
 ביקורת חשבונות מהי

 2014יסודות הביקורת אפריל 



חות  "תפקידם של רואי החשבון היה לבקר את הדו•

ולהסב את תשומת לבם של כל בעלי  , הכספיים של הדסה

הגירעון  . המניות בחברה והדירקטורים לתמרורי האזהרה
–ל 2003בין . של הדסה גדל והלך במשך יותר מעשור

רק . מיליון שקל 150–125הגירעון השוטף נע בין  2010

מיליון שקל  234–כאשר הגירעון השוטף קפץ ל, 2011–ב

הסבו  , מיליון שקל 850–והגירעון המצטבר היה יותר מ

חות  "בדו( חייקין-באותה תקופה משרד סומך)רואי החשבון 

 .  הכספיים של בית החולים את תשומת הלב לגירעון הגדול

 מקרה הדסה   –רואי החשבון כשומרי הסף 
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חצי שנה לפני שבית   - 2013גם באוגוסט , עם זאת•

בחרו רואי  , החולים נכנס להליך של הקפאת הליכים

ח הכספי  "ובדו, החשבון שלא לתת הערת עסק חי להדסה

השנתי שביקרו נכתב כי מצבו הכספי של בית החולים צפוי  

בהנחה שהתבססה על מכתב הבנות מעורפל  , להתייצב

שהוציאו משרדי האוצר והבריאות ובו לא ניתנה שום  

שהממשלה   -התחייבות ממשית לחלץ את בית החולים 

 . הבראה תוכניתתחלץ את בית החולים ושתיושם 
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  מאגרקסקולא למדו לקח •

כלומר לאחר   - 2013נחתמו באוגוסט  2012–חות הכספיים של הדסה ל"הדו•
תוך שהיא מסבה הפסדים כבדים לבעלי   הממשלתית קרסה אגרקסקושחברת 

איגרות החוב שהנפיקה וזאת למרות קיומה המשוער של ערבות ממשלתית  
 .  להתחייבויותיה

צריכים לשקול את ערכה של רואי החשבון היו , אגרקסקוייתכן שלאור תקדים •
 .  התחייבות לא מסוימת ולא מוחלטת של גורם ממשלתי לתמוך בהדסה

הצורך לשקול את ערכו של מכתב הכוונות לתמוך בהדסה מתחדד נוכח העובדה  •
שבמבחן התוצאה לא  , שבשנים האחרונות יושמו בהדסה כמה צעדי התייעלות

ומהעובדה שנוכח יחסי העבודה בארגון  , סייעו לבית החולים להיחלץ ממצבו
והרגישות הציבורית להשבתתו סבירות המימוש של תכנית הבראה משמעותית  

 .  כולל פיטורי עובדים וקיצוצי שכר אינה ברורה

  תוכניתכמו כוונת בית החולים ליישם , בגורמים מקליםמשרד רואי החשבון הבחין •
שהביאו לכך שנחה דעתו של משרד רואי החשבון שניתן , לצמצום כוח אדם

שהופיעו בדוחות של בית , להסתפק בפסקה המפנה את תשומת הלב לביאורים
 . החולים

 מקרה הדסה   –רואי החשבון כשומרי הסף 
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בדוח קרן המטבע הבינלאומית על המשק הישראלי   •
הופיעה הערה ובה ביקורת על כך , 2012שהתפרסם בשנת 

שמשרד רואי חשבון אחד מבצע ביקורת חשבונאית על רוב 
הבנקים בישראל ועל כך שתקופות הפיקוח של המשרדים על 

 ממושכות מאוד  , בחלק מן המקרים, הבנקים הן

המצב שבו אותו משרד רואי חשבון מבצע לאורך שנים רבות •
את הביקורת החשבונאית על אותו תאגיד בנקאי מגלם בתוכו  
פוטנציאל לסימביוזה פסולה שבין המבוקר למבקר ולמצב שבו  

עלולים להיווצר ניגוד עניינים בין תפקידו של המבקר להיות 
הגורם המפקח לבין דאגתו לאינטרסים של בעל השליטה  

 .בתאגיד הבנקאי

 

מניעת ריכוזיות בביקורת על   –תיקון )הצעת חוק רואי חשבון 

 2013–ג"התשע, (גופים פיננסים
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משרד רואי חשבון לא יערוך ביקורות על גוף פיננסי במשך  •

יראו  , לעניין זה; תקופה רצופה העולה על חמש שנים

תקופה של שנתיים לפחות בה לא ביקר משרד רואי  

כמפסיקה את רצף תקופת  , החשבון את הגוף הפיננסי

 .הביקורת

משרד רואי חשבון לא יבקר למעלה משני  תאגידים  •

 ." בנקאיים בעת ובעונה אחת

מניעת ריכוזיות בביקורת על   –תיקון )הצעת חוק רואי חשבון 

 2013–ג"התשע, (גופים פיננסים
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ח המבקרים תאגידים "יוקם גוף פיקוח על משרדי רו •
 ב"בארהציבוריים שיהיה כפוף לרשות בדומה למודל הקיים 

טיוטת חוק בנושא  ( 'ד)רשות ניירות ערך פרסמה הבוקר •
הקמתו של גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים  

טיוטת החוק פתוחה להערות הציבור עד . תאגידים ציבוריים
, רשות ניירות ערך מציעה להקים גוף סטטוטורי. לסוף השנה

 Public)האמריקאי  PCAOB-אשר במהותו יהיה דומה ל
Company Accounting Oversight Board .) גוף זה יהיה כפוף

ותכליתו לפקח , בלתי תלוי וללא כוונת רווח, לרשות ניירות ערך
, באופן שוטף על רואי החשבון המבקרים תאגידים ציבוריים

ולהיות אמון על תהליך הביקורת שהם מבצעים תוך התקנת 
,  תקני ביקורת ובהם כללים בתחום בקרת איכות ואי תלות

 .ושיפור מתמיד של תהליך הביקורת המבוצע

 רואי החשבון בדרך לפיקוח רשות ניירות ערך

   31.10.2012 כלכליסט
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ברשות מזכירים כי במהלך העשור התעצמה החשיבות המיוחסת   •
הרשות  . בשוק ההון" שומרי סף מרכזיים"לרואי החשבון המבקרים כ

שהוכיחו כי תפקוד לקוי של   Worldcom-מזכירה פרשיות כגון אנרון ו
המבקרים מהווה סיכון אשר מאיים לערער את יציבות המערכת 

כי , מציינת הרשות בעיה שטרם נפתרה, על רקע זה. הפיננסית כולה
טרם נמצא פתרון הולם  , תלות החלים על המבקרים-אל אף כללי האי

 .  ח מקבלים את שכרם מהחברה המבוקרת"לעובדה כי רו

•  

כדי למנוע הישנות של השערוריות החשבונאיות שהוזכרו קודם  •
ב גוף פיקוח בלתי  "הוקם בארה 2000-בתחילת שנות ה, ואחרות

-ה(. PCAOB-ה)תלוי על רואי החשבון המבקרים תאגידים ציבוריים 
PCAOB ב אשר פעלה כגוף  "החליף את לשכת רואי חשבון בארה

 (.  Peer Review)בדרך של סקר עמיתים ( SRO)המפקח על עצמו 

•  

 

 רואי החשבון בדרך לפיקוח רשות ניירות ערך

   31.10.2012 כלכליסט
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אי שביעות  "הרשות מציית בטיוטה כי היא הביע את  •
בין היתר בשל העדר  , מאופן הפיקוח הקיים" רצונה

העדר שיתוף הפעולה מצד  , הסמכות לאכיפה וענישה
 .  העדר שקיפות מספקת ועוד, לשכת רואי החשבון

•  

בהצעת החוק מפורט כי יוקם תאגיד פיקוח שבראשו יעמדו  •
לפי  , שתמנה הרשות, שלושה מפקחים במשרה מלאה

תקופת  . הצעת ועדת רשות בהיוועצות עם נגיד בנק ישראל
גוף הפיקוח עצמו  . כהונתו של כל מפקח תהיה חמש שנים

 .  ע"על ידי רשות ני יפוקח

 רואי החשבון בדרך לפיקוח רשות ניירות ערך

   31.10.2012 כלכליסט
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 הגדרה  תקנות רואי חשבון   -ביקורת 
 (דרך פעולתו של רואה חשבון)

כדי שיוכל  , הפעולות שעל רואה חשבון לעשות•

באיזו מידה משקף , לחוות דעתו בשאלה

המאזן באופן נאות את מצב העסקים של  

המבוקר לתאריך המאזן ובאיזו מידה משקף  

חשבון רווח והפסד באופן נאות את תוצאות 

הפעולות של המבוקר לתקופה שנסתיימה  

 בתאריך המאזן
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 ק"של האיפ 1תדריך מספר 

 

 

תלויה של  ביקורת חשבונות היא ביקורת בלתי•

מידע כספי של גוף כלשהו בין אם הגוף הוא 

וללא כל קשר לגודלו או , למטרת רווח או לא

לצורתו המשפטית כאשר בדיקה זאת נעשית 

 לשם מתן חוות דעת עליו
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 י תקני ביקורת ודיווחפביקורת על 

 כדי לבצע החשבון רואה שעל העבודה :פירושה - הביקורת

 המאזן מידה באיזו דיעה לחוות שיוכל

  ודוח מסוים לתאריך העסקים מצב את נאות באופן משקף

 את נאות באופן משקף והפסד רווח

 .המאזן בתאריך שנסתיימה לתקופה הפעולות תוצאות
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  י פביקורת על 
,  (מניעת ריכוזיות בביקורת על גופים פיננסים –תיקון )הצעת חוק רואי חשבון 

 2013–ג"התשע

  דעתו לחוות שיוכל כדי לעשותן חשבון רואה שעל הפעולות

  מצב את נאות באופן מאזן משקף מידה באיזו בשאלה

 משקף מידה ובאיזו המאזן לתאריך המבוקר של העסקים

 של הפעולות תוצאות את נאות באופן והפסד ריווח חשבון

 ;המאזן בתאריך שנסתיימה לתקופה המבוקר
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 מטרת הביקורת 73תקן 

 
 

מטרת הביקורת היא לאפשר למבקר לחוות דעתו אם הדוחות  
 הכספיים משקפים

מכל הבחינות  , באופן נאות בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים
 את, המהותיות

השינויים בהונו  , תוצאות פעולותיו, מצבו הכספי של המבוקר
 העצמי ותזרימי

 המזומנים שלו
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 על פי חוק רואי חשבון - ראיית חשבון

 

,  ביקורתם או אישורם של כל מאזן, בדיקתם•

חשבון הכנסות  , חשבון רווח והפסד

חשבון תקבולים ותשלומים וכל  , והוצאות

ומילוי כל תפקיד אחר  , חשבון כיוצא בהם

שנתייחד או שיתייחד בחיקוק לרואה  

 להוציא ניהול חשבונות, חשבון
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 על פי חוק רואי חשבון - ראיית חשבון

 :תפקיד אחר שנתייחד או שיתייחד בחיקוק לרואה חשבון

לייצג את לקוחותיהם בכל  2003רואי חשבון יכולים החל משנת 

 .הליכי הכופר בתיקי חקירה המבוצעים כנגד לקוחותיהם 

מחצית מתיקי המס בהם מבוצעת חקירה פלילית מסתיימים  

 (.קנס) בהגשת כתבי אישום ומחציתם מסתיימים בכופר 

הצעת חוק  )ן"ש בענייני נדל"רואי חשבון יוכלו לייצג לקוחות בבימ

 ד בלבד לייצג בעניינים אלו"עד כה יכלו עו( בלבד
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 מטרות

 

 :הן המבקר החשבון רואה מטרות

 
לגבש דיעה על הדוחות הכספיים בהתבסס על הערכת  

 וכן ;המסקנות שהוסקו מראיות הביקורת שהושגו

 

להביע חוות דעת זו באופן ברור באמצעות דוח בכתב 

 .שמתאר גם את הבסיס לחוות הדעת
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 ביקורת בלתי תלויה

 

הפרדה בין הבעלות על 
 החברה לבין ניהולה
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 הוראות חוק החברות החדש

 

חברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את “  -154סעיף •

הדוחות הכספיים השנתיים שלה ויחווה את דעתו עליהם  

כי פעולות  , השר רשאי לקבוע , (פעולת ביקורת -להלן )

נוספות מסוימות שרואה חשבון מבקר מבצע על פי דין הן  

 .גם פעולת ביקורת לעניין פרק זה 
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 הוראות חוק החברות החדש

רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה  “  -(ב)  154סעיף •

כללית שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה  

אם  , ואולם רשאית אסיפה כללית . השנתית שלאחריה 

למנות רואה חשבון מבקר  , נקבעה לכך הוראה בתקנון 

שלא תארך  , שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר 

מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו  
 .”שבה מונה
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 הוראות חוק החברות החדש

  –סיום כהונה  - 162סעיף •

 

האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה  . א“ •

 . החשבון המבקר

 

בחברה ציבורית שעל סדר יומה סיום כהונתו של רואה  . ב•

תובא עמדתה של ועדת  , חשבון מבקר או אי חידוש הכהונה 

לאחר שניתנה לרואה  , הביקורת בפני האסיפה הכללית 

 ”.החשבון המבקר הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפניה 
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 הוראות חוק החברות

 

 

אם נודע לדירקטוריון על   -סיום כהונה עקב תלות - 163סעיף •

ח המבקר כי עליו לפעול להפסיקה  ”יודיע לרו-קיום יחסי תלות 

תכונס אסיפה כללית מיוחדת לסיום   -לא פסקה התלות . 

 .ח ”כהונתו של רו

 

רשאית שלא  , ח ”לאחר ששמעה את רו, האסיפה הכללית  •

 .  לקבל את הצעת הדירקטוריון לסיום הכהונה 
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 הוראות חוק החברות

 

ח רשאי להביע את עמדתו  ”רו -ח”עמדת רו - 164סעיף •

 .באסיפה כללית שעל סדר יומה סיום כהונתו או אי חידושה

 

ח יודיע לדירקטוריון על התפטרות בנסיבות שיש בהן עניין  ”רו•

 .לבעלי המניות

 

 .     בעניןהדירקטוריון יכול להביע את עמדתו •
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 הוראות חוק החברות

 

 

י  ”יקבע ע -בעבור ביקורת  -ח ”שכרו של רו - 165סעיף •

או בידי הדירקטוריון אם הסמיכה אותו  , האסיפה הכללית 

 .  האסיפה הכללית 

 

ידווח על כך לאסיפה   -י הדירקטוריון ”אם נקבע השכר ע•

 .   הכללית 
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 הוראות חוק החברות

 

 

רשאי בכל עת לעיין במסמכי   -ח”סמכויות רו - 168סעיף •

החברה הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו ולקבל הסברים  

 .לגביהם 

 

רשאי להשתתף בכך אסיפה כללית שיוגשו בה דוחות כספיים  •

 169או יאושרו דוחות כספיים או אסיפה לפי סעיף , מבוקרים 

  . 
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 הוראות חוק החברות

 

 

,  ח אגב פעולת ביקורת ”נודע לרו -חובת דיווח  - 169סעיף •

ידווח  , על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה 

ר הדירקטוריון חייב לזמן ישיבת  ”יו. ר הדירקטוריון ”על כך ליו

 . דירקטוריון לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו
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 הוראות חוק החברות

 

 

רואה החשבון   -אחריות בשל חוות דעת   - 170סעיף •

אחראי כלפי החברה ובעלי מניותיה לאמור בחוות דעתו  

 .   לגבי הדוחות הכספיים
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 אתגרים חדשים לרואי החשבון לאור המפולת בשווקים

 –סיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים •
 98תקן 

נהלי ביקורת במענה לסיכונים להצגה מוטעית מהותית  "   

סעיפים  )על פי פרק זה : ברמת המצגים בדוחות הכספיים

,  נדרש המבקר לתכנן וליישם נהלי ביקורת נוספים( 7-65

כאשר , לרבות בחינת האפקטיביות התפעולית של בקרות

,  שאופיים, הדבר הרלבנטי או נדרש ונהלים מבססים

עיתויים והיקפם יהוו מענה לסיכונים להצגה מוטעית  

כולל  , בנוסף. מהותית ברמת המצגים בדוחות הכספיים

פרק זה נושאים אותם יביא המבקר בחשבון בקביעת  

 ".  עיתויים  והיקפם של נהלי ביקורת אלה, אופיים
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 אתגרים חדשים לרואי החשבון לאור המפולת בשווקים

 :97תקן  -ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן •

 

לרבות הבקרה  , כחלק מהבנתו את הגוף המבוקר וסביבתו"     

על המבקר להשיג הבנה במידה מספקת  , הפנימית שלו

אודות התהליך של הגוף המבוקר לקביעת המדידה והגילוי  

של שווי הוגן ופעילויות הבקרה בנוגע לכך בכדי לזהות  

ולהעריך את הסיכון להצגה מוטעית מהותית ברמת מצגי  

 "ולתכנן ולבצע נהלי ביקורת נוספים, הדירקטוריון וההנהלה
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 אתגרים חדשים לרואי החשבון לאור המפולת בשווקים

 

 : 96תקן  –שימוש בעבודת מומחה •

 

השכלתו של המבקר וניסיונו מאפשרים לו להיות בעל  "   

אולם אין לצפות  , הבנה לגבי עניינים עסקיים באופן כללי

מהמבקר שיהיה בעל מומחיות של אדם שהוכשר או  

כגון  , שהוסמך לעסוק בפרקטיקה של מקצוע או עיסוק אחר

 "אקטואר או מהנדס
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 תולדות ביקורת החשבונות

 ספרי הנהלת חשבונות בשיטת הרישום הכפול הונהגו
 את מרכז  -14לראשונה בערי איטליה שהיוו במאה ה

 .יולי 'לוקה פצ -הסחר הבינלאומי

 

 (19-במאה ה)המהפיכה התעשייתית, 

 

הפרדת בעלות מהנהלה וצורך. 

 בביקורת. 
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 1955 ו"התשט, חוק רואי חשבון

  הקמת מועצת רואי חשבון כגוף מרכזי ועליון  
    בהרכב חמישה נציגי ממשלה , המקצוע של   
         רואי חשבון שנתמנו על ידי שר  וארבעה   
 .המשפטים   

 

  על סמך בחינות והתמחות רשיונותמתן. 

 

 הגנה על התואר של רואה חשבון. 
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 סוגי ביקורת

  פנימיתביקורת 

 

 ביקורת תפעולית 

 

 ביקורת המדינה 
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  הבקורתהתחשבות בעבודת  88תקן 

 הפנימית

  לבחון את הפעילויות  החיצוני על המבקר
של הביקורת הפנימית והשפעתן על נהלי 

 הביקורת שלו

  ביקורת פנימית אפקטיבית תאפשר לעיתים
שינוי באופי והיקף הנהלים המבוצעים על ידי 

 המבקר החיצוני

  במהלך תכנון הביקורת על המבקר החיצוני
של פעילות הביקורת   מיקדמיתלבצע הערכה 

 הפנימית  
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 מטרות הביקורת

  - 73בהתאם לתקן 

 

מטרת הביקורת היא לאפשר למבקר לחוות 
דעתו אם הדוחות הכספיים משקפים באופן  
,  נאות בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים

את מצבו הכספי  , מכל הבחינות המהותיות
השינויים  , תוצאות פעולותיו, של המבוקר

 .בהונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו
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 מטרות הביקורת
חשיפת טעויות ואי סדרים 

מעילות וזיופים, חשיפת תרמיות 

אל לו “ -73לפי תקן -התראה מפני כשלון עסקי
למשתמש להניח שחוות הדעת מהווה ערובה  

 "להמשך קיומו של המבוקר

לוודא דיוק הרישומים בספרי החשבונות 

לוודא תקינות הבקרה הפנימית 

  םימייוסמם ירקמב -מתן שירותים נלווים 
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 ספקנות מיקצועית-מטרות הביקורת

  על המבקר לתכנן את הביקורת ולבצעה מתוך
 –גישה של ספקנות מיקצועית 

PROFESSIONAL SKEPTICISM 

 לפיה יתכן וקיימות נסיבות הגורמות לדוחות
 הכספיים להיות מוצגים באופן מוטעה מהותית
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מידה סבירה של   – 73תקן  –מטרות הביקורת 

 ביטחון

 מידה סבירה של ביטחון הוא מושג הקשור
לצבירת ראיות ביקורת הדרושות למבקר כדי 

להגיע למסקנה שהדוחות הכספיים אינם כוללים 
 .הצגה מוטעית מהותית 

 יש לזכור כי הבדיקה הינה מדגמית וכוללת
 יסודות של שיפוט ושיקול דעת
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 ב ופרסומיהם"ארגוני רואי חשבון בארה

 או לשכת )האגודה האמריקאית לרואי חשבון    
 המכונה -( ב"רואי חשבון בארה  

.American Institute of Certified Public 
Accountants - A.I.C.P.A       

 1940 - ARB - ועדת מחקר בחשבונאות  . 

 1959 - APB - ועדה לעקרונות חשבונאיים  . 

FASB - 1973 - Financial Accounting 
Standard Board    -  ועדה אמריקאית לכללי    

 .חשבונאות   
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 גופים מקצועיים בינלאומיים

 

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANT 

COMMITTEE IFAC    -  הפדרציה הבינלאומית של 
     ומורכב , המהווה ארגון הגג -רואי החשבון   
 :מוועדות שונות שתפורטנה להלן  
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 מספר וועדות ק"לאיפ

 

  ועדה לתקנים בינלאומיים בחשבונאות 

    (IASC )- 26ד ”י ג”אימוץ ע. 

 

   ועדה לפרקטיקות ביקורת בינלאומיות 

    (ISA .) 
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 מועצת רואי חשבון

מועצת רואיקבע כי תוקם ן ובשחי אורק וח   
             גוף שהוא זרוע של משרד  - חשבון  
       המשפטים שממונה על ביצוע חוק רואי   
 .חשבון  

 

 של מועצת רואי חשבון עיסוקיהתחום: 

 

 קביעת הכישורים הנדרשים מרואי  -הכשרה 
 .חשבון ופיקוח על התמחות  
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 מועצת רואי חשבון

 המשך -של מועצת רואי חשבון עיסוקיהתחום: 

 

 מייעצת לשר המשפטים  -קביעת כללים נורמטיביים 
 .בכל התקנות שהוא מפרסם מכח חוק רואי חשבון   

 

 כאשר רואה חשבון עובר על כללים  -שיפוט משמעתי 
או שמתנהג התנהגות שאינה  , שמחייבים אותו  

.  המועצה שופטת אותו, את כבוד המקצוע  הולמת 
מעמד של בית משפט מחוזי וניתן לערער     למועצה יש 

 .לבית המשפט העליון  על פסיקתה 
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 התראה

השונה מעונש של התראה שכן )נזיפה 
 (.הנזיפה מפורסם שם הנענש בעונש

 

 .השעייה לזמן קצוב

 שלילת הרשיון לצמיתות

 מועצת רואי חשבון יכולה להטיל ארבעה עונשים
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רואה חשבון לאדם שנתמלאו בו   רשיוןמועצת רואי חשבון תיתן 

 :כל התנאים האלה

חשבון  התמחה בראיית

שנתיים לפחות בין בישראל  

 .ובין מחוצה לה

משלם בעד הרשיון  
 אגרה

 ומעלה 23הוא בן 

עמד בבחינות הנערכות מטעם  
או בבחינות שלא  , המועצה

אם פטרתו   -נפטר מהן 
או שהוכיח   -המועצה ממקצתן 

למועצה את הכשרתו בראיית 
 .חשבון

תנאים לקבלת  

 רשיון רואה חשבון
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 לשכת רואי חשבון

ארגון מקצועי וגוף וולונטרי 

 המטרות בין  , פועלת לקידומו ולפיתוחו של המקצוע
 :היתר

 

 לטפל בכל השאלות והעניניים הנוגעים למקצוע•

במגע הדוק עם מוסדות החקיקה וגופים   לעמוד•
 אחרים במדינת ישראל

 לטפח יחסי חברות וכבוד בין חברי ההתאגדות•

 ציוד ספריות ועריכת השתלמויות•
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 מוסדות -לשכת רואי חשבון 

הוועדה לכללי חשבונאות, המועצה המקצועית     
        ודיווח כספי והוועדה לתקני ביקורת ולנוהלי 

   לקבוע כללים , הוסמכו בתקנות הלשכה ביקורת
      מקצועיים בחשבונאות ודיווח כספי ובביקורת 

 .  ונוהליה

 ה רבעקביעת כללי חשבונאות ודיווח כספי         
     המשותף , בלעדית למוסד לתקינה חשבונאית

 .ללשכה ולרשות ניירות ערך
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 המוסד לתקינה חשבונאית

 רשות ניירות ערך ולשכת רואי חשבון בישראל  
    על הקמת ישות  1994הסכימו ביניהן במהלך שנת 

 עצמאית שתהיה מוסד לתקינה חשבונאית

 

 המוסד לתקינה חשבונאית יעסוק בתקינה              
              חשבונאית שוטפת במטרה לשפר את הטיב 

 והאמינות של המידע הכלול בדוחות הכספיים

 

 תקנים חשבונאיים שיפורסמו על ידי המוסד לתקינה
 .G.A.A.P-כללי חשבונאות מקובלים יהוו 
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 המוסד לתקינה חשבונאית  

 מבנה ארגוני 

 המוסד לתקינה ינוהל על ידי ועדה מקצועית   
 חברים  7בת 

 יושב ראש הועדה יהיה חשבונאי מובהק שהוא 
 חשבוןרואה 

 ליושב ראש הועדה לא יהיה עיסוק נוסף על    
           עבודתו זו זולת עבודת מחקר או הוראה 

 .אקדמאי במוסד 

 שכרו של יושב ראש הועדה יהיה כשל שכרו   
 .של שופט בית משפט עליון
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 המוסד לתקינה חשבונאית  
 הרכב המועצה  

 חברים 15למוסד לתקינה תהיה מועצה בת :   

חמישה חברים שיתמנו על ידי הלשכה 

שלושה חברים שיתמנו על ידי הרשות. 

 חבר שיתמנה על ידי הבורסה לניירות ערך בתל  
 .מ"אביב בע  

  חבר שיתמנה על ידי לשכת התיאום של
 הארגונים הכלכליים בישראל

חבר שיתמנה על ידי נציבות מס הכנסה 

 

 

 

 

50 



 המוסד לתקינה חשבונאית  
 המשך -הרכב המועצה  

  חבר שיתמנה על ידי איגוד החברות
 הרשומות בבורסה  הציבוריות 

חבר שיתמנה על ידי המפקח על הבנקים. 

חבר שיתמנה על ידי המפקח על הביטוח. 

 יושב ראש המועצה וחברי המועצה לא יקבלו  
 שכר בעד שירותם זה
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 12חוקיות תקן -המוסד לתקינה
 ש המחוזי"פסק דין בבימ   

 חב חשמל ביקשה מבית המשפט להצהיר על בטלות   
 הדן בחזרה לדיווח על בסיס נומינלי 12תקן 

חשבוןחשמל לא הייתה ללשכת רואי ' לטענת חב         
   כן  ועל,לתקינהסמכות להקים את המוסד  ע"נייורשות 

 הוא פועל בחוסר סמכות

 הם –של המוסד לתקינה אינם פורמליים  הכחמקורות 
  נובעים מקבלת מרותם בקרב ציבור רואי החשבון   

 והציבור בכלל 

 מנוגדת  אינה,בחוקאם לא עוגנה  גם,המוסדפעילות    
 -אינו מפעיל אמצעי אכיפה המוסד . דין כלשהולהוראות 

      ודווקא בשל התאגדותו כגוף פרטי אין הכרח לעגן   
 .     פעולתו בהסמכה חוקית
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 מסגרת לטיפול בסוגיות חשבונאיות
 מהותיות מזדמנות
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 ביקורת חשבונות מהי

 2014יסודות הביקורת אפריל 


