבדבר  905תקן ביקורת )ישראל(  תיקון .3
  חשבון

 

דוחות מיוחדים של רואי חשבון בדבר  905 תקן ביקורת )ישראל(
מתוקן בזאת כלהלן )טקסט חדש מוצג עם קו תחתון וטקסט מבוטל 

   מוצג עם קו חוצה(:

 :התקן בשם  3.1

בדבר דוחות  3000 905 )ישראל( מהימנות בחינת ביקורתתקן 
 מיוחדים של רואי חשבון 

 :בתקן מקום בכל  3.2

 זה ביקורתתקן 

 בכל מקום בתקן:  3.3

 הוראות המלצות

 בתקן תתווסף הפסקה שלהלן: 1בסוף סעיף    3.4

זה תוקן על ידי עדכון ביקורת לאחר הארגון מחדש, תקן 
 .2020-1ביקורת 
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 מתחייבים לפרסומים מקצועיים שונים  תיקונים .4
 

בזאת כלהלן )טקסט חדש  ניםמתוק הפרסומים המקצועיים הבאים
 מוצג עם קו תחתון וטקסט מבוטל מוצג עם קו חוצה(:  

פנימית של רכיבי בקרה  רת  וקיבדבר ב  911  תקן ביקורת )ישראל( 4.1   
 - כספי דיווח על

 :לתקן 19 בסעיף הראשונה בפסקה

דוח של רואה החשבון המבקר הניתן בעקבות ביקורת 
המבוצעת בהתאם לתקן ביקורת זה הוא ביסודו דוח מיוחד, 

 3000 905)ישראל( מהימנות  בחינתביקורתכפי שנדון בתקן 
בדבר "דוחות מיוחדים של רואי חשבון". בהתאם לכך, דוח 
זה ינתן בנפרד מדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות 

  הכספיים.

הסכמה של רואה החשבון בדבר  920 )ישראל( ביקורתתקן   4.2
 :המבקר להכללת דוחות שלו במסמך הצעה

 :בכל מקום בתקן  4.2.1

 מהימנות בחינת מהימנות הבטחת 

 בתקן תתווסף הפסקה שלהלן: 1בסוף סעיף   4.2.2

לאחר הארגון מחדש, תקן ביקורת זה תוקן על ידי 
 .2020-1עדכון ביקורת 

בדבר דוח רואה חשבון   4405הנחיית שירותים קשורים )ישראל(        4.3
מבקר על דוח המוגש לרשות ניירות ערך על ידי חברה שהיא יועץ 

 :השקעות או מנהל תיקים

 להנחיה: 2 סעיףפסקה השניה בב  4.3.1

מרבית הפרטים האמורים אינם נתונים או רכיבים 
הכלולים בדוחות כספיים ולפיכך, דוח רואה החשבון 
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המבקר בו מדובר אינו בגדר "דוח מיוחד" כמשמעותו 
 בדבר  3000  905)ישראל(  בחינת מהימנות    ביקורתבתקן  

 "דוחות מיוחדים של רואי חשבון". 

הנחיה תתווסף הפסקה בדף הראשון להערת השוליים ב  4.3.2
 שלהלן:

 .2020-1עדכון ביקורת  ל ידיע תוקנהאת ז הנחיה 

 - המקצועיים הפרסומיםא' של  לכרך העניינים תוכן  4.4

דוחות מיוחדים  בדבר 3000תקן בחינת מהימנות )ישראל(  לפני
 :שלהלן כותרתה תבואשל רואי חשבון 

סקירה של התקשרויות לבחינת מהימנות שאינן ביקורת או 
 מידע כספי היסטורי

 
  


