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  עדכון ביקורת סיום שלבי הדיון עד פרסום הצעת  – " ההצע"    סיום שלבי ההכנה והדיון לפני התרגום  –" סיום הכנה"
 

 סופי  עדכון ביקורת סיום שלבי הדיון עד פרסום  –" סופי פרסום"    סיום שלבי התרגום –" סיום תרגום"

 
 
 
 
 

 

 
  .לוחות הזמנים הנכללים בה כפופים לשינויים. התכנית וטבלה זו משקפת את תכנית העבודה הנוכחית של תקינת הביקורת 

 H1/ 2021 H2/ 2021 H1/ 2022 H2/ 2022 2023 מקור הצורך  נושא 

  ביישום   סיוע 1נהלים לדוגמא לגבי תקן בקרת איכות )ישראל(  .1

 התקינה 

   הכנה  סיום 

 

    סופי  פרסום

ובתקן   220, 200הביקורת )ישראל( מונחים המוגדרים בתקני  -( Glossaryמילון מונחים ) .2
 1בקרת איכות )ישראל( 

  מהירה  גישה

 מונחים  למשמעות 

 הכנה  סיום 

 סופי  פרסום

    

  דוח רואה חשבון מבקר חדש תקנים הקשורים לגיבוש חוות דעת ונוסח 

התפתחויות בתקינה   תקן חדש  - (ISA 260) ממשל תאגידי תקשורת עם המופקדים על   .3

 אמריקאית ו  ל"בינ

 סיום תרגום 

 הצעת תקן 

    תקן סופי

 (ISA 701) ( בדוח רואה החשבון המבקר Key Audit Mattersמפתח בביקורת )ענייני תקשור  .4
 תקן חדש  -

    תקן סופי הצעת תקן  השלמת התקינה 

הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים   - 600תקן ביקורת )ישראל(  .5
 תיקונים מתחייבים -

 סיום הכנה  השלמת התקינה 

 הצעת תקן 

    יסופ תקן

תקן   -( ISA 265המופקדים על ממשל תאגידי ולהנהלה ) תקשור ליקויים בבקרה הפנימית עם .6
 חדש

 סיום הכנה  התקינה  השלמת

 

 הצעת תקן  סיום תרגום 

 

  סופי תקן

התפתחויות בתקינה   תקן חדש  - (ISA 700)ודיווח בדבר דוחות כספיים   גיבוש חוות דעת .7

 אמריקאית ו  ל"בינ

 סיום הכנה   

 

 הצעת תקן  סיום תרגום 

 תקן סופי

 

 תקן חדש - (ISA 705)התאמות לחוות הדעת בדוח רואה החשבון המבקר  .8

 

התפתחויות בתקינה  

 אמריקאית ו  ל"בינ

 סיום הכנה    

 

 הצעת תקן  סיום תרגום 

 תקן סופי

 

התפתחויות בתקינה   תקן חדש - (ISA 706) החשבון המבקר רואהועניינים אחרים בדוח   הדגש עניןפסקאות   .9

 אמריקאית ו  ל"בינ

 סיום הכנה   

 סיום תרגום 

 הצעת תקן 

 תקן סופי

 

התפתחויות בתקינה   תקן חדש  - (ISA 710)מספרי השוואה ודוחות כספיים השוואתיים  -מידע השוואתי   .10

 אמריקאית ו  ל"בינ

 תרגום   סיום הכנה  
   הצעת תקןו

 תקן סופי

התפתחויות בתקינה   תיקונים מתחייבים/ תקן חדש     - חיהעסק  ה - 570 תקן ביקורת )ישראל(  .11

 אמריקאית ו  ל"בינ

 תרגום, הכנה    
 הצעת תקן ו

 תקן סופי

 -  במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים מידע אחר - 720תקן ביקורת )ישראל(  .12
 תיקונים מתחייבים/ תקן חדש   

התפתחויות בתקינה  

 אמריקאית ו  ל"בינ

 , תרגוםהכנה    
 הצעת תקן ו

 תקן סופי


