
 1פניה מס'  -  הפניית תשומת לב בדוח רואה החשבון המבקר לאי וודאות עקב משבר הקורונה

  
להלן פניה של חבר הלשכה ותשובה של מערך הסיוע בסוגיות בחשבונאות או בביקורת העולות 

 עקב משבר הקורונה: 
 

 פניית חבר הלשכה 
 
 ,חברים יקרים שלום"
 

 :הסוגייה שלהלןאודה מאד להתייחסותכם לגבי 
 

האם מצופה לתת הפניית תשומת לב בדוח המבקרים לביאור לאחר תאריך המאזן העוסק 
 ,בהשפעות הקורונה

לפחות באותם מקרים בהם ברור שההשפעה , נכון ליום אישור הדוחות ו/או בטווח הקרוב, הינה 
 ?משמעותית

עסק חי, שאז ברור שיש  יובהר, כי השאלה מתייחסת לאותם מצבים שלא מגיעים לכדי בעיית
 .לתת הפניה

 
מחד, זו אי ודאות לגבי מצב ששורר לאחר תאריך המאזן, אך מאידך קשה להתעלם מהשפעות 

 .שעלולות להפוך את הדוח הכספי לכמעט לא רלוונטי
 

 ".אודה מאד לעמדתכם בעניין זה
 
 

 תשובת מערך הסיוע 

לעובדה שמדובר בחברה שכללה ביאור  ומתייחסת  19/03/2020תשובה זו ניתנת בתאריך 
ודאות הנובעת -בדוחותיה הכספיים לעניין זה, הנדרשת לאשר את דוחותיה בתקופה של אי

 בעקבות משבר הקורונה, וניתנת לאור המידע הקיים נכון למועד מתן תשובה זו.

 :705בתקן ביקורת )ישראל(  12בהתאם לסעיף 

)מלבד הנחת העסק החי( עשויה להיות השפעה משמעותית  ודאות -במקרים בהם לתוצאות אי"
על הדוחות הכספיים, ישקול המבקר את הצורך בהפניית תשומת לב קוראי הדוחות הכספיים 

ודאות" הוא עניין שתוצאותיו תלויות  -ידי הוספת פיסקת תשומת לב. "אי-לאותו עניין על
 ."הגוף המבוקר בפעולות עתידיות או באירועים שאינם בשליטתו הישירה של

לאור האמור לעיל, עניין זה דורש את שיקול דעתו המקצועי של רואה החשבון המבקר וזאת  
בהתאם לנסיבות הספציפיות של אותו התאגיד המבוקר. ככל שמסקנת שיקול הדעת היא 

משמעותית לדוחות הכספיים, הרי שיהיה צורך להפנות  עשויה להיות שההשפעה של אי הוודאות
   הלב לביאור בנושא. את תשומת

בתקן הביקורת הנ"ל כולל הנחיות לגבי אופן ניסוח הפניית תשומת לב כאמור ושתי  16סעיף 
 ההדגמות הראשונות בנספח לתקן )אשר אינו מהווה חלק מהתקן( מתייחסות גם הן לכך.

מטרת תשובה זו היא סיוע ביישום הכללים המקצועיים הקיימים בנסיבות המתוארות בפניה 
הקשורות למשבר הקורונה, היא משקפת רק את דעתם של חברי מערך הסיוע שטיפלו בה, אין ו

בה משום קביעת כלל מקצועי המחייב רואה חשבון בעבודתו המקצועית והיא אינה באה במקום 
 שיקול דעת מקצועי הנדרש מרואה חשבון המסתייע בה.

 שמך. תשובה זו תפורסם יחד עם הפניה, באתר הלשכה, ללא אזכור

 בברכה, 

 


