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  לשכת רואי חשבו� בישראל
  
  

  (*)78 לתק� ביקורת 1' הבהרה מס
  
  בדבר
  

  התייחסות המבקר לדוחות כספיי� השוואתיי� 
  מבקר קוד�ידי אשר בוקרו על 

  
  מבוא

  
  :נכתב כדלהל� 78ק� ביקורת תב  .1
  

על המבקר להשיג ראיות ביקורת נאותות לכ� שהדוחות    .6"  
ל מסגרת הכספיי� ההשוואתיי� עומדי� בדרישות ש

 דבר זה מחייב את המבקר .)1(הדיווח הכספי הרלבנטית
  : לבחו�

  
הא� המדיניות החשבונאית לתקופה הקודמת הינה   )א(      

שנעשו שינויי�   התקופה השוטפת או  עקבית ע� זו של
  .)לרבות הגילוי הנדרש בגינ�(מתאימי� 

  
הא� הסכומי� המוצגי� בדוחות הכספיי�   )ב(      

 תקופה קודמת מתאימי� לסכומי� ההשוואתיי� לגבי
ולגילויי� האחרי� שהוצגו בדוחות הכספיי� 

לרבות (שינויי� מתאימי�  שנעשו , או ההשוואתיי�
  .)הגילוי הנדרש בגינ�

  

                                                 
(*)
על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת ועל ידי  הבהרה זו אושרה   

, 16.2.2009� ו3.3.2009המועצה המקצועית בהתא� להחלטותיה� מהימי� 
בהתאמה ופרסומו אושר על ידי הוועד המרכזי בהתא� להחלטתו מיו� 

15.2.2009.  

 
)1(

 .א� ישנ� כאלה, לרבות הוראות די� ייחודיות לעניי� הדיווח הכספי   
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על המבקר לנהוג , א� אי� התאמה לשני� קודמות        
דוח רואה " בדבר 72 תק� ביקורתבהתא� להוראות 

  .(*)"חידחשבו� מבקר הכולל שינוי מהנוסח הא
  

ידי מבקר %בוקרו על ההשוואתיי�כאשר הדוחות הכספיי�     .7  
יבח� המבקר הנוכחי א� הדוחות הכספיי� , קוד�

, לעיל וכ� 6ההשוואתיי� עוני� על התנאי� שנקבעו בסעי& 
 בדבר 77  תק� ביקורתהמבקר לפעול בהתא� להוראות  על
ביקורת יתרות פתיחה בגו& בו עור' המבקר ביקורת "

  ".שונהלרא
  

ידי מבקר "כאשר הדוחות הכספיי� ההשוואתיי� בוקרו על    .9  
   :)2(אזי, קוד�

   
ינת� דוח רואה חשבו� מבקר של המבקר הנוכחי על   )א(      

  : בלבד ובו יצוי� הדוחות הכספיי� לתקופה השוטפת
  
"שהדוחות הכספיי� ההשוואתיי� בוקרו על   )1(        

  ;ידי מבקר קוד�
  
ידי " ואה החשבו� המבקר שנית� עלסוג דוח ר   )2(        

שינוי מהנוסח  וא� היה בו, המבקר הקוד�
  וכ�;  את הסיבות לכ�" )3(האחיד

  
  ; תארי� דוח רואה החשבו� המבקר הקוד�  )3(        
  
      או         
  
ית� דוח רואה חשבו� מבקר על  המבקר הקוד�   )ב(      

הדוחות הכספיי� ההשוואתיי� לתקופות שבוקרו 
 הנוכחי ית� דוח רואה חשבו� מבקר על ידיו והמבקר

   ".על הדוחות הכספיי� לתקופה השוטפת בלבד
  
בשנת המעבר מדיווח כספי לפי בשל חילופי רואי חשבו� מבקרי�   .2

דיווח כספי ל (Israeli GAAP) כללי חשבונאות מקובלי� בישראל
  . נדרשת הבהרה זו, )המעברשנת % להל�( IFRSלפי תקני 

                                                 
(*)
האמור בסעי' זה אינו מתייחס למקרי� בה� התאגיד המדווח משנה את בסיס  

 .IFRSהדיווח הכספי שלו כדוגמאות המעבר לדיווח כספי לפי תקני 
)2(

חי יבצע ביקורת האמור בסעי' זה אינו בא למנוע את האפשרות שהמבקר הנוכ   
  .ג� לגבי הדוחות הכספיי� ההשוואתיי� ויחווה את דעתו ג� עליה�

)3(  
לרבות הפניית תשומת לב במקרה שאותה הפנייה תקפה ג� לגבי הדוחות 

  .הכספיי� של השנה השוטפת
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  הבהרה
  
דוח י� בה� חת� רואה החשבו� המבקר הקוד� על באות� מקר  .3

 הכספיי� לבעלי המניות על הדוחותעדכני רואה חשבו� מבקר 
יפעל , IFRS הערוכי� לפי תקני 2007שנת להמלאי� ההשוואתיי� 

לתק� ) ב( 9סעי& רואה החשבו� המבקר הנוכחי בהתא� להוראות 
  .78ביקורת 

  
 3כאמור בסעי& כני עדכאשר לא נחת� דוח רואה חשבו� מבקר   .4

וכאשר רואה החשבו� המבקר הנוכחי לא ביקר הדוחות , לעיל
לשנת המלאי� ייחשבו הדוחות הכספיי�  2007הכספיי� לשנת 

כדוחות בלתי מבוקרי� ועל רואה  IFRSהערוכי� לפי תקני  2007
 לתק� 3החשבו� המבקר הנוכחי לחוות דעתו על בסיס דוגמה 

 לפיסקת המבואניי� בי� פיסקת תתווס& פיסקת בי (78ביקורת 
 ולשנה 2007 בדצמבר 31הדוחות הכספיי� ליו� " בה יאמר היק&ה
התא� לכללי דיווח כספי בסתיימה באותו תארי' אשר נערכו הש

   .") לא בוקרו)IFRS(בינלאומיי� 
במקרה כאמור על רואה החשבו� המבקר הנוכחי לנקוט בנהלי   

  .77  לתק�10ביקורת נוספי� כמפורט בסעי& 
  
 המבקר הנוכחי רואה החשבו� לעיל על 4במקרי� כאמור בסעי&   .5

דוחות הכספיי� נית� זיהוי ברור של ההמלאה במערכת לוודא כי 
לעומת אלה שאינ� ) 2008נתוני (באשר לזהות הנתוני� המבוקרי� 

  ).2007(מבוקרי� 
  
 ,רואי חשבו� מבקרי� בשנת המעבר כאמורנערכי� חילופי כאשר   .6

המבקר דוחות כספיי� , ול רואה החשבו� המבקר הנוכחילא יכ
המתייחסת לדיווח הכספי לפי , לדווח בחוות דעתו, 2008שנת ל

 על 78 לתק� ביקורת )א(9 סעי& בהתא� להוראות ,IFRSתקני 
 אשר 2007לשנת דוחות הכספיי� לבסיס חוות הדעת המקורית 

  .(Israeli GAAP)נערכו לפי כללי חשבונאות מקובלי� בישראל 
  
לרואה החשבו� המבקר  מאפשר 78 לתק� ביקורת 12סעי&   .7

 לבקר את ההתאמות ,בנסיבות מסויימות כמפורט בתק�, הנוכחי 
   .שנדרשו לצור' הצגת� מחדש של הדוחות הכספיי� ההשוואתיי�

  
כיוו� שמעבר מדיווח כספי לפי כללי חשבונאות מקובלי� בישראל   

(Israeli GAAP) פי תקני דיווח כספי ללIFRS הינו בעל היק& נרחב 
אשר התאמות הנדרשות לצור' הצגה מחדש של דיווח ממהותית 
וכמקובל בעול� במקרי� של מעבר  ,)Restatement(כספי 

הרי שלא , IFRSמתקינה חשבונאית מקומית לתקינה על פי תקני 
 במקרה של 78 לתק� ביקורת 12 להוראות סעי& בדומהנית� לפעול 
  . חשבו� מבקרי�חילופי רואי



  4 

  
במקרה של חילופי רואי חשבו� כי ית� נלא , בשל האמור לעיל  

ית� דוח רואה הנוכחי מבקר החשבו� ה הרואכאמור מבקרי� 
הערוכי�  2007 לשנת המלאי�הדוחות הכספיי�  על חשבו� מבקר

 מבלי שביקר את הדוחות האמורי� בהתא� לתקני IFRSלפי תקני 
    .ונהלי ביקורת מלאי�ביקורת 

  
 נדרש לכלול 1%IFRSבינלאומי דיווח כספי בהתא� להוראות תק�   .8

 של חברות המיישמות לראשונה 2008בדוחות הכספיי� לשנת 
על . IFRS ביאור התאמה לעניי� המעבר לאימו. תקני IFRSתקני 

  . ההתאמות להיות מבוקרטור דיווח כאמור לעניי� 
ר יכול שתעשה  שבביאו2007לשנת על ההתאמות ביקורת המידע 

רואה י "יכול שתעשה עאו י רואה החשבו� המבקר הקוד� "ע
באות� מקומות שבהתא� לשיקול וזאת  הנוכחי החשבו� המבקר

 רואה החשבו� המבקרי "דעתו המקצועי נית� לבצע ביקורת זאת ע
 שנערכו לפי 2007הנוכחי שלא ביקר את הדוחות הכספיי� לשנת 

  ).GAAP Israeli(כללי חשבונאות מקובלי� בישראל 
על ידי רואה לא נדרשת במקרה כאמור של ביקורת ההתאמות   

התייחסות לביקורת זאת בחוות דעת החשבו� המבקר הנוכחי 
  .רואה החשבו� המבקר הנוכחי

בביאור בהתא� לתק� דיווח כספי במקרה בו ביקורת ההתאמות   
רואה החשבו� המבקר הקוד� כי על ידי  נערכה  -1IFRSבינלאומי 

אז תצור& חוות דעתו של רואה החשבו� המבקר שקד� כשהיא 
קני ביקורת תהוראות על בסיס  ,"דוח מיוחד"ערוכה במתכונת של 

  . של לשכת רואי חשבו� בישראל%70 ו7
  

 מתבצעת -IFRS 1במקרה בו ביקורת ההתאמות בביאור בהתא� ל
 רואה החשבו� המבקרהמבקר הנוכחי יוודא רואה החשבו� על ידי 
דוחות הכספיי� נית� גילוי לכ' שהנתוני� בביאור בהתא� כי ב

 הקוד� של רואה החשבו� המבקרידי  לתקינה ישראלית בוקרו על
  .______החברה אשר חיווה את דעתו עליה� בנוסח האחיד ביו�

  
  תחילה

  
אשר  2008הבהרה זו תחול על ביקורת של דוחות כספיי� לשנת   .9

 ואשר IFRSתקני ספי לפי בה� יוש� לראשונה המעבר לדיווח כ
  .2009במרס  8תארי' אישור� הינו לאחר 


