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 לכבוד
 חברי לשכת רואי חשבון בישראל

 
 

של רואה חשבון על נתונים חשבונאים  ביקורת בדבר משרד החקלאותנוסח מוסכם עם  הנדון : 
וסיטונאים  םהחלת החוק על קמעונאייפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )צו בדיווח לפי 

 2016 -, התשע"ו(של ירקות ופירות טריים
 

כי בעקבות פניית חברים בנושא הנדון הגיעו נציגי לשכת רואי החשבון  שמח לבשר לחברים יאנ

ח זה מחליף את בישראל לסיכום עם נציג משרד החקלאות על דוח צו פיקוח מחירים מרכז חדש. דו

לקמעונאיים/ סיטונאים, במתכונת הרחבה שכללה  2016הדוח הקודם לפי צו פיקוח מחירים לשנת 

בין היתר נתונים לא חשבונאים. בהתאם תוקן נוסח דוח רואה חשבון המבקר שיתייחס לדוח צו 

 פיקוח המחירים המרכז החדש.

  

על דוח צו פיקוח מחירים מרכז החדש,  החל ממועד פרסום מכתב זה, הביקורת בנושא הנדון תערך

 )בקישור המצורף( וחוות הדעת תינתן בהתאם לנוסח החדש, המצורף כנספח לנוחות החברים.  

  

רו"ח יהודה מלול, ממשרד רו"ח אברמזון, יורם ושות' המייצג את משרד אנו מבקשים להודות ל

 כרואי חשבון.החקלאות, על היותו קשוב לכללים המקצועיים החלים עלינו 

 

 בכבוד רב,

 
 

 אורי מורד, רו"ח 
 יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת

 מיוחדים ואישורי רואי חשבון

 
 חדש מרכז מחירים פיקוח צו דוח -קישור

לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים אים  דוח מיוחד של רואה חשבון על נתונים חשבונ - נספח
 .2016 –)החלת החוק על קמעונאיים וסיטונאים של ירקות ופירות טריים(, התשע"ו 

http://www.icpas.org.il/news/newsitem.asp?id=2252


 

 נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון *  
 .2017בישראל ביוני      
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דוח מיוחד של רואה חשבון על נתונים חשבונאים בדיווח לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים  –נספח 
 2016 –ושירותים )החלת החוק על קמעונאיים וסיטונאים של ירקות ופירות טריים(, התשע"ו 

 החשבון יודפס על גבי נייר לוגו של רואה
 

        לכבוד
 

         חברת _____________
 

 א.ג.נ.,
 

צו פיקוח על מחירי מצרכים דוח מיוחד של רואה חשבון על נתונים חשבונאים בדיווח לפי  הנדון:
 2016 -, התשע"ו(החלת החוק על קימעונאים וסיטונאים של ירקות ופירות טרייםושירותים )

 
 

 התאמת חברתכם ____________ )להלן: "החברה"(, ביקרנו אתלבקשתכם, וכרואי החשבון של 

המרוכזים שבדוח צו פיקוח מחירים מרכז )להלן: "הדוח"(, המצורף והמסומן  הנתונים החשבונאים

בדצמבר  31בחותמתנו לשם זיהוי בלבד, למאזני הבוחן שעל בסיסם הוכנו הדוחות הכספיים ליום 

xx20 אחריותנו היא לחוות דיעה על הדו"ח הנ"ל בהתבסס   .ברההינו באחריות הנהלת הח. דוח זה

 על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן 

את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוח הנ"ל הצגה מוטעית 

 מהותית.

דגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוח, בחינת הדיווח ביקורת כוללת בדיקה מ

והתאמתו לנתונים עליהם הוא מבוסס, וכן הערכת נאותות ההצגה בדוח בכללותה. אנו סבורים 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

בונאים , הדוח הנ"ל משקף באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את התאמת הנתונים החשלדעתנו

 .xx20בדצמבר  31המרוכזים למאזני הבוחן שעל בסיסם הוכנו הדוחות הכספיים ליום 

      

        
 

     
  

 בכבוד רב,  
 
 

 
 חשבון ירוא  תאריך

 


