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  מבוא
  
 בדבר 103תקן ביקורת  במקביל לפרסום תקן ביקורת זה מתפרסם  .1

ל דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של עפנימית ביקורת של בקרה "
  )."103 תקן ביקורת"להלן (" דוחות כספיים

  
 ל דיווח כספיעביקורת של בקרה פנימית  חל על 103ביקורת  תקן  

המאמצות הוראות רגולציה בחקיקה וב לגביהן נקבעור שאבישויות 
, )"SOX-הוראות ה" להלן(אוקסלי -חוק סרבנסב 404סעיף את 

 תקן קובע כי בביקורת כזאתאותו  .בתקן האמור 6כמפורט בסעיף 
בדבר  PCAOB-ה שבתקני ההוראות וההנחיות, יחולו העקרונות

בכפוף גם להנחיות נוספות ( ל דיווח כספיעביקורת של בקרה פנימית 
  .)המפורטות בתקן

  
בדבר  PCAOB-תקני ה"ו" PCAOB 5תקן "משמעות המונחים 

בתקן ביקורת זה היא " פיביקורת של בקרה פנימית על דיווח כס
  .103כהגדרתם של מונחים אלה בתקן ביקורת 

  
 גם הווהמ 103תקן ביקורת  לבתקן ביקורת זה אהתייחסות כל 

בתקני ש הרלבנטייםהנחיות ההוראות וה, עקרונותה להתייחסות א
תוך , בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי PCAOB-ה

  .להלן 13-16 םפיהתאמות המתחייבות בהתאם לסעי
  

מתייחסת אל הבקרה  103בהתאם לתקן ביקורת המבוצעת ביקורת 
פנימית על הבקרה האל כלומר , הפנימית על דיווח כספי בכללותה

  .כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
    

דוחות תקופתיים (פורסמו תקנות ניירות ערך  2009דצמבר בחודש   .2
בין , נקבע בהןו ")התקנות"להלן ( 2009- ע"התש, )תיקון( )ומיידיים

תאגיד " 2010בדצמבר  31ליום  מהדוח התקופתיהחל  כי, היתר
הדירקטוריון וההנהלה  שנתי בדבר הערכתדוח יצרף לדוח התקופתי 

מוגדר  "בקרה פנימית"המונח  ."אפקטיביות הבקרה הפנימית את
 בקרה פנימית על הדיווח הכספי ובקרה פנימית על"כבתקנות 

  .)בנפרד גדרמו אלהכל אחד משני מונחים ר שאכ( "הגילוי
  

לדוח השנתי על הבקרה הפנימית יצורף דוח  נקבע בתקנות כי כמו כן
שיכלול את חוות דעתו בדבר "של רואה החשבון המבקר 

ובדבר חולשות , אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
שלא ניתן להן ובכלל זה כאלה , מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו

גילוי נאות בהערכת הדירקטוריון וההנהלה כמפורט בדוח השנתי על 
  ."הבקרה הפנימית
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ה כי הערכת הדירקטוריון נעמדת רשות ניירות ערך בישראל הי  .3
להיות  ותצריכ, כמו גם ביקורת רואה החשבון המבקר, וההנהלה

אשר  SOX-מהנדרש בהתאם להוראות ה משמעותיתבהיקף מצומצם 
בתקן  6לו בחקיקה וברגולציה על הסקטורים המפורטים בסעיף הוח

  .103ביקורת 
  
פורסמה עמדה משפטית של סגל רשות  2010בנובמבר  23ביום   .4

עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות של "ניירות ערך בדבר 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי הדירקטוריון 

דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ב9בהתאם לתקנה , וההנהלה
  ").עמדת הסגל"להלן ( "1970-ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

  
  :במבוא לעמדת הסגל נאמר כך

  
 -להלן גם (בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי בכללותה  "
  :מורכבת משני נדבכים, בהתאם לתקנות, ")בקרה פנימית"

  
התאגיד בטחון  בקרות ונהלים אשר נועדו לספק להנהלת, האחד

סביר בדבר מהימנות הדיווח הכספי ובדבר הכנת הדוחות 
בקרה פנימית על " - להלן (הכספיים בהתאם להוראות הדין 

  "). הדיווח הכספי
  

בקרות ונהלים אשר נועדו להבטיח כי מידע שהתאגיד , השני
נדרש לגלות במכלול הדוחות העיתיים שהוא מפרסם על פי 

מסוכם , מעובד, נאסף) י ודוח רבעונידוח תקופת(הוראות הדין 
וכי מידע כאמור מועבר , ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין

וכל זאת על מנת לאפשר קבלת החלטות במועד , להנהלה
בקרה פנימית על " -להלן (בהתייחס לדרישת הגילוי , המתאים

  ").הגילוי
  

אם קיימת חולשה מהותית באחת מהבקרות האמורות שהינן 
הבקרה הפנימית בתאגיד איננה , ממערך הבקרה הפנימיתחלק 

  ."יכולה להיחשב כאפקטיבית
  

של רואה  ווחוות דעת וביקורת ,תקן ביקורת זה כמובהר בהמשך
 שלמסוימים החשבון המבקר בהקשר זה מתייחסות רק לרכיבים 

בקרה פנימית על ל אלו(כספי הדיווח הפנימית על הבקרה הנדבך 
, כמו כן ;)יים בקשר עם הדיווח הכספיכלל התהליכים המהות

מתייחסות אינן ביקורתו וחוות דעתו של רואה החשבון המבקר 
  .פנימית על הגילויהבקרה הלנדבך 
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  :ךנאמר כבעמדת הסגל  2.2בסעיף   .5
  

הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית , לדעת סגל הרשות"
נהלה סגל הרשות סבור כי על הה. עשויה להתבצע במספר אופנים

והדירקטוריון של התאגיד לאמץ מודל להערכת אפקטיביות 
הבקרה הפנימית שהינו מבוסס סיכונים וליישמו בהתייחס 

, לסיכונים הייחודיים לתאגיד הקשורים בדיווח הכספי ובגילוי
מודל " -להלן (וכל זאת תוך מתן דגש על היבט המהותיות 

לכל , חוןעל התאגיד לב, על פי מודל זה"). מבוסס סיכונים
  ."ארבעה רכיבים עיקריים כמפורט במסמך זה, הפחות

  
  :נאמר כך, עמדת הסגלב 4בסעיף , בהמשך

  
  :המודל מושתת על ארבעת הרכיבים הבאים"

  
  ).Entity Level Controls(בקרות ברמת הארגון     .1 
  ;תהליך עריכה וסגירת הדוחות.   2 
  ;)ITGC(בקרות כלליות על מערכות המידע     .3 
  ."תהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי.   4 

  
האפקטיביות של הבקרה הפנימית הערכת ..."(מהאמור לעיל 

על ההנהלה והדירקטוריון "... ;"עשויה להתבצע במספר אופנים
של התאגיד לאמץ מודל להערכת אפקטיביות הבקרה 

ם ארבעה רכיבי, לכל הפחות, על התאגיד לבחון"... ;..."הפנימית
יכולים לבצע את  תאגידיםלדעת סגל הרשות עולה כי  )"...עיקריים

, אימוץ מודלים שונים תוך, הערכת האפקטיביות באופנים שונים
  .אמוריםהארבעת הרכיבים  ,לכל הפחות, בחנויי ההערכבבתנאי ש

  
, מהותייםבשונה מתהליכים , מהותיים מאדההתייחסות לתהליכים   .6

מהווה שוני ) אינו חלק מהדוחות הכספייםוכן ההתייחסות לגילוי ש(
או הגדרות  יןבעמדת הסגל אובתקנות . SOX-יסודי לעומת הוראות ה

תהליכים  בין נההבחהעניין זה ל תיעשה םשלפיה קריטריונים
  .מהותייםתהליכים  לבין מאדמהותיים 

  
 של רואי החשבון המבקרים הביקורת בעקרונות ובשיטות, כמו כן

לסייע  יםלושיכ קריטריוניםאו הגדרות זה  לעניין יםמלא קיי
  .ל"בהבחנה הנ

  
לצורך הערכת מהותיים מאוד התהליכים הקביעת , בנסיבות אלה

נעשתה על ידי כל  2010בדצמבר  31הדירקטוריון וההנהלה ליום 
  .זה לצורך יםמאישנראו לו מת קריטריוניםפי -לע תאגיד
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בהתאם ווח כספי בביקורת של בקרה פנימית על דיעיקרון יסוד   .7
אותה על בסס בהת בוצעהביקורת תש הינו 103לתקן ביקורת 

ר שא )1(בעלת הכרהמתאימה ו )בקרהשל קריטריונים (בקרה מסגרת 
 האפקטיביות בדבר הדירקטוריון וההנהלה תבססת הערכתעליה מ

  .)PCAOB 5בתקן  5סעיף ( של בקרה פנימית על דיווח כספי
  

 את הקריטריונים קובעת רהבעלת הכמסגרת בקרה מתאימה ו
על דיווח  הבקרה הפנימיתמערך נהל צריך להת שלפיהםהמפורטים 

הסיכון שאותו זיהוי , בקרהכל לרבות הגדרת המטרה של  ,)2(כספי
אותה בקרה לבקרות אחרות  ביןהקשר , למנוע או לגלות היא באה

ה כדי להשיג אותה בקר שלהאפקטיביים וכן התכנון והתפעול 
, נורמטיביותבקרות , לכךבהתאם  .המטרה שהוגדרה להאת  פועלב

כפועל יוצא . ל"הנקריטריונים העונות על הראויות ורצויות הן אלה 
אבני הבוחן את ם גם יווהמשל בקרה קריטריונים אותם , מכך

של השנתית בסס הערכת האפקטיביות צריכה להת ןעליהש
   .מבקרהביקורת של רואה החשבון ה כןהדירקטוריון וההנהלה ו

  
השוואת הבקרות תבוצע ..."כי  מצויןבעמדת הסגל ' ב 6.1בסעיף 

 סגרתאך אין התייחסות למ, "...הקיימות מול בקרות רצויות
 לעתפלולתכנן , יש להגדיר הםלפיר שא של בקרהקריטריונים ה
התקנות ועמדת , SOX-בשונה מהוראות ה, ןכ כמו ."בקרות רצויות"

בהערכת הדירקטוריון וההנהלה התייחסות הסגל אינן דורשות 
   .אותה הערכה בססתתמ םיהעלר שאלקריטריונים של בקרה 

  
 נההי" בקרה פנימית על הדיווח הכספי", תקנותשב הגדרבהתאם לה  .8

מידה אשר נועדו לספק , ....הקיימים בתאגידבקרות ונהלים "
הכנת לו ,מהימנות הדיווח הכספיל התייחסטחון ביב סבירה של

  ."פיים בהתאם להוראות הדיןהדוחות הכס
  

בדבר טחון ימידה סבירה של ב, ל"הגדרה הנמה שעולה גםכפי 
מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

בהקשר מכלול הבקרות והנהלים הקיימים בתאגיד מ נובעתן הדי
הבקרה הפנימית על , רכיבי בקרה נחוצים אינם קיימים םא .זה

 .אמורכ ספק מידה סבירה של ביטחוןללא עלולה שי הדיווח הכספ
המצוינים מעבר לאלה , נחוצים רכיבי בקרה נוספיםבמקרים רבים 

  .אמורכמידה סבירה של ביטחון כדי לספק  ,לעיל 5בסעיף 

                                                           
)1(

על  השפורסמ מסגרת המשולבת של בקרה פנימיתדוגמה של מסגרת כזאת היא ה   
 .Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - ה ידי

  
)2(

ם אות ואינםעומדים בפני עצמם ) יונים של בקרההקריטר(אלה קריטריונים   
הבחנה בין תהליכים מהותיים ל המשמשים(לעיל  6המצוינים בסעיף קריטריונים 

 .)תית של הבקרהשנלצורך פעולת ההערכה ה, מאד לבין תהליכים מהותיים
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לרכיבי רק המתייחסת או ביקורת הערכת אפקטיביות  גם, כך בשל

מם ואופן ללא התייחסות לקיו(לעיל  5המצוינים בסעיף בקרה ה
וללא התייחסות להשפעות  פעולתם של רכיבי בקרה נחוצים נוספים

 המספקת מיד) לעיל 5הדדיות ביניהם לבין אלה המצוינים בסעיף 
של או ביקורת ביטחון מאשר הערכת אפקטיביות קטנה יותר של 

כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח בקרה פנימית על 
  .SOX-הבהתאם להוראות  ,הכספי

  
שמערך ההוראות הקיים  לעיל והסבירות 6-8בשל האמור בסעיפים   . 9

הלשכה קובעת תקן ביקורת זה לגבי ביקורת המתייחסת , יעודכן
  .בלבד 2010בדצמבר  31ליום 

  
רואה החשבון דרך פעולתו של את לקבוע  נועדתקן ביקורת זה 

 31ליום המבקר בביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
אינו מתייחס  103לגבי תאגידים שתקן ביקורת ( 2010דצמבר ב

ביקורת  לרבות נוסח דוח רואה החשבון המבקר בעקבות ,)אליהם
  .כזאת

  
ליום  שיבוקרולזהות את רכיבי הבקרה  ביקורת כזאת הינה תמטר

אם רכיבי בקרה להשיג מידה סבירה של ביטחון ו 2010בדצמבר  31
  .הבחינות המהותיות אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל

  
   זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים

  
אשר אותם רכיבי בקרה  לאתתייחס ביקורת רואה החשבון המבקר   .10

לכל , הכולליםואליהם מתייחסת הערכת הדירקטוריון וההנהלה 
 םרכיבילמעט  -  )3(לעיל 5בסעיף  יםהמצוינ הרכיביםאת  ,הפחות

  .יעל הגילו הנוגעים רק לבקרה פנימית םרכיבי-יתתאו 
  

רואה החשבון  שלרכיבי הבקרה שאליהם מתייחסת הביקורת 
  ".רכיבי הבקרה המבוקרים"המבקר מכונים להלן 

  
לצורך  המהותיים מאדתהליכים הקביעת , לעיל 6כמוסבר בסעיף   .11

נעשתה על  2010בדצמבר  31הערכת הדירקטוריון וההנהלה ליום 
  .זה לצורך יםלו מתאימשנראו  קריטריוניםפי -לעידי כל תאגיד 

  

                                                           
)3(

לעיל גם  5מודגש כי הביקורת תתייחס אל רכיבי הבקרה המצוינים בסעיף   
 .אל כל אותם רכיבים תתייחסמ ינהכת הדירקטוריון וההנהלה אבמקרה בו הער
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א וזה ה ענייןברואה החשבון המבקר של  תפקידו, בנסיבות אלה
נעשתה על ידי מאד מהותיים ההתהליכים  לבחון אם קביעת

יישם עצמו התאגיד ש הקריטריוניםפי -לעהתאגיד באופן נאות 
  .זהלצורך 

  
רואה , וכן לצורך ביצוע הביקורת בהמשך, לצורך הבחינה כאמור

בקרה לגבי מקדמית הבנה בעל  ותלהיצריך מבקר החשבון ה
ביקורת המבוצעת בהתאם ב מוכ, פנימית על דיווח כספי בתאגיד

  .103לתקן ביקורת 
  

בשלב , קבלירואה החשבון המבקר , הבחינה כאמורלצורך , כמו כן
מהגורמים החותמים  ברורמצג , מוקדם ככל האפשר של הביקורת

 הקריטריונים ובו פירוט ,על הצהרות אישיות בהתאם לתקנות
התאגיד קבע  אותםוהתהליכים שלצורך זה  ישם התאגידשי

  .אלה קריטריונים פי- כמהותיים מאד על
  

, בעליל יםבלתי סביר םאינשיישם התאגיד  הקריטריונים כאשר
המהותיים מאד  רואה החשבון המבקר יבחן אם קביעת התהליכים

. קריטריונים םאות פי-על באופן נאותעל ידי התאגיד נעשתה 
  :בעקבות בחינה זאת יפעל רואה החשבון המבקר כלהלן

  
האמורה  הקביעהגיע למסקנה שההמבקר רואה החשבון  אם

, קריטריונים םפי אות- על באופן נאותעל ידי התאגיד נעשתה 
ביקורתו לגבי רכיב בקרה זה תתייחס לאותם תהליכים 

או ים תהליכלמעט ( שנקבעו כמהותיים מאד על ידי התאגיד
  .)יהנוגעים רק לבקרה פנימית על הגילותהליכים - תתי

  
 האמורה הקביעהגיע למסקנה שהרואה החשבון המבקר אם 

 םפי אות- על באופן נאותעל ידי התאגיד לא נעשתה 
התהליכים עליו לשקול באופן עצמאי את קביעת  ,קריטריונים

, במקרה כזה. קריטריונים םאות פי-עלהמהותיים מאד 
של רואה החשבון המבקר לגבי רכיב בקרה זה ביקורתו 

פי - עלכמהותיים מאד  אותם הוא רואהתתייחס לתהליכים ש
  .שיישם התאגיד הקריטריונים

  
אמור בפיסקה כרואה החשבון המבקר לא קיבל מהתאגיד מצג אם   .12

או , ברורשהוא קיבל אינו  צגשהמאו , לעיל 11בסעיף  רביעיתה
, ו מצג הם בלתי סבירים בעלילשהקריטריונים המצוינים באות

רואה החשבון המבקר יראה בכך הגבלה בביקורת ויפעל בהתאם 
 לגבי מצב של הגבלה בביקורת 103תקן ביקורת ב כללים שנקבעול
  . )תקןל Cבנספח  C3-C7סעיפים ו PCAOB 5תקן ב 76-ו 74 פיםסעי(



  
  

  9

  
  אופן ביצוע הביקורת

  
, לעיל 10-12בסעיפים  עם קביעת רכיבי הבקרה המבוקרים כאמור  .13

לגבי רכיבים אלה  יבצע את הביקורת רואה החשבון המבקר
תוך התאמות  103בתקן ביקורת  ובהתאם לכללים שנקבע

  :המתחייבות עקב
  

בהערכת הדירקטוריון וההנהלה  התייחסותהעדר   )א(
אשר עליהם מתבססת אותה  )4(לקריטריונים של בקרה

  .)להלן 14סעיף ( הערכה
  
סעיף ( 103כמשמעותה בתקן ביקורת ר ביקורת משולבת העד  )  ב(

  ).להלן 15
  
אשר אינם מזוהים  מהותייםתהליכים  לאהעדר התייחסות   )ג(

 ).להלן 16 ףסעי( מהותיים מאדכ
  

על רואה החשבון , לעיל 7בהתאם לעיקרון היסוד האמור בסעיף   .14
אותם קריטריונים של התבסס על המבקר לבצע את הביקורת ב

, אולם .הדירקטוריון וההנהלההערכת  עליהם מתבססתאשר בקרה 
התקנות ועמדת הסגל אינן דורשות , ל"כמצוין בסיפא של הסעיף הנ

  .התייחסות בהערכת הדירקטוריון וההנהלה לקריטריונים האמורים
  

בשלב מוקדם ככל האפשר של , קבליהחשבון המבקר  רואה, לפיכך
על הצהרות אישיות מהגורמים החותמים  ברורמצג , הביקורת

ה אשר עליהם הקריטריונים של בקר ובו פירוט, בהתאם לתקנות
כאשר הקריטריונים  .מתבססת הערכת הדירקטוריון וההנהלה

רואה החשבון , האמור אינם בלתי סבירים בעלילהמצוינים במצג 
המבקר יבצע את הביקורת לגבי רכיבי הבקרה המבוקרים 

  .בהתבסס על אותם קריטריונים
  

רואה החשבון המבקר לא ש במקרהלעיל יחול גם  12סעיף במור הא
 צגאו שהמ, הקריטריונים של בקרה לגביהמצג  קיבל מהתאגיד את

או שהקריטריונים המצוינים באותו מצג הם , שהוא קיבל אינו ברור
  .בלתי סבירים בעליל

  

                                                           
)4(

גם ' ר(לעיל  11-12אותם קריטריונים הנדונים בסעיפים  אינםקריטריונים אלה   
 ).לעיל והערות השוליים לגביו 7סעיף 
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לעומת הנדרש בהתאם הצמצום המשמעותי בהיקף הביקורת  עקב  .15
שימוש בשיקולי מהותיות שונים מאלה הו 103 לתקן ביקורת

בביקורת הדוחות גם מיושמים שו(תקן לאותו נדרשים בהתאם ש
ביקורת לא ניתן להשיג באמצעות ביקורת בהתאם לתקן , )הכספיים

. 103היעדים של ביקורת משולבת כמשמעותה בתקן ביקורת זה את 
ידיו מידע המגיע ל יא בחשבוןרואה החשבון המבקר יב, עם זאת

במסגרת שיקוליו לגבי  זהביקורת באמצעות ביקורת בהתאם לתקן 
  .98- ו 93ביקורת  ניביקורת הדוחות הכספיים בהתאם לתק

  
ת בהתאם לתקן ביקורת זה לא יחול האמור מבוצעבביקורת ה

  .בעניין השילוב בין הביקורות 103בתקן ביקורת  21-23בסעיפים 
  

אותם  לארק בדרך כלל חס הערכת הדירקטוריון וההנהלה תתיי  .16
עליה להתייחס בהתאם , לכל הפחות, אליהםר שארכיבי בקרה 
לרבות (בקרות ברמת הארגון ל פרט, במצב זה. לעיל 5לאמור בסעיף 

בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות 
הביקורת הערכת הדירקטוריון וההנהלה וכן  ,)של מערכות מידע

 מהותיים מאדתהליכים כ יםזוההמתהליכים אותם  לאק ר ותייחסי
העדר התייחסות לתהליכים עקב . )לעיל 11-12סעיפים גם  'ר(

נדרשות  ,)כמהותיים מאד יםזוהמ ינםאשר א(אחרים  מהותיים
 ,כך. 103ביישום הכללים שנקבעו בתקן ביקורת התאמות נוספות 

חשבונות " לאמתייחס  PCAOB 5תקן בכל מקום שבו , בין היתר
 )significant accounts and disclosures( "וגילויים משמעותיים

תהליכים מהותיים " לאההתייחסות תהיה , בדוחות הכספיים
לא באותו תקן מסוימות התייחסויות רוחביות , לכך נוסףב ."מאד

או  תממצומצבמידה  רלבנטיותה נייתהש ואתהיינה רלבנטיות 
של רואה החשבון המבקר וחוות דעתו ביקורתו , כמו כן. באופן חלקי

להשפעות הדדיות בין אינן מתייחסות בהתאם לתקן ביקורת זה 
  .רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים

  
אינו " מהותי מאד"המונח , לאחר זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים  .17

רכיבי  זיהויטעות ב הלחשבו עולה חשש  מצבל פרט( רלבנטי יותר
הבקרה לגבי רכיבי בתכנון ובביצוע הביקורת . )המבוקריםהבקרה 

באותם שיקולי שתמש להרואה החשבון המבקר על , המבוקרים
מהותיות שבהם הוא משתמש בביקורת הדוחות הכספיים של 

, יקויים ברכיבי הבקרה המבוקריםכאשר נמצאים לגם  .התאגיד
  .בהתאם לשיקולי המהותיות האמורים תישקל משמעותם

 

או  בנסיבות מסוימות יתכן שאגב ביקורת רכיבי הבקרה המבוקרים  .18
יוודע לרואה החשבון המבקר על קיומה ביקורת הדוחות הכספיים 

  .שאינה מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים של חולשה מהותית
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בזיהוי רכיבי הבקרה לכאורה כאשר הנסיבות מצביעות על טעות 

ויבחן את זיהוים של  רואה החשבון המבקר יחזור, המבוקרים
  .חוזרתהבחינה ה מצאיאת מ יביא בחשבוןו רכיבים אלה

  
לכאורה בזיהוי רכיבי על טעות  ותמצביע ןאינ נסיבותכאשר ה

נמצאה טעות  לאבחינה החוזרת באו כאשר , הבקרה המבוקרים
המתכונת המצומצמת של הביקורת בהתאם לתקן ביקורת , בזיהוים

 .חריותו של רואה החשבון המבקרזה אינה מאפשרת להרחיב את א
המהותית רואה החשבון המבקר יתייחס לחולשה , כזה מצבב

הוא לא יתייחס אליה בחוות  היינו, ל ליקוי משמעותיאהאמורה כ
גורמים בתאגיד עם אותם  כלול אותה בתקשורת שלויאלא רק דעתו 

. 103בהתאם לתקן ביקורת שאליהם מדווחים ליקויים משמעותיים 
את תשומת רואה החשבון המבקר  יפנהגורמים אלה  עם תקשורתב

עניין זה היה , SOX-הוראות העל התאגיד אם היו חלות הלב לכך ש
  .מצריך דיווח כחולשה מהותית בהתאם לאותן הוראות

  
  דיווח

  
המבוצעת בעקבות ביקורת הניתן רואה החשבון המבקר של דוח   .19

בתקני  נדוןש כפי, דוח מיוחד הוא ביסודובהתאם לתקן ביקורת זה 
בהתאם ". דוחות מיוחדים של רואי חשבון"בדבר  70-ו 7ביקורת 

על הדוחות רואה החשבון המבקר בנפרד מדוח ינתן דוח זה , לכך
  .הכספיים

  
בהתאם לתקן ביקורת זה מתייחסת רק לרכיבי  תצעומבהביקורת 

כלל התהליכים הבקרה המבוקרים ולא לבקרה פנימית על 
שאליה מתייחסת ביקורת ( יים בקשר עם הדיווח הכספיהמהות

חוות הדעת גם , בהתאם לכך). 103המבוצעת בהתאם לתקן ביקורת 
זה  בהתאם לתקן ביקורתהכלולה בדוח רואה החשבון המבקר 

כלל מתייחסת רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ולא לבקרה פנימית על 
  .התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי

  
כללת התייחסות נ לאהערכת הדירקטוריון וההנהלה בוד כל ע

 7סעיף (הערכה ה לקריטריונים של בקרה אשר עליהם מתבססת
יכלל התייחסות תדוח רואה החשבון המבקר לא בגם  ,)סיפא, לעיל

נכללת  בהערכת הדירקטוריון וההנהלה כאשר. לאותם קריטריונים
, )אם לתקנותמותר בהתכפי ש( התייחסות לקריטריונים האמורים

  .התייחסות כזאת גם בדוח שלו יוסיףרואה החשבון המבקר 
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כל היחידות לגבי כאשר אותו רואה חשבון מבקר עורך את הביקורת   .20

ומסקנת הביקורת לגבי  של הישות המדווחת הרלבנטיותהעסקיות 
נוסח דוח , היא בלתי מסויגת מבוקריםהבקרה הרכיבי אפקטיביות 

לתקן  'נספח אב הנוסח הקבוער בעניין זה יהיה רואה החשבון המבק
  .זהביקורת 

  
בהתאם לתקן ביקורת  ,כאשר רואה חשבון מבקר אחר עורך ביקורת  .21

עסקית בחברה בת או ביחידה  ,103זה או בהתאם לתקן ביקורת 
 20-22בהתאם לסעיפים (אחרת של הישות המדווחת והדוח שלו 
) 103בתקן ביקורת  11-13בתקן ביקורת זה או בהתאם לסעיפים 

יחולו , הישות המדווחת אתמומצא לרואה החשבון המבקר 
אולם זאת , )C8-C11סעיפים ( PCAOB 5תקן ל Cהעקרונות שבנספח 

במקום ( לגביו 1בישראל והבהרה  9בהתייחס להוראות תקן ביקורת 
  ).ב"בארה AU 543בהתייחס להוראות תקן 

  
כולל בדוח שלו ר מבקהחשבון הרואה כאשר , אלהבנסיבות 

לדוח של רואה חשבון מבקר אחר כחלק מהבסיס לחוות התייחסות 
עליו , )5(דעתו בעניין רכיבי הבקרה המבוקרים של הישות המדווחת

  .לתקן ביקורת זה' להתאים את נוסח הדוח שלו כמפורט בנספח ב
  

אחת או (כאשר מסקנת הביקורת היא שקיימת חולשה מהותית   .22
לשנות המבקר על רואה החשבון , בקרה המבוקריםברכיבי ה )יותר

  .לתקן ביקורת זה' את הדוח שלו כמפורט בנספח ג
  

דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הוספת פיסקת קישור ב
  הכספיים

  
בסוף ) כמפורט להלן(רואה החשבון המבקר יוסיף פיסקת קישור   .23

 90קורת לאחר הנוסח לפי תקני בי, הדוח שלו על הדוחות הכספיים
   .99- ו

  
היא  המבוקריםבקרה הרכיבי כאשר חוות הדעת על אפקטיביות     

  :נוסח פיסקת הקישור יהיה כלהלן, גתיבלתי מסו

                                                           
)5(

כלול בדוח שלו התייחסות לדוח של רואה חשבון רואה החשבון המבקר יכול ל  
ואה החשבון המבקר האחר עורך גם את ביקורת הדוחות ררק בתנאי ש מבקר אחר

ביקורת  הרך בוע הואובתנאי ש עסקיתל אותה חברה בת או יחידה הכספיים ש
בהתאם לתקן ביקורת זה או בהתאם לתקן ביקורת ) העומדת בפני עצמה(מלאה 

 .פי אחד מתקנים אלה-ונותן דוח רואה חשבון מבקר בנוסח הנדרש על, 103
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של לשכת רואי חשבון  104לתקן ביקורת בהתאם , ביקרנו גם    
, "על דיווח כספי בקרה פנימית רכיביל שרת וביק"בישראל 

 31החברה ליום דיווח כספי של בקרה פנימית על רכיבי 
כלל חוות  20X3 ____ב__ ום יוהדוח שלנו מ, 20X2בדצמבר 

באופן  םרכיביאותם  של קיומםיגת על ידעת בלתי מסו
  .אפקטיבי

  
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה בדוח רואה החשבון המבקר כאשר     

, )אחת או יותר(ולשה מהותית ח מדווחת פנימית על דיווח כספי
  :ל תשתנה כלהלן"הנ הסיפא של פיסקת הקישור

  
שלילית דעת כלל חוות  20X3____ ב__ מיום  והדוח שלנו ...    

בשל : או(בשל קיומה של חולשה מהותית  םרכיביאותם על 
  ).קיומן של חולשות מהותיות

  
  להותח

  
תקן ביקורת זה יחול על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח   .24

בי תאגידים שתקן ביקורת לג( בלבד 2010בדצמבר  31כספי ליום 
הניתן  דוח רואה החשבון המבקראשר כ, )אינו מתייחס אליהם 103

  .2011 פברוארב 1בעקבות ביקורת זאת נחתם אחרי 
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'אנספח 
  

  )בתקן 20סעיף (   מסויג בלתינוסח דוח 
  
  
  

  ]חברהשם ה [   לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
  

  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 
  

  ניירות ערךתקנות ב) ג(ב 9סעיף בהתאם ל
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  
  

וחברות    ]חברהשם ה [   בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיביביקרנו 
רכיבי בקרה אלה  .20X2 בדצמבר 31ליום ) "החברה" להלן ביחד( )1(בנות

הדירקטוריון וההנהלה של החברה  .)2(נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה
 ם אתאחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

המצורפת לדוח בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה
בקרה פנימית רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .ל"התקופתי לתאריך הנ

  .של החברה בהתבסס על ביקורתנועל דיווח כספי 
  

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן 
ביקורת של רכיבי בקרה " של לשכת רואי חשבון בישראל 104ביקורת 

) 1: (רכיבים אלה הינם"). 104תקן ביקורת "להלן " (פנימית על דיווח כספי
תהליך העריכה והסגירה של דיווח לרבות בקרות על , בקרות ברמת הארגון

כאן יצוין שם ברור [בקרות על ) 2(; כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע

כאן [בקרות על ) 3( ;]אם יש כזה, של תהליך מהותי מאד שיש לבקרו בהתאם לתקן
וכן , אם יש כזה, יצוין שם ברור של תהליך מהותי מאד נוסף שיש לבקרו בהתאם לתקן

  ").רכיבי הבקרה המבוקרים"יחד מכונים להלן  כל אלה( ]הלאה

                                                           
)1(

" וחברות בנות"יושמטו מהנוסח המילים , ת המדווחת אין חברות בנותאם לישו  
  ).בפיסקה האחרונה" (המאוחדים"והמילה ) בפיסקה הראשונה" (ביחד"ו

 
)2(

כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה נכללת התייחסות לקריטריונים של בקרה   
ת אשר עליהם מתבססת ההערכה ורואה החשבון המבקר מוסיף התייחסות כזא

 :יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות, )סיפא, בתקן 19סעיף ( גם בדוח שלו
בהתבסס עליהם קריטריונים אשר תיאור קצר וברור של ה[ בוקרו בהתבסס עלו"... 

 ".]בוצעה הביקורת
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נדרש  תקן זהפי -על. 104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
לזהות את רכיבי הבקרה  במטרהמאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 

אם רכיבי בקרה אלה קויימו להשיג מידה סבירה של ביטחון המבוקרים ו
ביקורתנו כללה השגת הבנה . באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות

הערכת  ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, בקרה פנימית על דיווח כספילגבי 
בחינה וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהסיכון 

בהתבסס אותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות הוהערכה של 
ביצוע כללה גם , בקרה לגבי אותם רכיבי, ביקורתנו .שהוערך סיכוןהעל 

ביקורתנו . ים בהתאם לנסיבותכנחוצחשבנו כאלה שנהלים אחרים 
להבדיל מבקרה פנימית על כלל , התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים

ולפיכך חוות דעתנו , התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
ביקורתנו לא , כמו כן. מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד

חסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה התיי
חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות , שאינם מבוקרים ולפיכך

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. אפשריות כאלה
  .בהקשר המתואר לעיל

  
וכה ורכיבים מת, בכלל בקרה פנימית על דיווח כספי, בשל מגבלות מובנות

הסקת , כמו כן. הצגה מוטעית ותע או לגללמנולא עשויים ש ,בפרט
ה חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס מסקנות 

לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או  כנהותהפלסיכון שבקרות 
  .ם תשתנה לרעהנהליה ואמדיניות השמידת הקיום של 

  
את , מכל הבחינות המהותיות, אפקטיביהחברה קיימה באופן  ,לדעתנו

  .20X2בדצמבר  31ליום  רכיבי הבקרה המבוקרים
  

דוחות את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו
לכל ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים של החברה  הכספיים המאוחדים

והדוח  20X2 בדצמבר 31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
בלתי מסויגת על אותם דוחות  כלל חוות דעת, 20X3____ ב__  מיום ,שלנו

  .)3(כספיים
  
  
  ]חתימת רואה החשבון המבקר[                 ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)3(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .ציין את ההסתייגות ותתאר אותהתותאם הסיפא של משפט זה כך שת

  

הפניית (אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל פיסקת הדגש 
וכן הפניית תשומת לב : "... יתווספו בסוף משפט זה המילים הבאות, )תשומת לב

השפעת היישום לראשונה : כגון, תיאור קצר וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש[ בדבר

 ".]ח כספי חדששל תקן דיוו
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'בנספח 
  

התאמות לנוסח הדוח כאשר נכללת התייחסות לדוח של רואה 
רכיבי בסיס לחוות דעת בעניין חשבון מבקר אחר כחלק מה

  )בתקן 21סעיף (      )1(המבוקריםבקרה ה

  
 'אהתאמה לפיסקה הראשונה בנוסח שבנספח  .1
  

  :שני משפטים אלה) כהמשך הפיסקה(בסוף פיסקה זאת יתווספו 
  

של בקרה פנימית על דיווח כספי רכיבי האפקטיביות של קנו את דלא ב
הכלולים באיחוד תיהן והכנסושאוחדו אשר נכסיהן בנות חברות 

מהסכומים המתייחסים , בהתאמה, ____%-ו____ %מהווים 
ולשנה  20X2 בדצמבר 31ליום בדוחות הכספיים המאוחדים 

בקרה פנימית על רכיבי האפקטיביות של  .שהסתיימה באותו תאריך
מבקרים על ידי רואי חשבון  השל אותן חברות בוקר דיווח כספי

ככל שהיא מתייחסת , נו וחוות דעתנואחרים שדוחותיהם הומצאו ל
, אותן חברות בקרה פנימית על דיווח כספי שלרכיבי אפקטיביות של ל

  .האחריםהמבקרים מבוססת על דוחות רואי החשבון 
  

 'אבנוסח שבנספח  לישיתהתאמה לפיסקה הש .2
  

  :במקום המשפט האחרון בפיסקה זאת יבוא משפט זה
  

חשבון המבקרים האחרים ודוחות רואי האנו סבורים שביקורתנו 
  .בהקשר המתואר לעיל בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק

 

  'אבנוסח שבנספח ) אחרונההלפני (התאמה לפיסקה החמישית  .3
  

בין , תתווספנה - " לדעתנו"אחרי המילה  -בתחילת פיסקה זאת 
בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון "המילים , פסיקים

 ".המבקרים האחרים
  

  'אבנוסח שבנספח ) האחרונה(מה לפיסקה השישית התא .4
  

בהתבסס על "תתווספנה המילים ) לפני הנקודה(בסוף פיסקה זאת 
  ".ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים

                                                           
)1(

. נוסח ההתאמות מתייחס למצב בו קיימים מספר רואי חשבון מבקרים אחרים  
 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, רואה חשבון מבקר אחר אחדרק כאשר קיים 
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'גנספח 
  

שינויים הנדרשים בנוסח הדוח כאשר מסקנת הביקורת היא 
ברכיבי הבקרה  )אחת או יותר(שקיימת חולשה מהותית 

  )בתקן 22סעיף (   המבוקרים
  
  
כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה נכללות כל החולשות  .1

המהותיות שזוהו בביקורת והגילוי לגביהן מוצג באופן נאות מכל 
  הבחינות המהותיות

  
  

הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 
תישאר בעינה לאחר הפיסקאות  הפיסקה האחרונה(' אשבנספח 

  ):שלהלן
  

בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי
עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית , דיווח כספי

מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע 
  .או תתגלה במועד

  
זוהו ונכללו רכיבי הבקרה המבוקרים בהבאות  )1(החולשות המהותיות

  :בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  

  ]כאן תתואר כל חולשה מהותית הנכללת בהערכת הדירקטוריון וההנהלה[
  

העיתוי , ל הובאו בחשבון בקביעת המהות"הנ )1(החולשות המהותיות
וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים 

ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31רה ליום המאוחדים של החב
ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על הדוחות , באותו תאריך

  .הכספיים האמורים
  

שזוהו לעיל על השגת  )1(בשל השפעת החולשות המהותיות, לדעתנו
באופן אפקטיבי את רכיבי הבקרה קיימה לא חברה ה, מטרות הבקרה

  .20X2בדצמבר  31ליום  המבוקרים

                                                           
)1(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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, כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה לא נכללת חולשה מהותית .2
  אך בביקורת זוהו חולשות מהותיות

  
  

הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 
הפיסקה האחרונה תישאר בעינה לאחר הפיסקאות (' אשבנספח 

  ):שלהלן
  

על בבקרה פנימית , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי
עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית , דיווח כספי

מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע 
  .או תתגלה במועד

  
ברכיבי הבאות  )1(במסגרת ביקורתנו זיהינו את החולשות המהותיות

אשר לא זוהו כחולשה מהותית בהערכת , הבקרה המבוקרים
  :ההנהלההדירקטוריון ו

  
  ]כאן תתואר כל חולשה מהותית שזוהתה בביקורת[

  
העיתוי , ל הובאו בחשבון בקביעת המהות"הנ )1(החולשות המהותיות

וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים 
ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 

הדוח שלנו על הדוחות  ודוח זה אינו משפיע על, באותו תאריך
  .הכספיים האמורים

  
המתוארות לעיל מהערכת  )1(בשל השמטת החולשות המהותיות

הערכת הדירקטוריון וההנהלה שהחברה , הדירקטוריון וההנהלה
 בדצמבר 31ליום  באופן אפקטיבי את רכיבי הבקרה המבוקרים קיימה
20X2 אינה נאותה.  

  
שזוהו לעיל על השגת בשל השפעת החולשות המהותיות , לדעתנו

מכל הבחינות , באופן אפקטיבי קיימהלא חברה ה, מטרות הבקרה
 .20X2בדצמבר  31ליום  את רכיבי הבקרה המבוקרים ,המהותיות

                                                           
)1(

 .ללשון יחידהנוסח יותאם , כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה נכללות חולשות מהותיות  .3
והגילוי לגביהן מוצג באופן נאות מכל הבחינות ) אחת או יותר(

 נכללות חולשות מהותיות נוספות שזוהו בביקורת אך לא, המהותיות

  
  

הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 
הפיסקה האחרונה תישאר בעינה לאחר הפיסקאות (' אשבנספח 

  ):שלהלן
  

בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי
רה כי הצגה מוטעית עד כדי כך שקיימת אפשרות סבי, דיווח כספי

מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע 
  .או תתגלה במועד

  
זוהו ונכללו ברכיבי הבקרה המבוקרים הבאות  )1(החולשות המהותיות

  :בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  

  ]כל חולשה מהותית הנכללת בהערכת הדירקטוריון וההנהלה כאן תתואר[
  

הבאות  )1(רת ביקורתנו זיהינו את החולשות המהותיותבמסג, בנוסף
אשר לא זוהו כחולשה מהותית בהערכת , ברכיבי הבקרה המבוקרים

  :הדירקטוריון וההנהלה
  

  ]כאן תתואר כל חולשה מהותית נוספת שזוהתה בביקורת[
  

העיתוי , ל הובאו בחשבון בקביעת המהות"הנ )1(החולשות המהותיות
שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים  וההיקף של נהלי ביקורת

ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 
ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על הדוחות , באותו תאריך

  .הכספיים האמורים
  

בשל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת , לדעתנו
מכל הבחינות , יבאופן אפקטיב קיימהלא חברה ה, מטרות הבקרה

  .20X2בדצמבר  31ליום  את רכיבי הבקרה המבוקרים ,המהותיות

                                                           
)1(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  



  
  

  20

כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה נכללות כל החולשות  .4
אך הגילוי לגבי חלק מהן אינו מוצג באופן , המהותיות שזוהו בביקורת

 נאות מכל הבחינות המהותיות

  
  

נוסח הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית ב
הפיסקה האחרונה באותו נוסח תישאר בעינה לאחר (' אשבנספח 

  ):הפיסקאות שלהלן
  

בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי
עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית , דיווח כספי

מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע 
  .תתגלה במועדאו 

  
זוהו ונכללו  ברכיבי הבקרה המבוקריםהבאות  )1(החולשות המהותיות

  :בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  

כל חולשה מהותית הנכללת בהערכת הדירקטוריון וההנהלה  כאן תתואר[
  ]ואשר הגילוי לגביה מוצג שם באופן נאות מכל הבחינות המהותיות

  
 ברכיבי הבקרה המבוקריםאות הב )1(גם החולשות המהותיות, בנוסף

אך הגילוי לגביהן אינו , זוהו ונכללו בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  :מוצג שם באופן נאות מכל הבחינות המהותיות

  
כאן תתואר באופן נאות כל חולשה מהותית אשר הגילוי לגביה בהערכת [

  ]הדירקטוריון וההנהלה אינו מוצג באופן נאות מכל הבחינות המהותיות
  

העיתוי , ל הובאו בחשבון בקביעת המהות"הנ )1(החולשות המהותיות
וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות הכספיים 

ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 
ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על הדוחות , באותו תאריך

  .הכספיים האמורים
  

פעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת בשל הש, לדעתנו
מכל הבחינות , באופן אפקטיבי קיימהלא חברה ה, מטרות הבקרה

  .20X2בדצמבר  31ליום  את רכיבי הבקרה המבוקרים ,המהותיות

                                                           
)1(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  


