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 תקני ביקורת חדשים  
   2022הדוחות הכספיים לשנת ביקורת בתוקף מ

 

 

 , .ן שלום לכולם
 

אישר הוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון בישראל את עדכון    22.02.2022ביום 
 :היתר, את הפרסומים הבאיםהכולל, בין  2021-1ביקורת 

) בדבר תקשורת עם המופקדים על  2021(מתוקן   260תקן ביקורת (ישראל)  •
 .ממשל תאגידי 

בדבר תקשור ענייני מפתח בביקורת בדוח רואה    701תקן ביקורת (ישראל)  •
 החשבון המבקר. 

 
עדכון  את  הוועד המרכזי של לשכת רואי חשבון בישראל  אישר   28.09.2022ביום 

תקן ביקורת  לתוקף של הקלות במועד הכניסה   הכולל, בין היתר,  2022-1ביקורת 
 לישויות מסוימות.    701(ישראל) 

 
) בדבר תקשורת עם המופקדים  2021(מתוקן  260תקן ביקורת (ישראל) 

 על ממשל תאגידי
 , 260 (ISA) ביקורת בינלאומי תקן ביקורת זה מבוסס על תקן 

"Communicating with Those Charged with Governance" של הפדרציה  
זה,   כפי שבתוקף למועד אישור תקן ביקורת(IFAC)  הבינלאומית של רואי החשבון 

 .תוך התאמה לישראל 
 

 תקן ביקורת זה עוסק באחריות רואה החשבון המבקר לתקשר עם המופקדים על 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 .במסגרת ביקורת של דוחות כספיים ממשל תאגידי 
 

תקן זה חל על כל התקשרויות הביקורת, למעט סעיפים מסוימים בתקן החלים על  
התקשרויות ספציפיות, תוך התאמה לגוף המופקד על הממשל התאגידי הקיים  

 בישות. 
 

  31תקן ביקורת זה חל על ביקורות של דוחות כספיים לתקופות המסתיימות ביום 
 או לאחר מכן.   2022בדצמבר 

 
בדבר תקשור ענייני מפתח בביקורת בדוח רואה  701תקן ביקורת (ישראל) 

 החשבון המבקר 
 , )ISA(  701תקן ביקורת זה מבוסס על תקן ביקורת בינלאומי 

"Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s 
Report "  הבינלאומית של רואי החשבון של הפדרציה (IFAC)   כפי שבתוקף למועד

 .זה, תוך התאמה לישראל  אישור תקן ביקורת 
 

תקן ביקורת זה עוסק באחריות רואה חשבון המבקר לתקשר ענייני מפתח בביקורת,  
 .כהגדרתם בתקן, בדוח רואה החשבון המבקר

 :תקן ביקורת זה חל על ביקורת דוחות כספיים של
 ;ישויות רשומות  . א
 ; 910ישויות שלגביהן חל תקן ביקורת (ישראל)  . ב
ישויות מאוחדות מהותיות של ישויות כאמור בסעיפים א או ב לעיל לפי   . ג

שיקול דעתו של רואה החשבון המבקר של הישויות כאמור בסעיפים א  
או ב לעיל בהתחשב בהיקף ובמורכבות של פעילות הישות המאוחדת  

 ; בראי הדוחות הכספיים המאוחדים 
יות אשר דוחותיהן הכספיים מצורפים לדוחות הכספיים של ישויות  ישו  . ד

 ;כאמור בסעיפים א או ב לעיל
  :תקן ביקורת זה חל גם על ביקורת דוחות כספיים של ישויות אחרות .ה

בנסיבות בהן רואה החשבון המבקר מחליט מסיבות שונות   .1
  ;לתקשר ענייני מפתח בביקורת בדוח רואה החשבון המבקר

תקשור כזה נדרש על פי תנאי ההתקשרות או על פי  כאשר  .2
 .הוראות חוק או רגולציה

 
כניסה לתוקף של תקן  פורסמו הקלות בנוגע ל 2022-1כפי שצוין לעיל, בעדכון ביקורת 

כמפורט להלן ולא בשני   הינה בשלושה מועדים שוניםכך שהכניסה לתוקף ביקורת זה 
   :2021-1ורת מועדים כפי שהיה בפרסום במסגרת עדכון ביק

 :לגבי התקשרויות לביקורת של . א
את תקן ביקורת   2022בדצמבר,  31ישויות שלגביהן נדרש ליישם ליום  .1

למעט   ,(SOX) 910או תקן ביקורת ישראל  ;(ISOX) 911(ישראל) 
הישויות המפורטות בסעיף ב שלהלן, אם יישמו את התקן באימוץ  

 ,מוקדם 
מצורפים לדוחות הכספיים של ישויות  ישויות אשר דוחותיהן הכספיים  .2

 .לעיל   1כאמור בסעיף א
  31ביום תקן ביקורת זה חל על ביקורות של דוחות כספיים לתקופות המסתיימות  

 .או לאחר מכן 2022בדצמבר 
לגבי ביקורת דוחות כספיים של תאגידים בנקאיים וסולקים, ניתן היה ליישם   . ב

באימוץ מוקדם תקן ביקורת זה על ביקורות של דוחות כספיים לתקופות  
בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי המפקח    2021בדצמבר  31ביום המסתיימות 
 .על הבנקים 

תקן ביקורת   –ליהן לגבי התקשרויות לביקורת של ישויות אחרות שתקן זה חל ע  . ג
בדצמבר   31ביום זה חל על ביקורות של דוחות כספיים לתקופות המסתיימות 

 .או לאחר מכן  2023
 

 .חוזר מקצועי המפרט את עיקרי הפרסומיםל  קישורלנוחיותכם, 
 
 



 כאן צולח –החוזר לקריאת 
 
 

 בברכה, 
 

 , רו"ח גיא טביביאן
 Deloitte , ראש המחלקה המקצועית, שותף
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