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 (*)11גילוי דעת 

 
 אירועים לאחר תאריך הדוח הכספי 

 
 

 מ ב ו א  .א
 

. המבקר מחווה דעתו על דוח כספי הערוך לתאריך המאזן .1 
בין תאריך זה ובין התאריך שבו חותם המבקר על חוות 

יש אשר באותה . תקופה מסוימת, בדרך כלל, עוברת, דעתו
שפיע על  אירוע העשוי לה-תקופה מתרחש או מתגלה דבר 

עשוי להיות , אף כשאיננו משפיע כך,  או-נתוני הדוח הכספי 
בעל משמעות לקורא הדוח הכספי בבואו להסיק מסקנות 

 . ממנו
 

 : מטרת גילוי דעת זה היא .2 
 

להבהיר את האבחנה בין סוגי אירועים אלה ולהתוות  )1( )1(  
  .דרכי כלילתם בדוח הכספי

 . ש לנקוט לגבי אירועים אלהשי, לקבוע נוהלי ביקורת )2(  
 
 ואופן כלילתם בדוח הכספי , סוגי האירועים .ב
 

על , בין השאר, עריכת דוח כספי לתאריך מסוים מתבססת )1( .3 
קביעת חתך של הפעילות העסקית לאותו תאריך ועל הערכת 

בקביעת נתוני הדוח הכספי יש . התנאים ששררו אז
הבהיר את חתך במידה שיש בו כדי ל, להתחשב באירוע

שנעשתה , הפעילות העסקית או להתאים את ההערכה
 .פי אותו אירוע-על, לראשונה

 

                                                        
ד זה נתקבל על ידי המועצה המקצועית בהתאם להחלטתה בישיבתה מיום  "ג  (*)

  ואושר לפירסום על ידי הוועד המרכזי בהחלטתו מיום  1974 בדצמבר  13
  .1975 בינואר 27

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מחודש 7' מס) ח"ת(תקן חשבונאות   )1(
  .החליף סעיפים אלה" לאחר תאריך המאזןאירועים " בדבר 2001מאי 
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, שינוי בנתוני הדוח הכספי בשל התחשבות באירוע חדש )1(.4 
שהתרחש לאחר תאריך הדוח הכספי אך אינו בגדר אירוע 

תסיט את חתך הפעילות מתאריך הדוח , 3כאמור בסעיף 
 ותעוות את חלוקת הפעילות הכספי לתאריך דוח המבקר

מאידך גיסא לאירוע כזה יינתן גילוי . העסקית בין התקופות
התחשבות בו -אם אי, נאות במסגרת הביאורים לדוח הכספי

 .עלולה לגרום שהדוח הכספי יהיה מטעה
 

 :אפשר איפוא להבחין בין שני סוגי אירועים )1(.5 
 

אירוע (אירוע המחייב ביטוי בנתוני הדוח הכספי  )1(  
 ;)2()'מסוג א

אירוע המחייב גילוי בביאורים לדוח הכספי בלבד  )2(  
 .)3()'אירוע מסוג ב(

 
הוא אירוע או מידע המתייחס לתנאים ' אירוע מסוג א )1(.6 

ראיה , או שנובעת ממנו,  ומהווה,ששררו לתאריך המאזן
נוספת אודות המצב העסקי של החברה לתאריך המאזן או 

עולותיה לתקופה שנסתיימה באותו אודות תוצאות פ
 .תאריך

 
שנתקבל , שהתרחש או מידע, הוא אירוע' אירוע מסוג ב )1(.7 

ואשר יש בו כדי להשפיע במידה , לאחר תאריך המאזן
ניכרת על מצב עסקי החברה או על תוצאות פעולותיה לאחר 

 .תאריך המאזן
 

 :'להלן דוגמאות לאירוע מסוג ב  
 

, נעשה לאבוד אחרי תאריך המאזןש, חוב של לקוח )1(  
 ;כאשר בתאריך המאזן לא היה מסופק

 ;פיחות המטבע )2(  
הנפקת מניות או אגרות חוב הניתנות להמרה  )3(  

 ;במניות
 ;שריפה במפעל )4(  
 .רכישת מפעלמכירת מפעל או  )5(  

 

                                                        
 אירוע 7' מס) ח"ת(מכונה בתקן חשבונאות ', אירוע מסוג א= אירוע שהתגלה   )2(

 .ADJUSTING EVENT: חייב התאמה 
 אירוע 7' מס) ח"ת(מכונה בתקן חשבונאות ', אירוע מסוג ב= אירוע שהתרחש   )3(

 .NON-ADJUSTING EVENT: שאינו חייב התאמה
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 נהלי ביקורת .ג
 

בדרך כלל אין מחובתו של המבקר להרחיב את נוהלי  .8 
הביקורת הרגילים על פעולות עסקיות שוטפות שלאחר 

אולם לשם השגת ידיעות על אירועים . תאריך המאזן
ינקוט המבקר נהלים סבירים בהתאם , שלאחר אותו תאריך

 : לנסיבות אשר יכללו בין השאר
 

 ; קריאת פרוטוקולים )1(  
 ;  דוחות ביניים)4(סקירת )2(  
ניהול שיחות עם מנהלי החברה לבירור האירועים  )3(  

המהותיים שלאחר תאריך המאזן וקבלת הצהרתם 
 ; בנדון

שמטבע הדברים זמן נקיטתם , נקיטת נהלים אחרים )4(  
כגון בדיקת יתרות (הוא לאחר תאריך המאזן 

 ). בדיקת אשראי לקוחות, חייבים
 
ה ניכרת בין גמר עבודת הביקורת למעשה כל אימת שחולפת תקופ .9

על המבקר להניח את דעתו בדבר , לבין תאריך חתימת דוח המבקר
לא נקט . לפי הנסיבות, האירועים האמורים גם לגבי פרק זמן זה

שחוות דעתו מתבססת על , עליו לציין בדוח שלו, המבקר דרך זו
על בתאריך מוקדם מתאריך חתימתו , ביקורת שנערכה ונסתיימה

 )5(.הדוח

                                                        
עיון ,  קריאה:  אלא במשמעות של65- ו47דים "י ג"שעפ" סקירה"  לא במובן )4(

 .ב"וכיוצ
מתאריך , "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד" בדבר 72ד "  בג)5(

לא נקט המבקר דרך זו עליו לציין : "בוטל המשפט האחרון בסעיף, 2002ינואר 
ת שנערכה ונסתיימה בתאריך שחוות דעתו מתבססת על ביקור, בדוח שלו

 ".מוקדם מתאריך חתימתו על הדוח
 


