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  ,חברות וחברי� יקרי�

  
  
  

   דוח מיוחד של רואה החשבו� המבקר  :הנדו�
    לתקנות ניירות ער� ' ג9על מידע כספי נפרד לפי תקנה   
                                  1970�ל"התש, )דוחות תקופתיי� ומיידיי�(  

 
  

לפיה�  $2010 ע"התש, )2' תיקו� מס( )י�ידיידוחות תקופתיי� ומ(ות ער� ניירתקנות התיקו� ל בעקבות
להל� תקנות  ($1970ל"התש, )דוחות תקופתיי� ומיידיי�(תקנות ניירות ער� : תקנות המקורשונו 
מידע כספי נפרד  צירופו של  2009 בדצמבר 31  החל מהדוחות הכספיי� השנתיי� ליו� ,נדרש, )1970

במסגרת חבילת הדיווח הנכללת בדוח התקופתי ) דוח הסולו $ להל�  (1970ת לתקנו' ג9לפי תקנה 
  .כאשר בהתא� לתקנות צרי� דוח זה להיות מבוקר על ידי רואה חשבו�

  
 לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדי� ואישורי רואי חשבו�בעקבות האמור לעיל נערכה פנייה לוועדה 

. $70 ו7בו� המבקר על בסיס הנחיות תקני ביקורת  של דוח מיוחד של רואה החשהלהצעת נוסח לדוגמ
 הנני מתכבד לצר- בזאת נוסח מומל, של דוח מיוחד של רואה החשבו� המבקר אשר ,בש� הוועדה

  .קיבל את ברכת הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת ושל רשות ניירות ער� בישראל
  

 �לרבות תקנות שנקבעו "המילי� הושמטו כי מנוסח חוות הדעת מופנית לכ� תשומת לב החברי
 מחוייבת זאת ותוספת  מאחר "$1973ג"התשל, )דר� פעולתו של רואה חשבו�(בתקנות רואי חשבו� 

   .רק על דוחות כספיי�לתקנות דר� פעולתו של רואה החשבו�  )1)(ב (11תקנה על פי 
  

 הדוחשונית לתוכ�  לפיה האחריות הרא7 לתק� ביקורת 6 לסעי- תשומת לב החברי� מובאת , כמו כ�
  .עליו לאשר בחתימתו את נכונות הדוחולכ� מוטלת על הלקוח המבקש את הדוח המיוחד 

  
 �  עד ) כולל(___ואשר נכלל מעמוד"הוועדה מבקשת לציי� כי ההפניה הספציפית למראה המקו

הינה אופציונאלית בהתא� לשיקול דעתו של רואה " לדוח התקופתי של החברה) כולל(___ עמוד 
  . בדוח התקופתיחשבו� המבקר בהתא� לנסיבות בה� מוסדרת הצגת הדוח סולוה
  
  
  

  ,בכבוד רב
  
  
  ח"רו, יזהר קנה

  ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת"יו
  מיוחדי� ואישורי רואי חשבו�



  
  
  

  על נייר הלוגו של רואה החשבו�
  
  

  לכבוד
  הבעלי המניות של חברה לדוגמ

  
  ..................................    'רח
  אביב                                             � תל
  
  ,.נ.א
  
  
  

  מבקר ה דוח מיוחד של רואה החשבו� :   הנדו�
  ,)דיי�ידוחות תקופתיי� ומי(ת ער� לתקנות ניירו 'ג9תקנה מידע כספי נפרד לפי על   
  1970�ל"התש  

                          
                              

דוחות תקופתיי� (לתקנות ניירות ער� ' ג9תקנה המידע הכספי הנפרד המובא לפי ביקרנו את 
�   2009ר  בדצמב31לימי� ") החברה "$  להל� (מ"בע הלדוגמשל חברה  1970 $ ל"התש ,)ומיידיי

ואשר נכלל  2009 בדצמבר 31 הסתיימה ביו� �לכל אחת משלוש השני� שהאחרונה שבהו 2008 $ ו
 והנפרד הינ המידע הכספי  .לדוח התקופתי של החברה) כולל(______עד עמוד ) כולל(_____מעמוד 

 דהנפר המידע הכספיאחריותנו היא לחוות דיעה על . באחריות הדירקטוריו� וההנהלה של החברה
  .בהתבסס על ביקורתנו

  
על פי תקני� אלה נדרש מאיתנו . ערכנו את ביקורתנו בהתא� לתקני ביקורת מקובלי� בישראל

 הנפרד במידע הכספילתכנ� את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו� שאי� 
ובפרטי� ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומי� . הצגה מוטעית מהותית
�כלליהביקורת כוללת ג� בחינה של . הנפרד הכלולי� במידע הכספי  �בעריכת  שיושמוהחשבונאיי

ושל האומדני� המשמעותיי� שנעשו על ידי הדירקטוריו� וההנהלה של החברה נפרד המידע הכספי ה
ת  אנו סבורי� שביקורתנו מספקת בסיס נאו.הנפרד של המידע הכספיוכ� הערכת נאותות ההצגה 

  .לחוות דעתנו
  

לתקנות ' ג9תקנה הוראות בהתא� ל , מכל הבחינות המהותיות,� ערוהנפרד המידע הכספי, לדעתנו
  .1970 $ל"התש, )דוחות תקופתיי� ומיידיי�(ניירות ער� 

  
  

  רואי חשבו�                            2010_______ 
  
  
  
  

כל התאריכי� והתקופות כללו לתקופות ולתאריכי� נוספי� או לחילופי� לא נ" מידע כספי"א� נכלל 
  .ת ההיק- בהתא�תשונה פיסק

  
 


