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  לשכת רואי חשבו� בישראל
  
  

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

הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרי� אחרי� 
  בדוחות כספיי� מאוחדי�

  
  מבוא

  
הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרי� " בדבר 9תק
 ביקורת   .1

יו של רואה מפרט את חובות" אחרי� בדוחות כספיי� מאוחדי�
 בגי
 ) מבקר החברה הא��להל
 ( הא� החשבו
 המבקר של החברה

ביקורת הדוחות הכספיי� המאוחדי� כאשר חלק מהחברות 
 מבקרי �  להל
(� אחרי� המאוחדות בקבוצה בוקרו על ידי מבקרי

  .)החברות הבנות
  
בבואו לתת ,  מבקר החברה הא�בדוחות כספיי� מאוחדי� עשוי  .2

ב בו בוקרו לעמוד במצ, חוות דעת על הדוחות הכספיי� המאוחדי�
" החברות המאוחדות "�להל
 (על ידו רק חלק מחברות הקבוצה 

� ואילו חברות מאוחדות אחרות בקבוצה , ")חברות  הבנות"או  
  . מבקרי החברות הבנות בוקרו על ידי � בישראל או מחוצה לה 

  
מבקר החברה הא� ממלא את " קובע כי 9 לתק
 ביקורת 13סעי#   .3

כאשר הוא ... , הכספיי� המאוחדי�חובותיו לביקורת הדוחות 
  :נוקט את הנהלי� הבאי�

  
הוא הניח את דעתו כי מבקרי החברות הבנות הינ� בלתי   )1(  

  ,תלויי�
  

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

 ועל ידי המועצה המקצועית בהתא� להחלטתה 18.6.2009להחלטתה מיו� 
 ידי הוועד המרכזי בהתא� להחלטתו מיו�  ופרסומה אושר על20.7.2009מיו� 

26.7.2009.  
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הוא הניח את דעתו כי מבקרי החברות הבנות נקטו נהלי   )2(  
  ,ביקורת שהיו דרושי� לעשיית  ביקורת נאותה

  
נות ווידא הוא פנה ישירות אל המבקרי� של החברות הב  )3(  

הדוחות הכספיי� של החברות הבנות יכללו : שידוע לה� כי
והוא עומד לסמו% על עבודת� , בדוחות הכספיי� המאוחדי�

וחוות דעת� בבואו לחוות דעתו על הדוחות הכספיי� 
וידועי� לה� כללי הדיווח כנקבע בחיקוקי� , המאוחדי�
  .החלי� על החברה הא�, ובהנחיות

  
ל המידע הדרוש לו כדי לאפשר לו מת
 חוות הוא קיבל את כ  )4(  

  ."דעת על הדוחות הכספיי� המאוחדי�
  

  הבהרה
  
עשוי מבקר החברה הא� למצוא עצמו מסתמ% על עבודת� , לעתי�  .4

של מבקרי חברות בנות המבקרי� שיעור ניכר מהנכסי� 
המאוחדי� או שיעור ניכר מס% ההכנסות בדוחות הכספיי� 

  . 50% על העולה  הינו שיעור"ניכר שיעור", לעניי
 זה.  המאוחדי�
  

            
אינ� ההכנסות ס% הנכסי� וג� מבח
 ס% במקרה בו מבח
במקו� מבח
 ס% (כי אז יבואו מבח
 ס% ההתחייבויות  רלבנטיי� 

דוגמא  ).במקו� מבח
 ס% ההכנסות(ומבח
 ס% ההוצאות ) הנכסי�
נכסי� לא למצב כזה הינה כאשר לחברה היק# פעילות והיק# 

שבה הנכסי� וההכנסות , )start up(כמו בחברת הזנק , מהותיי�
    .אינ� מהותיי� א% יש לה עלויות מהותיות של פעילות הזנק

  
נדרש מבקר החברה , במקו� בו השיעור הינו שיעור ניכר כאמור  .5

 של לשכת רואי 9 לתק
 ביקורת 13 על פי הבהרה זו לסעי# ,הא�
 לעניי
 ביקורת חלק מחברות י� נוספי�חשבו
 בישראל לבצע נהל

 על מנת להניח את דעתו כי נעשו ביקורות נאותות על הבנות
 החברות המאוחדות עליה
 הוא מסתמ%  אות
הדוחות הכספי� של

  .במת
 חוות דעתו על הדוחות הכספיי� המאוחדי�
  
מהסכומי� הרלבנטיי� בדוחות במקרי� בה� שיעור ניכר   .6

הנהלי� יבוצעו כי אז , � אחרי�די  מבקרימבוקר על י המאוחדי�
של חלק מהחברות הנוספי� כמפורט להל
 על הדוחות הכספיי� 

� וזאת על מנת להגיע  ,הבנות המבוקרות על ידי מבקרי� אחרי� 
�תו% הסתמכות על מבקרי החברות הבנות   
לרמת ביטחו

)assurance (גתשתה מויידוחות המאוחדי� הדומה לזו שהה לגבי 
שעליה� הסכומי� המבוקרי� על ידי מבקרי חברות בנות  אלמלא

היוו שיעור ניכר מהסכומי� הסתמ% מבקר החברה הא� 
  .הרלבנטיי� בדוחות המאוחדי�
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 הבנות עליה
 חברותהבשיקול דעתו בעניי
 זה של קביעת מיה

, בי
 היתר,  מבקר החברה הא� יתחשביבוצעו נהלי� נוספי�
רמת סיכו
 הביקורת בחברות שאינ
  ב,בשיעור שהוא מבקר בעצמו

ובהיק# ואופי הנהלי� הנוספי� שהוא מבצע לגבי , מבוקרות על ידו
  .החברות שיבחרו על ידו

  
הנהלי� הנוספי� אשר נדרש מבקר החברה הא� לבצע הינ�   


  :(*)כמפורט להל
  

עיו
 בניירות עבודה של מבקרי החברות הבנות בעלי חשיבות    .א  
שייבחרו לפי שקול דעתו של מבקר החברה  , לביקורתמרכזית

לביקורת , העיו
 יתייחס להערכת סיכוני הביקורת. הא�
מרכז של הנושאי� תיעוד לרבות סעיפי� מהותיי� ב שבוצעה

בעלי חשיבות מיוחדת אשר הובאו לתשומת לב  מבקר 
החברה הא� ולנושאי� אשר נדונו על ידי מבקרי החברות 

כחלק . ו� עבודת הביקורתהבנות ע� החברות הבנות בסיכ

תתקיי� תקשורת ע� מבקרי , ככל שהדבר ידרש, מהעיו

החברות הבנות על הטיפול החשבונאי בסוגיות מהותיות ועל 
  . נושאי� מהותיי� בביקורת

  
הטיפול , הבנת תוצאותיה
 העסקיות של אות
 חברות  .ב  

  .'החשבונאי בסוגיות מהותיות וכד
  

הבנה . (ות וסביבת
 העסקיתהשגת הבנה של החברות הבנ  .ג  
זאת הינה ברמה נמוכה יותר מזאת הנדרשת ממבקרי 

ובדר% כלל תבוצע באמצעות יישו� נהלי� א , החברות הבנות
  ).ב לעיל� ו

  
הנדרשי� לאור , של נהלי� נוספי�, במידת הצור%, נקיטה  .ד  

מנקודת , חשיבותו של נושא מסויי� או הסיכו
 הטמו
 בו
  .יי� המאוחדי�המבט של הדוחות הכספ

  
יקבעו בהתא� לנסיבות המקרה , הנהלי� הנוספי� שידרשו  .7

 טבעו של  את)1: (מהערכת מבקר החברה הא�, בי
 היתר, ויושפעו
חשיבותו , מידת המהותיות שלו מכלל פעילות הקבוצה, הפריט

או /והניסיו
   את2. (או הפיננסית והסיכו
 הטמו
 בו/האיכותית ו
הא� ) 3( . הבתהחברהצוות הביקורת של של היכולת המקצועית 

של המבקר רואה החשבו
  משרדבקרת האיכות של מערכת 
  .הבנות פועלת בסביבת פיקוח דומה לזו בישראלהחברות 

                                                 
(*)

מובהר כי הנהלי� הנוספי� הנדרשי� אינ� מהווי� ואינ� נדרשי� להוות   
  .ביקורת מלאה בהתא� לתקני ביקורת מקובלי� בישראל
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מבקר החברה הא� יקיי� קשר ע� מבקרי החברות הבנות לפני   .8

תחילת הביקורת כדי לדו
 עימ� על תכנו
 הביקורת ובמידת הצור% 
יות והדגשי� נוספי� לעניי
 הביקורת או הדיווח עליה ית
 לה� הנח

ולוח זמני� לביצועה באופ
 שיוותר לו זמ
 סביר לביצוע הנהלי� 
  .האחרי� שפורטו לעיל

  
   תחולה

  
 ג� על סקירה של מבקר, בשינויי� המחוייבי�, הבהרה זו חלה  .9

  .החברה הא� על דוחות כספיי� ביניי� מאוחדי�
  

  תחילה
  
 25% מבקר  החברה  הא� בוקרו על ידי  בה� �במקרי   .א  .10

מכלל הנכסי� במאז
 המאוחד או ממחזור ההכנסות ומטה 
או א� רלבנטי בהתא� למבח
 , בדוח רווח והפסד המאוחד

תחול ,  לעיל4ההתחייבויות או ההוצאות כמפורט בסעי# 
כספיי� מאוחדי� שתארי% המאז
  דוחות על זו הבהרה

או לאחר   2009 ביוני  30 הוא המאוחד האחרו
 הכלול בה�

   .מכ

  
 25%מעל  מבקר החברה  הא�במקרי� בה� בוקרו על ידי     .ב  

מכלל הנכסי� במאז
 המאוחד או  50%�א% לא יותר מ
או א� , ממחזור ההכנסות בדוח רווח והפסד המאוחד

רלבנטי בהתא� למבח
 ההתחייבויות או ההוצאות כמפורט 
 על דוחות כספיי�  תחול הבהרה זו,   לעיל4בסעי# 

מאוחדי�  שתארי% המאז
 המאוחד האחרו
 הכלול בה� 
  . או לאחר מכ
2009 בדצמבר 31הוא 

  
  


