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  מבוא

  

חוק  2002 יוליבב "נחקק בארה, אירועי אנרון ודומיהם בעקבות .1
חוק זה חל על ). "Sarbanes-Oxley Act of 2002"(אוקסלי -סרבנס

או ב "חברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בציבור בארה
   .להגיש דוחות בהתאם לחוקי ניירות הערך שם הנדרשות

  
 את שפרמיועד לאוקסלי - סרבנסק חו, כאחת ממטרותיו העיקריות

המהימנות של דיווח כספי והכנה של דוחות כספיים למטרות 
בחוק  404סעיף  .רלבנטייםבהתאם לכללי הדיווח הכספי ה חיצוניות

  .מסגרת להשגת המטרה האמורהבמרכזי  חלקהינו  זה
  

של וח שנתי יוכל דש מחייב אוקסלי-סרבנסבחוק  a(404(סעיף  .2
על ההנהלה  שלבו הצהרה ופנימית הבקרה הל דוח ע כלוליחברה 

קיומה של בקרה פנימית הולמת על דיווח ללקביעתה ו האחריות
לתום שנת  זאתבקרה של אפקטיביות ה תהערככן ושל החברה כספי 

רשות ניירות  על ידי תנקבעובהתאם לתקנות ש, הדיווח האחרונה
  .)SEC( ב"בארהערך 

  
רואה חשבון מבקר  ,קסליאו-סרבנסבחוק  b(404(סעיף בהתאם ל

בקר נדרש ל הנותן דוח ביקורת על דוחות כספיים שנתיים של חברה
על הערכת דווח לו גם את הבקרה הפנימית על דיווח כספי

בהתאם לתקני , לתום שנת הדיווח האחרונה האפקטיביות שלה
  .)להלן 9סעיף ( PCAOB-העל ידי  יםביקורת שנקבע

  

הוראות סעיף ל דיווח בהתאם לשהינה השנה השביעית  2010שנת  .3
במהלך הזמן מאז תחילת היישום פורסמו על ידי . ב"בארה 404

ירידה מתמשכת בעלויות  גופים מוכרים מחקרים המצביעים על
רואי העסקת לעלויות החברות והן בפנימיות העלויות ההן (היישום 

צבירת ניסיון במקביל ל, )גורמים חיצוניים אחריםו חשבון מבקרים
  .יצבות הפרקטיקה ביישוםוהתי

  
הוראות סעיף  יישוםמשנבעה התמקדו בתועלת מחקרים אחרים 

 בדיווחיבשיפור שקיפות המידע (המשקיעים  הן מבחינת ,404
והן מבחינת ) שיפור סחירותהבהקטנת סיכון ההשקעה וב, החברות

 הפחתתוב שיפור דירוג האשראי ומחיר המניהב(עצמן החברות 
  ).הצגה מחדש של דוחות כספיים םימצריכהדיווח  יכשל



                                                              4 

יושמות מ או מקבילות אליו 404סעיף  המאמצות אתהוראות  .4
, ארגוניםלרבות , בהםעניין יש לציבור ים שנוספב גם בגופים "בארה

כספים של בהם ושקעים משאו  ,של המדינהמוסדות רשויות ו
 ת רווחומטרלא לפועלים הארגונים ומוסדות ולרבות  ,המדינה

   .אלהכעל עצמם נורמות  מחיליםוה
  

 גם, ב"מאז תחילת יישומן בארה, מיושמות 404הוראות סעיף  .5
מהותיות של ) או מוחזקות(שהן חברות בנות בחברות ישראליות 

הוראות אלה מיושמות , 2007החל משנת . ב"חברות ציבוריות בארה
שהנפיקו בעצמן ניירות ערך חברות ישראליות דיווחים של בגם 

) Foreign Private Issuer(ב והן במעמד של מנפיק זר "לציבור בארה
  .שלהןמהותיות ) או מוחזקות(וכן בחברות בנות  שם

  

 יקהבחקבישראל  נקבעו 404סעיף  המאמצות אתוראות ה .6
  :אלה סקטוריםעל רגולציה בו

  

הדוחות החל מ -תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי  •
נקים מאותה וראות המפקח על הבבהתאם לה, 2008שנת ל

 .שנה
 

סך אשר (חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות  •
או ערך הנכסים או , הןאו היקף נכסי, השנתיות יהןהכנסות

 400עולה על , ןו המנוהלים על ידיההפרויקטים המופעלים א
בהתאם לתקנות , 2009שנת הדוחות להחל מ - )ח"מיליון ש

יות אפקטיב בדבר דוחות נוספים(החברות הממשלתיות 
 .2007-ח"התשס, )הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  
וקופות ) כולל חברות ביטוח וחברות מנהלות(גופים מוסדיים  •

בהתאם , 2010שנת הדוחות למהחל  -שבניהולם גמל 
 .זאת ביטוח וחיסכון משנה ,להוראות הממונה על שוק ההון

  
הוראות ה אימצו אתעל סקטורים אלה בישראל שהוחלו ההוראות 

 לתקנותאוקסלי ו- ב בהתאם לחוק סרבנס"בארהבעניין זה ות החל
 הביאל המטרב ,)SEC(רשות ניירות ערך שם  שנקבעו על ידי

בקרה פנימית על דיווח של  הוביקורת הדיווח, מהקיו, התקביעל
  .ב"בארה שנקבעהברמה כספי 

  

בהתאם להוראות המצוינות בסעיף  כהשפורסמו עד  מסגרת דוחותב .7
בקרה פנימית על  בענייןדוח רואה החשבון המבקר צוין ב, לעיל 6

 .בעניין זה PCAOB-תקני הל בהתאם הביקורת נערכהכי דיווח כספי 
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לפעול בהתאם תקן ביקורת זה מחייב את רואה החשבון המבקר  .8
נוסח דוח בעניין לרבות  - בו  שנקבעוהנחיות להוראות ול, עקרונותל

ביקורת ל כל הנוגעב -בנספחים לתקן  הקבוערואה החשבון המבקר 
נדרשת בהתאם להוראות ה בקרה פנימית על דיווח כספישל 

 .לעיל 6מצוינות בסעיף ה
  

  הגדרות
  

 :בתקן ביקורת זה משמעות המונחים הבאים היא כמצוין לצידם .9
  

"PCAOB" - Public Company Accounting Oversight Board )ב"ארה(  
  
 PCAOB 5"  - PCAOB Auditing Standard No. 5 - An Audit of תקן"

Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with 
An Audit of Financial Statements    - האמור הנספחים לתקן לרבות 

  .יישומולגבי אופן ב "המחייבות בארה הנחיותאו /ולרבות הבהרות ו
  
מתוך  יותהנחהוראות או , עקרונות -" יםביקורת משולב כללי"

 )בדרך של הפניה או איזכור( יםהמשולבב "בארה אחרים םתקני
ביקורת של בקרה פנימית על מכחלק אינטגרלי  PCAOB 5בתקן 

  .זהביקורת תקן של  18ובסעיף ' בנספח א והמפורטים דיווח כספי
  
 "של בקרה פנימית על דיווח כספיבדבר ביקורת PCAOB -תקני ה"
  .יםהביקורת המשולב לרבות כללי PCAOB 5תקן  -
  
ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי  -  "ביקורת משולבת"

, בהתאם לעקרונות, המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים
  .בעניין השילוב בין הביקורות PCAOB 5בתקן ולהנחיות ש להוראות

  
בקרה פנימית על ביקורת של בדבר  PCAOB-אימוץ תקני ה

  דיווח כספי
  

ההוראות שהוחלו בישראל על , לעיל 6סעיף של  סיפאכאמור ב .10
הוראות החלות ה מאמצות את באותו סעיףם פורטיהסקטורים המ

 הדיווח, מהקיו, התבמטרה להביא לקביע ,ב"בעניין זה בארה
 .ב"בארה שנקבעהשל בקרה פנימית על דיווח כספי ברמה  הוביקורת

 מבחינת אמורההשגת המטרה הלשם הלשכה הגיעה למסקנה כי 
ראוי לאמץ , לעיל 3ובהתחשב גם באמור בסעיף  ,היבטי הביקורת

  .בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי PCAOB-תקני ה את
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של בקרה פנימית כי בביקורת  אתבזהלשכה קובעת , בהתאם לכך
לעיל  6מצוינות בסעיף ההוראות ל בהתאםהנדרשת על דיווח כספי 

בדבר  PCAOB-תקני הבשיות ההוראות וההנח, העקרונותיחולו 
גם  בכפוף לאמור, ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי

  .להלן 11-20בסעיפים 
  

כל היחידות לגבי ביקורת האת  עורךאותו רואה חשבון מבקר כאשר  .11
לגבי הביקורת המדווחת ומסקנת  שותשל הי הרלבנטיותהעסקיות 

, מסויגת בלתיהיא פנימית על דיווח כספי הבקרה אפקטיביות ה
  :יהיה כלהלןזה רואה החשבון המבקר בעניין נוסח דוח 

   
  .)1(לתקן זה' הנוסח הקבוע בנספח ב -לגבי תאגיד בנקאי 

  
  .)1(לתקן זה' גהנוסח הקבוע בנספח  -לגבי חברת כרטיסי אשראי 

  
הנוסח הקבוע  -לגבי חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית 

  .)1(לתקן זה' דבנספח 
  

  .)1(לתקן זה' ההנוסח הקבוע בנספח  -סדי לגבי גוף מו
  

  .לתקן זה' והנוסח הקבוע בנספח  -לגבי קופת גמל 
  

PCAOB 5תקן ל מתאימים להוראות "הנוסחים הנ
)2(.  

  
בהתאם לתקן ביקורת עורך ביקורת כאשר רואה חשבון מבקר אחר  .12

והדוח  אחרת של הישות המדווחתעסקית בחברה בת או ביחידה זה 
מומצא לרואה ) בתקן ביקורת זה 11-13סעיפים בהתאם ל(שלו 

 Cהעקרונות שבנספח יחולו , הישות המדווחת אתהחשבון המבקר 
להוראות  בהתייחסאולם זאת , )C8-C11סעיפים ( PCAOB 5תקן ל

הוראות ל בהתייחסבמקום ( גביול 1והבהרה  בישראל 9תקן ביקורת 
  ).ב"בארה AU 543תקן 

  

                                                           
)1(

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

והן לגבי ) ללא איחוד(אם הדוחות הכספיים מוצגים הן לגבי הישות בעצמה 
דוחות הכספיים ה"אזי במקום המילים , הישות והחברות הבנות שלה במאוחד

בפיסקה " (חברהשל ה דוחות הכספיים המאוחדיםה"או " בנקשל ה המאוחדים
דוחות ה"או "  - מאוחדיםשל הבנק ו - דוחות הכספיים ה"יבוא  )האחרונה
  ." - ומאוחדים חברהשל ה -הכספיים 

 
)2(

בסוף (" םנהליה ואמדיניות המידת הקיום של "הביטוי מובהר כי , למען הסר ספק  
או  נםיש( םהימצאות עצםאינו מתייחס ל )שבנספחיםהפיסקה הרביעית בנוסח 

  .ם אלא למידת העמידה בהם והמילוי אחריהםשל מדיניות או נהלי) נםאי
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כולל בדוח שלו מבקר הבון חשהרואה כאשר , בנסיבות אלה
אחר כחלק מהבסיס לחוות מבקר לדוח של רואה חשבון התייחסות 

, )3(של הישות המדווחת פנימית על דיווח כספיהבקרה הדעתו בעניין 
ביקורת לתקן ' בנספח זכמפורט להתאים את נוסח הדוח שלו  עליו

  .נדוןב PCAOB 5תקן הוראות לבהתאם , זה
    

אחת או (יא שקיימת חולשה מהותית כאשר מסקנת הביקורת ה .13
לשנות את הדוח שלו בהתאם המבקר על רואה החשבון , )יותר

לתקן ביקורת ' בנספח ח .PCAOB 5תקן ב 90-92להוראות שבסעיפים 
בהתאם  ,ים הנדרשים בנוסח הדוח במקרה כזהים השינויפורטזה מ

  .PCAOB 5תקן ב אמוריםסעיפים ההוראות הל
  

רואה שהצהרות מנהלים ב דנים PCAOB 5תקן ב 75-77סעיפים  .14
צריך לקבל מהגורמים המתאימים בישות  החשבון המבקר

גורמים שצריכים ל אשרלרבות ב, 77ההפניה בסעיף  .המדווחת
תהיה אל תקני ביקורת מקובלים  ,לחתום על ההצהרות האמורות
 .)ב"בארה AU 333תקן אל במקום ( בישראל בדבר הצהרות מנהלים

 

באפשרות שאגב ביקורת של בקרה דן  PCAOB 5בתקן  84סעיף  .15
על תרמית או  עלודע לרואה החשבון המבקר נעל דיווח כספי  פנימית

באשר , ההפניה בסעיף זה. פעולות בלתי חוקיותאפשרות קיומן של 
, בנסיבות כאלה של רואה החשבון המבקר מחויבויותקביעת הל

ר לשקול אחריות המבק" בדבר בישראל 92תהיה אל תקן ביקורת 
" תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים אפשרות קיומה של

וכן אל הוראות  )ב"בארה AU 317ותקן  AU 316תקן קום אל במ(
 ,בחוק החברות) א( 169סעיף מת לב גם ליוך שת(החוק בישראל 

 ).1999-ט"התשנ
 

דנים באירועים לאחר התאריך שאליו  PCAOB 5תקן ב 93-98סעיפים  .16
או לאחר תאריך  רת הבקרה הפנימית על דיווח כספימתייחסת ביקו

תהיינה אל  98-ו 95ההפניות בסעיפים . דוח רואה החשבון המבקר
 AU 561ותקן  AU 560תקן במקום אל (בישראל  100תקן ביקורת 

 .)ב"בארה

                                                           
)3(

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

ביקורת  ובתנאי שהוא עורך בהאותה חברה בת או יחידה עסקית  הכספיים של
ונותן דוח רואה חשבון , בהתאם לתקן ביקורת זה) בפני עצמההעומדת (מלאה 

 .פי תקן זה-מבקר בנוסח הנדרש על
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במצב בו דוח דנים  PCAOB 5תקן ל Cבנספח  C12-C14סעיפים  .17
כולל  על דיווח כספי בדבר בקרה פנימית הדירקטוריון וההנהלה

את צריך להעריך  מעבר למידע שרואה החשבון המבקר, מידע נוסף
באשר , C14ההפניה בסעיף  .בתקן 72לסעיף  בהתאםנאותות הצגתו 

לדרך פעולתו של רואה החשבון המבקר כשהוא סבור שבמידע 
תהיה אל תקן ביקורת , הנוסף יש הצגה מוטעית מהותית של עובדה

וכן אל  )ב"בארה AU 317תקן במקום אל (זה  בהקשרבישראל  75
 .הוראות החוק בישראל

  

תאגידים בנקאיים לגבי , לעיל 14-17על אף האמור בסעיפים  .18
תהיה בתוקף  ב"בארה AUאל תקן  ההפני חברות כרטיסי אשראיו
מיושם  AUתקן ו אות אם )PCAOB 5בתקן  המופיע יאכפי שה(

 מכוחברות אלה של תאגידים וח בביקורת הדוחות הכספיים
לגבי תאגידים וחברות . פי דין-ככל שהן חלות על ותאחרהוראות 

 ,"כללי ביקורת משולבים"חלק מהמונח  המהוו כזאת ההפני, אלה
 . לתקן ביקורת זה' בנוסף למפורט בנספח א

 

המנהל הכללי , ב"בהתאם לדין החל על חברות ציבוריות בארה .19
, CFO-ו CEO( ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 .של החברהכספיים הלדוחות  םיהם האחרא) בהתאמה
  

, בחוק החברות 92 סעיף. הדין החל על חברות בישראל הוא שונה
דן בסמכויות הדירקטוריון ") חוק החברות"להלן ( 1999-ט"התשנ

אחראי לעריכת "כי הדירקטוריון  ,בין היתר ,קובעו ותפקידיו
 סמכויות"גם כי בע וסעיף קאותו ". הדוחות הכספיים ולאישורם

" הכללי למנהל לאצילה ניתנות אינן זה סעיף לפי הדירקטוריון
 ).למעט בעניין שאינו קשור לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם(

דירקטוריון לא "בחוק החברות קובע כי  112סעיף , נוסף על כך
" רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן

אישור דוחות "של נושא הוי גם צים שם ממנויושאים הובין הנ
המנויים הדירקטוריון רשאי להקים ועדות בנושאים ( "כספיים

  ).ם המלצה בלבדשלבאותו סעיף 
  
מופיע ובכללי הביקורת המשולבים  PCAOB 5בתקן רבים  מקומותב

של השוני בדין הישראלי בכל הנוגע ב ."management"המונח 
ל "המונח הנ משמעות, חות כספיים ואישורםלעריכת דולאחריות 

מופיע גם בדוח ש כפי( "הדירקטוריון וההנהלה" תהיהבכל מקום 
מדובר אלא אם כן , )רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים

של אחריות ללתפקיד או  קשוראינו כי במובהק ברור לגביו ש ענייןב
  .ההנהלה בלבדהדירקטוריון אלא של 
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דנים בתקשורת  PCAOB 5בתקן יפים נוספים וסע 78-84סעיפים  .20
עם גורמים עניינים מסוימים בלקיים צריך שרואה החשבון המבקר 
רואה החשבון המבקר צריך לפעול , בנוסף .שונים בישות המדווחת

 לרואה נודע"קובע כי הבחוק החברות ) א( 169סעיף גם בהתאם ל
 בבקרה יםליקויים מהותי על, הביקורת פעולת אגב המבקר החשבון

 ".הדירקטוריון ראש ליושב כך על ידווח, החברה של החשבונאית
  

, בחוק החברות) א( 169לעיל וכן בסעיף  19באמור בסעיף  בהתחשב
 PCAOB 5תקן ב תדרשנהתקשורת הרואה החשבון המבקר יפנה את 

  :לןלהשגורמים אל ה
   

תופנה אל  - board of directors - עם התקן בנדרשת התקשורת 
  .הדירקטוריוןוחברי ר "יו

  
תופנה אל  -  audit committee -תקן עם הבתקשורת הנדרשת 

ר "יואל ו )4(הועדה לבחינת הדוחות הכספייםוחברי ר "יו
  .הדירקטוריוןוחברי 

  
 management and the audit-העם תקן בתקשורת הנדרשת 

committee -  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום תופנה אל
הועדה לבחינת וחברי ר "יואל , מנהל הכלליהאל , הכספים

  .הדירקטוריוןוחברי ר "יואל ו )4(הדוחות הכספיים
  

תופנה אל נושא  - management - תקן עם הבתקשורת הנדרשת 
אל , המנהל הכלליאל , המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

ר "יואל ו )4(הועדה לבחינת הדוחות הכספייםוחברי ר "יו
אל רק ניתן להפנות תקשורת כזאת  ;ןהדירקטוריווחברי 

המנהל אל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ו
או (נה כוללת עניינים הקשורים איהיא בתנאי שהכללי 

לחולשה מהותית או ליקוי ) קשורים היותעשויים לה
הקשורים לתפקיד  אינה כוללת ענייניםש בתנאיו, משמעותי

  .תיוועדו ואאו לאחריות של הדירקטוריון 

                                                           
)4(

הוראות (הפועלת בהתאם לתקנות החברות  ועדה לבחינת הדוחות הכספיים 
  .2010-ע"התש, )ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים

  

 -ל "תקנות הנבמקרה שלא קיימת ועדה לבחינת הדוחות הכספיים בהתאם ל
ר וחברי ועדת דירקטוריון העוסקת בתפקידים מקבילים "התקשורת תופנה אל יו
  ).ועדת כספים או ועדת מאזן, כגון ועדת ביקורת(לאלה של ועדה כזאת 

  

במקרה שקיימת ועדה לבחינת הדוחות הכספיים אך ועדת דירקטוריון נוספת 
התקשורת תופנה גם אל  - עוסקת גם היא בנושאים דומים) כגון ועדת הביקורת(

ר וחברי ועדת "ר וחברי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וגם אל יו"יו
 .הדירקטוריון הנוספת
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הביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי עם ביקורת  שילוב

 הדוחות הכספיים

 

ביקורת הדוחות הכספיים נערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  .21
 .בישראל

  
הביקורת של בקרה פנימית רואה החשבון המבקר יתכנן ויבצע את 

כך שהיעדים של ביקורת הדוחות הכספיים על דיווח כספי ואת 
  .משולבת יושגו באופן מיטביביקורת 

  

מסקנה שלצורך השגת היעדים עשוי להגיע להמבקר רואה החשבון  .22
של ביקורת משולבת יש ליישם כללי ביקורת משולבים מסוימים 

 המיושמים בביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספיאלה מתוך (
 .גם בביקורת הדוחות הכספיים) לעיל 10בהתאם לסעיף 

 

ואה החשבון המבקר ליישם את כללי הביקורת רעל  ,במקרה כזה
  .גם בביקורת הדוחות הכספיים אמוריםההמשולבים 

  
רואה החשבון המבקר יכלול בתיעוד הביקורת של הדוחות הכספיים 

סעיף שיושמו בהתאם להוראות הביקורת המשולבים את פרטי כללי 
  .םזה ואת השיקולים ליישומ

  
כללי ביקורת משולבים ן התאמה בי-בנסיבות מסוימות תיתכן אי

 כללים הקיימיםלבין  אמור בסעיף זה לעילבהתאם ל שיש לישמם
רואה החשבון המבקר ינהג  במקרה כזהגם  .בישראלבאותו הקשר 

באותו  הכללים הקיימיםבמקום ( לאמור בסעיף זה לעילבהתאם 
להשגת היעדים של יש וזאת בשל החשיבות ש ,)הקשר בישראל

   .ביקורת משולבת
 

בביקורת הדוחות הכספיים  יושמוכללי ביקורת משולבים שר כא .23
מהמונח  חלק הווי כלליםאותם , לעיל 22בהתאם להוראות סעיף 

הכלול בדוח רואה החשבון " תקני ביקורת מקובלים בישראל"
 .דוחות כספייםאותם המבקר על 

  



                                                              11 

דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הוספת פיסקת קישור ב
  הכספיים
   

ואה החשבון המבקר רדוח  כאשר ,PCAOB 5תקן ב 88סעיף להתאם ב .24
הדוח שלו על ניתן בנפרד מ עניין בקרה פנימית על דיווח כספיב

יש  ,)על נספחיו תקן ביקורת זהב כפי שנקבע( הדוחות הכספיים
דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות סוף להוסיף פיסקת קישור ב

קישור  תף פיסקיוסי רואה החשבון המבקר, לכךבהתאם . הכספיים
 לאחר הנוסח ,על הדוחות הכספייםשלו דוח הבסוף  )מפורט להלןכ(

 .בישראל 99-ו 90תקני ביקורת  לפי
  

חוות הדעת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי  כאשר
  :יהיה כלהלן פיסקת הקישורנוסח  ,היא בלתי מסויגת

  
ביקורת של  בדבר ב"בארה PCAOB-בהתאם לתקני ה, ביקרנו גם

כפי שאומצו על ידי לשכת רואי , בקרה פנימית על דיווח כספי
חברה של האת הבקרה הפנימית על דיווח כספי , חשבון בישראל

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו , 20X2בדצמבר  31ליום 
 COSOעל ידי  הבמסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ

 בלתי מסויגתת דעת כלל חוו 20X3____ ב__ מיום  והדוח שלנו
  .חברהשל ההבקרה הפנימית על דיווח כספי אפקטיביות על 

  
בעניין בקרה פנימית על דיווח רואה החשבון המבקר דוח בכאשר 
הסיפא של פיסקת , )אחת או יותר(חולשה מהותית  מדווחתכספי 

  :תשתנה כלהלן ל"נהקישור ה
  

על  יליתשלכלל חוות דעת  20X3____ ב__ מיום  והדוח שלנו ...
בשל קיומה של  חברהשל ההבקרה הפנימית על דיווח כספי 

  .)קיומן של חולשות מהותיותבשל : או(חולשה מהותית 
  

    להיתח

  

בקרה פנימית על דיווח כספי ביקורת של זה יחול על ביקורת תקן  .25
הביקורת נדרשת בהתאם ר שאכ, ואילך 2010בדצמבר  31ליום 

וח רואה החשבון המבקר הניתן וד לעיל 6מצוינות בסעיף ההוראות ל
  .2011בפברואר  1בעקבותיה נחתם אחרי 
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'נספח א
  

  )בתקן 9סעיף (  כללי ביקורת משולבים

  
  :ם אלהינה, כמשמעותם בתקן, כללי הביקורת המשולבים

  
הסעיף בתקן 
PCAOB 5  העניין הנדון בסעיף  

כללי הביקורת 
  (*) המשולבים

      
התחשבות בליקויים שזוהו בבקרות   15

  המיועדות למנוע או לזהות תרמית
AU 316 - 

   44-45סעיפים 
      
  AU 322  שימוש בעבודה של אחרים  16

      
הערכת הכשירות והאובייקטיביות של   18

או אנשים אחרים אשר /מבקרי פנים ו
  קיימת כוונה להשתמש בעבודתם

AU 322 - 
  9-11סעיפים 

      
שרואה החשבון המבקר נדרש נהלים   35

לבצעם בעצמו או לפקח על עבודה של 
  אחרים הנותנים לו סיוע ישיר

AU 322 -    
  27סעיף 

      
ההשפעה של טכנולוגיות מידע על   36

בקרה פנימית על דיווח כספי 
  והסיכונים שיש להעריך

AU 319 - 
, 16-20סעיפים 

  77-79-ו 30-32
      
A7  האפשרות סביר"הגדרת המונח"  FAS 5 -  3סעיף  

      
B16, C15   תקשורת עם הדירקטוריון וההנהלה

  במצבים מסוימים
AU 722 - 

  29-36סעיפים 
      

B17 - B21 עקרונות ונהלים לגבי לשכות שירות  AU 324  

  
כללי ביקורת משולבים , בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי תאגידים

  .בתקן 18בסעיף  נוספים כאמור AUתקני הפניות אל יכללו גם 
                                                           

) והניתנים לגישה חופשית(הם אלה המוצגים  AU תקני ביקורת שסימולם  (*)
  :בכתובת שלהלן, PCAOB-הבאתר 

http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/default.aspx  
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'בספח נ
  

  )בתקן 11סעיף (  תאגיד בנקאינוסח דוח בלתי מסויג לגבי 
  
  
  

  ]הבנקאי שם התאגיד [ לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
  

  הוראות הדיווח לציבור של המפקחבהתאם ל
 בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי הבנקיםעל 

  
  

       ]שם התאגיד הבנקאי  [       את הבקרה הפנימית על דיווח כספי שלביקרנו 
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31ליום ) "בנקה"להלן ביחד (וחברות בנות 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-ידי ה

Commission ) להלן"COSO"()1(. אחראים  בנקהדירקטוריון וההנהלה של ה
 ם אתלקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

בדוח הדירקטוריון הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי
אחריותנו היא  .וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

בהתבסס על  בנקית על דיווח כספי של הלחוות דעה על בקרה פנימ
  .ביקורתנו

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על "בארה
פי תקנים -על. אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי ש, דיווח כספי

להשיג מידה  במטרההביקורת ולבצעה אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית . אפקטיבית על דיווח כספי
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , על דיווח כספי

קרה פנימית בהתבסס על תכנון והתפעול של באפקטיביות הוהערכה של 
שחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןה

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות . ים בהתאם לנסיבותכנחוצ
  .לחוות דעתנו

                                                           
)1(

  התייחסיש ל, COSOאם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו   
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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לספק מידה  יועדתהליך המ נההי של בנקבקרה פנימית על דיווח כספי 
דוחות  של ההכנהכספי ו סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות [כספיים למטרות חיצוניות בהתאם ל

הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות 
מדיניות אותם כוללת את  בנקבקרה פנימית על דיווח כספי של . ]הכספיים

משקפות , בפירוט סביר, אשררשומות מתייחסים לניהול ) 1: (ונהלים אשר
לרבות (בנק נכסי הוההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויק

מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות ) 2( ;)והוצאתם מרשות
במקום זה תצוין [דוחות כספיים בהתאם לת נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

תיאור הכלול בדוח רואה החשבון  מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו
נעשים  בנקוהוצאת כספים של ה קבלת כספיםוש, ]המבקר על הדוחות הכספיים
מספקים ) 3(-ו; בנקשל ההדירקטוריון וההנהלה רק בהתאם להרשאות 

שימוש או , טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישהימידה סבירה של ב
 היכולש, של נכסי הבנק יםבלתי מורש) לרבות הוצאה מרשות(העברה 

  .על הדוחות הכספיים תמהותי ההשפעהיות להם ל
 

ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , בשל מגבלותיה המובנות
לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל

 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 
מדיניות התאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של לבלתי מ

  .ם תשתנה לרעהנהליה וא
  

בקרה פנימית אפקטיבית  ,מכל הבחינות המהותיות, םקיי הבנק, לדעתנו
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו  ,20X2 בדצמבר 31על דיווח כספי ליום 

  .COSOעל ידי  הבמסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  
ותקני ביקורת מקובלים בישראל בהתאם לתקני ביקורת  ,גם יקרנוב

מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות 
בנק של ה דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה ,המפקח על הבנקים והנחיותיו

לכל אחת משלוש השנים בתקופה ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים 
, 20X3____ ב__  מיום ,והדוח שלנו 20X2ר בדצמב 31שהסתיימה ביום 

  .)2(בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת

  
]חתימת רואה החשבון המבקר [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)2(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה תותאם הסיפא

  

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

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

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'גנספח 
  

 11יף סע(  חברת כרטיסי אשראינוסח דוח בלתי מסויג לגבי 
  )בתקן

  
  
  

  ]חברהשם ה [ לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
  

  הוראות הדיווח לציבור של המפקחבהתאם ל
 בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי הבנקיםעל 

  
  

       ] חברהשם ה [       ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
בהתבסס על  ,20X2 ברבדצמ 31ליום ) "החברה"להלן ביחד (וחברות בנות 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-ידי ה

Commission ) להלן"COSO"()1(.  הדירקטוריון וההנהלה של החברה
 ם אתאחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

בדוח הדירקטוריון הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי
אחריותנו היא  .וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על 
  .ביקורתנו

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על "בארה
פי תקנים -על. אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי ש, דיווח כספי

להשיג מידה  במטרהאלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית . וח כספיאפקטיבית על דיו
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , על דיווח כספי

תכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הוהערכה של 
שחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןה

ו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות אנ. ים בהתאם לנסיבותכנחוצ
  .לחוות דעתנו

                                                           
)1(

  התייחסיש ל, COSOאם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו   
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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תהליך  נההי חברת כרטיסי אשראישל בקרה פנימית על דיווח כספי 
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי  מיועדה
במקום זה תצוין [דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנהו

והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון מסגרת הכנת הדוחות הכספיים 
כרטיסי  תבקרה פנימית על דיווח כספי של חבר. ]המבקר על הדוחות הכספיים

מתייחסים לניהול ) 1: (מדיניות ונהלים אשראותם כוללת את אשראי 
באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות , בפירוט סביר, אשררשומות 

מספקים מידה ) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (חברה נכסי הוההעברות של 
דוחות ת סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי [כספיים בהתאם ל

קבלת וש, ]באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים
ים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות והוצאת כספ כספים

טחון ימספקים מידה סבירה של ב) 3(-ו; של החברההדירקטוריון וההנהלה 
הוצאה לרבות (העברה שימוש או , לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה

 ההשפעהיות להם ל היכולש ,החברהבלתי מורשים של נכסי  )מרשות
  .על הדוחות הכספיים תמהותי

 
ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , תיה המובנותבשל מגבלו

לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל
 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 

מדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
  .ם תשתנה לרעהנהליה וא
  

בקרה פנימית  ,מכל הבחינות המהותיות, חברה קיימהה, לדעתנו
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  .COSOידי 

  
ותקני ביקורת מקובלים בישראל בהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

נקבע לפי הוראות חברות כרטיסי אשראי ביקורת של מסוימים שיישומם ב
של  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה ,המפקח על הבנקים והנחיותיו

לכל אחת משלוש השנים ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים  החברה
____ ב__  מיום ,והדוח שלנו 20X2בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

20X3 ,2(בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת(.  
  
]חתימת רואה החשבון המבקר [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)2(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .תהתותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר או

  

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 

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'דנספח 
  

  )בתקן 11סעיף (  חברה ממשלתיתנוסח דוח בלתי מסויג לגבי 
  
  
  

  ]חברהה שם [ שללבעלי המניות  דוח רואה החשבון המבקר
  

 בדבר דוחות נוספים(לתקנות החברות הממשלתיות בהתאם 
 2007-ח"התשס, )אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  
  

       ] חברהשם ה [       ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31ליום ) "החברה"להלן ביחד (וחברות בנות 

על  העו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמקריטריונים שנקב
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-ידי ה

Commission ) להלן"COSO"()1(.  הדירקטוריון וההנהלה של החברה
 ם אתאחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

בדוח הדירקטוריון הנכללת  ,כספי האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח
אחריותנו היא  .וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על 
  .ביקורתנו

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) קורת של בקרה פנימית על ב בדבר בי"בארה
פי תקנים -על. אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי ש, דיווח כספי

להשיג מידה  במטרהאלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

גבי בקרה פנימית ביקורתנו כללה השגת הבנה ל. אפקטיבית על דיווח כספי
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , על דיווח כספי

תכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הוהערכה של 
שחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןה

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות. ים בהתאם לנסיבותכנחוצ
  .לחוות דעתנו

                                                           
)1(

  התייחסיש ל, COSOורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו אם הביק  
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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 מיועדתהליך ה נההיממשלתית חברה של בקרה פנימית על דיווח כספי 
של  ההכנהלספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי ו

במקום זה תצוין מסגרת הכנת [דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם ל

אה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רו
כוללת ממשלתית בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה . ]הדוחות הכספיים

, אשרמתייחסים לניהול רשומות ) 1: (מדיניות ונהלים אשראותם את 
וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות , בפירוט סביר

סבירה של מספקים מידה ) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (נכסי החברה 
דוחות כספיים ת ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור [בהתאם ל

והוצאת  קבלת כספיםוש, ]הכלול בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים
ון וההנהלה הדירקטוריכספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות 

- ו; פי דין- ובכפוף לאישורים של רשויות המדינה הנדרשים על של החברה
טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של ימספקים מידה סבירה של ב) 3(

של נכסי  בלתי מורשים) לרבות הוצאה מרשות(העברה שימוש או , רכישה
  .על הדוחות הכספיים תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולש, החברה

 
ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , ל מגבלותיה המובנותבש

לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל
 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 

מדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
  .ה לרעהם תשתננהליה וא
  

בקרה פנימית  ,מכל הבחינות המהותיות, חברה קיימהה, לדעתנו
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  .COSOידי 

  
דוחות את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

לכל ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים  של החברה חדיםהכספיים המאו
והדוח  20X2בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

בלתי מסויגת על אותם דוחות  כלל חוות דעת, 20X3____ ב__  מיום ,שלנו
  .)2(כספיים

  
]המבקרחתימת רואה החשבון  [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)2(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .תותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה

  

הפניית (פיים כלל פיסקת הדגש אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכס
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 

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'נספח ה
  

  )בתקן 11סעיף (  נוסח דוח בלתי מסויג לגבי גוף מוסדי
  
  
  

  ]ימוסדה גוףשם ה [ לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
  

  ביטוח ,הוראות הממונה על שוק ההוןבהתאם ל
 וחיסכון בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

  
  

       ]י מוסדה גוףשם ה [       ימית על דיווח כספי שלביקרנו את הבקרה הפנ
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31ליום ) "החברה"להלן ביחד (וחברות בנות 

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-ידי ה

Commission ) להלן"COSO"()1(.  הדירקטוריון וההנהלה של החברה
 ם אתאחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

בדוח הדירקטוריון הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי
אחריותנו היא  .וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

כספי של החברה בהתבסס על לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח 
  .ביקורתנו

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על "בארה
פי תקנים -על. אומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי ש, דיווח כספי

להשיג מידה  במטרהצעה אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולב
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית . אפקטיבית על דיווח כספי
בחינה וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , על דיווח כספי

בהתבסס על תכנון והתפעול של בקרה פנימית אפקטיביות הוהערכה של 
שחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןה

אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות . ים בהתאם לנסיבותכנחוצ
  .לחוות דעתנו

                                                           
)1(

  התייחסיש ל, COSOאם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו   
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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תהליך  נההישהיא גוף מוסדי חברה של בקרה פנימית על דיווח כספי 
דיווח כספי לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של  מיועדה
במקום זה תצוין [דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנהו

מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון 
שהיא גוף בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה . ]המבקר על הדוחות הכספיים

מתייחסים לניהול ) 1( :מדיניות ונהלים אשראותם כוללת את מוסדי 
באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות , בפירוט סביר, אשררשומות 

מספקים מידה ) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (נכסי החברה וההעברות של 
דוחות ת סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

ים והדיווח הכספי במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות הכספי[כספיים בהתאם ל

קבלת וש, ]באותו תיאור הכלול בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים
והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות  כספים

טחון ימספקים מידה סבירה של ב) 3(-ו; של החברההדירקטוריון וההנהלה 
הוצאה ת לרבו(העברה שימוש או , לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה

 ההשפעהיות להם ל היכולש ,החברהבלתי מורשים של נכסי  )מרשות
  .על הדוחות הכספיים תמהותי

 
ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , בשל מגבלותיה המובנות

לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל
 כנהותהפון שבקרות ה לסיכחשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 

מדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
  .ם תשתנה לרעהנהליה וא
  

בקרה פנימית  ,מכל הבחינות המהותיות, חברה קיימהה, לדעתנו
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

על  המית שפורסמקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פני
  .COSOידי 

  
דוחות את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

לכל ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31לימים  של החברה הכספיים המאוחדים
והדוח  20X2בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

ם דוחות בלתי מסויגת על אות כלל חוות דעת, 20X3____ ב__  מיום ,שלנו
  .)2(כספיים

  
]חתימת רואה החשבון המבקר [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)2(

, אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת  
  .תותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה

  

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

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

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'ונספח 
  

  )בתקן 11סעיף (  קופת גמלנוסח דוח בלתי מסויג לגבי 
  
  
  

  ]קופת הגמלשם  [ של עמיתיםל דוח רואה החשבון המבקר
  

  ביטוח ,הממונה על שוק ההוןהוראות בהתאם ל
 דבר בקרה פנימית על דיווח כספיוחיסכון ב

  
  

       ] קופת הגמלשם  [       ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
בהתבסס על קריטריונים  ,20X2 בדצמבר 31ליום  )1()"קופהה"להלן (

-על ידי ה השנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

להלן ( ]חברה המנהלתשם ה [ הדירקטוריון וההנהלה של .)COSO"()2" להלן(
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח  ")המנהלת החברה"

האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח  ם אתולהערכתשל הקופה כספי 
בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח לת הנכל ,כספי

אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי  .כספי המצורף
  .בהתבסס על ביקורתנו קופהשל ה

  
 Public Company Accounting-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

Oversight Board (PCAOB) ה פנימית על ב בדבר ביקורת של בקר"בארה
פי תקנים -על. שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלכפי , דיווח כספי

להשיג מידה  במטרהאלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
בקרה פנימית , מכל הבחינות המהותיות, אם קויימהסבירה של ביטחון 

י ביקורתנו כללה השגת הבנה לגב. של הקופה אפקטיבית על דיווח כספי
וכן , חולשה מהותית תימיקשהערכת הסיכון , בקרה פנימית על דיווח כספי

תכנון והתפעול של בקרה פנימית אפקטיביות הבחינה והערכה של 
ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  .שהוערך סיכוןהבהתבסס על 

אנו סבורים שביקורתנו מספקת . ים בהתאם לנסיבותכנחוצשחשבנו כאלה 
  .חוות דעתנובסיס נאות ל

                                                           
)1(

יכול לבוא קיצור מתאים אחר לשם " הקופה"המונח במקום , במידה שנדרש   
  )."הקרן"כגון (המלא של קופת הגמל 

 
)2(

 התייחסיש ל, COSOאם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו   
 .הרלבנטיהבקרה מודל בדוח זה ל
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לספק  מיועדתהליך ה נההי של קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי 
דוחות של  ההכנהמידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי ו

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות [כספיים למטרות חיצוניות בהתאם ל

בון המבקר על הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול בדוח רואה החש
אותם כוללת את  קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי של . ]הכספיים

, בפירוט סביר, אשרמתייחסים לניהול רשומות ) 1: (מדיניות ונהלים אשר
הקופה נכסי וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות 

יטחון מספקים מידה סבירה של ב) 2( ;)הוצאתם מרשותהלרבות (
דוחות כספיים בהתאם ת שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

במקום זה תצוין מסגרת הכנת הדוחות הכספיים והדיווח הכספי באותו תיאור הכלול [ל

והוצאת כספים  קבלת כספיםוש, ]בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים
של  הדירקטוריון וההנהלהנעשים רק בהתאם להרשאות  הקופהשל 

) 3(-ו; )3(פי דין-המנהלת ובכפוף לכללים ולהוראות החלים על החברה
, טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישהימספקים מידה סבירה של ב

, של נכסי הקופה בלתי מורשים) לרבות הוצאה מרשות(העברה שימוש או 
  .על הדוחות הכספיים תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולש
 

ע למנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי , מובנותבשל מגבלותיה ה
לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות , כמו כן. הצגה מוטעית ותאו לגל

 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 
מדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 

  .ם תשתנה לרעהנהליה וא
  

בקרה פנימית  ,מכל הבחינות המהותיות, קיימההמנהלת חברה ה, תנולדע
בהתבסס על  ,20X2 בדצמבר 31ליום הקופה  אפקטיבית על דיווח כספי של

על  הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  .COSOידי 

  
דוחות את ה ,מקובלים בישראלבהתאם לתקני ביקורת  ,גם ביקרנו

לכל אחת משלוש ו 20X1-ו 20X2 בדצמבר 31הקופה לימים של הכספיים 
__  מיום ,והדוח שלנו 20X2בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

  .)4(בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים כלל חוות דעת, 20X3____ ב
  
]חתימת רואה החשבון המבקר [                         ]תאריך [ ,]שם העיר או המקום [

                                                           
)3(

יושמטו , בלבד 2010בדצמבר  31כהוראת שעה לגבי דוחות על ביקורת ליום   
  ".פי דין-ובכפוף לכללים ולהוראות החלים על"מהנוסח המילים 

 
)4(

, המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגתאם דוח רואה החשבון   
  .תותאם הסיפא של משפט זה כך שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה

  
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, וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש תיאור קצר[בדבר 

 ."]של תקן דיווח כספי חדש
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'זנספח 
  

התייחסות לדוח של רואה נוסח הדוח כאשר נכללת להתאמות 
בעניין בקרה  דעת חשבון מבקר אחר כחלק מהבסיס לחוות

  )בתקן 12סעיף (      )1(פנימית על דיווח כספי

  
 'ה-'פיסקה הראשונה בנוסח שבנספחים בל ההתאמ .1
  

  :אלה שני משפטים) ך הפיסקהכהמש( פותווסיבסוף פיסקה זאת 
  

של האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי קנו את דלא ב
הכלולים באיחוד והכנסותיהן שאוחדו אשר נכסיהן בנות חברות 

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

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

ככל שהיא מתייחסת , שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
, אותן חברות אפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי שלל

  .האחריםהמבקרים מבוססת על דוחות רואי החשבון 
  

 'ה-'ה בנוסח שבנספחים בשניה לפיסקה ההתאמ .2
  

  :זהיבוא משפט  במקום המשפט האחרון בפיסקה זאת
  

ודוחות רואי החשבון המבקרים האחרים אנו סבורים שביקורתנו 
  .בסיס נאות לחוות דעתנו יםמספק

 

  'ה-'בנוסח שבנספחים ב )לפני אחרונה(החמישית  הלפיסק ההתאמ .3
  

בין  ,נהתווספת - " לדעתנו"אחרי המילה  -בתחילת פיסקה זאת 
בסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון תהב"המילים  ,פסיקים

 ".המבקרים האחרים
  

  'ה-'בנוסח שבנספחים ב )אחרונהה(השישית  הלפיסק ההתאמ .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, כאשר קיים רואה חשבון מבקר אחר אחד בלבד
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  )מהווה חלק בלתי נפרד מהתקן(  'חנספח 
  

מסקנת הביקורת היא כאשר  שינויים הנדרשים בנוסח הדוח
  )בתקן 13סעיף (   )אחת או יותר( קיימת חולשה מהותיתש
  
  
נכללות כל החולשות  בהערכת הדירקטוריון וההנהלהכאשר  .1

גילוי לגביהן מוצג באופן נאות מכל המהותיות שזוהו בביקורת וה
  תהבחינות המהותיו

  
הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 

לאחר  תישאר בעינה אחרונההפיסקה ה(' ו-'שבנספחים ב
  ):לןלהשפיסקאות ה

  
בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי

כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית  דע, דיווח כספי
לא תימנע  )1(יים של החברהרבעונשנתיים או  מהותית בדוחות כספיים

  .או תתגלה במועד
  

זוהו ונכללו בהערכת הדירקטוריון  הבאות )2(החולשות המהותיות
  :וההנהלה

  
  ]בהערכת הדירקטוריון וההנהלה הנכללתמהותית  הכל חולש תוארתכאן [

  
 העיתוי, בקביעת המהותבחשבון הובאו  ל"נה )2(מהותיותהחולשות ה

הדוחות הכספיים  אתנהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו  וההיקף של
ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31ליום  )1(המאוחדים של החברה

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

  
שזוהו לעיל על השגת  )2(בשל השפעת החולשות המהותיות, לדעתנו

קיימה בקרה פנימית לא  )1(חברהה, קרהמטרות הקריטריונים של ב
בהתבסס על  ,20X2בדצמבר  31אפקטיבית על דיווח כספי ליום 

 הקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
  .COSOעל ידי 

                                                           
)1(

, ")הקרן", "הקופה", "הבנק("אים אחר יכול לבוא מונח מת" החברה"במקום  
  .בהתאם לעניין

 
)2(

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

  
להלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח הפיסקאות ש
הפיסקה האחרונה תישאר בעינה לאחר (' ו-'שבנספחים ב

  ):שלהלןפיסקאות ה
  

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

לא תימנע  )1(יים של החברהעונרבמהותית בדוחות כספיים שנתיים או 
  .או תתגלה במועד

  
אשר לא  הבאות )2(החולשות המהותיותבמסגרת ביקורתנו זיהינו את 

  :בהערכת הדירקטוריון וההנהלהכחולשה מהותית זוהו 
  

  ]שזוהתה בביקורתמהותית  הכל חולשתתואר כאן [
  

 העיתוי, בקביעת המהותהובאו בחשבון  ל"נה )2(מהותיותהחולשות ה
הדוחות הכספיים  אתההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו ו

ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31ליום  )1(המאוחדים של החברה
הדוחות  עלודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו , באותו תאריך

  .הכספיים האמורים
  

הערכת מהמתוארות לעיל  )2(בשל השמטת החולשות המהותיות
הערכת הדירקטוריון וההנהלה שהחברה  ,הדירקטוריון וההנהלה

 20X2 בדצמבר 31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  קיימה
  .אינה נאותה

  
בשל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת , לדעתנו

מכל הבחינות , קיימהלא  )1(חברהה, מטרות הקריטריונים של בקרה
בדצמבר  31ווח כספי ליום בקרה פנימית אפקטיבית על די ,המהותיות

20X2,  בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה
 .COSOעל ידי  הפנימית שפורסמ

                                                           
)1(

, ")הקרן", "הקופה", "הבנק("יכול לבוא מונח מתאים אחר " החברה"במקום   
  .בהתאם לעניין

 
)2(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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ת ומהותי ותחולש תונכלל כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה .3
מוצג באופן נאות מכל הבחינות  ןלגביההגילוי ו) אחת או יותר(

 ות נוספות שזוהו בביקורתחולשות מהותילא נכללות אך , המהותיות

  
הפיסקאות שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח 

הפיסקה האחרונה תישאר בעינה לאחר (' ו-'שבנספחים ב
  ):הפיסקאות שלהלן

  
בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי

ת כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעי דע, דיווח כספי
לא תימנע  )1(יים של החברהרבעונמהותית בדוחות כספיים שנתיים או 

  .או תתגלה במועד
  

בהערכת הדירקטוריון  ונכללוהבאות זוהו  )2(החולשות המהותיות
  :וההנהלה

  
  ]בהערכת הדירקטוריון וההנהלה תנכללה מהותית הכל חולש תוארכאן ת[

  
הבאות  )2(יותבמסגרת ביקורתנו זיהינו את החולשות המהות, בנוסף

  :אשר לא זוהו כחולשה מהותית בהערכת הדירקטוריון וההנהלה
  

  ]נוספת שזוהתה בביקורת מהותית הכל חולשתתואר כאן [
  
 העיתוי, בקביעת המהותהובאו בחשבון  ל"נה )2(מהותיותהחולשות ה

הדוחות הכספיים  אתוההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו 
ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31יום ל )1(המאוחדים של החברה

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

  
בשל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת , לדעתנו

מכל הבחינות , קיימהלא  )1(חברהה, מטרות הקריטריונים של בקרה
בדצמבר  31וח כספי ליום בקרה פנימית אפקטיבית על דיו ,המהותיות

20X2,  בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה
  .COSOעל ידי  הפנימית שפורסמ

                                                           
)1(

, ")הקרן", "הקופה", "הבנק("יכול לבוא מונח מתאים אחר " החברה"במקום   
  .בהתאם לעניין

 
)2(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, כאשר קיימת רק חולשה מהותית אחת  
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נכללות כל החולשות כאשר בהערכת הדירקטוריון וההנהלה  .4
ן אינו מוצג באופן מה אך הגילוי לגבי חלק, המהותיות שזוהו בביקורת

 נאות מכל הבחינות המהותיות

  
ת שלהלן תבואנה במקום הפיסקה החמישית בנוסח הפיסקאו

תישאר בעינה באותו נוסח הפיסקה האחרונה (' ו- 'שבנספחים ב
  ):לאחר הפיסקאות שלהלן

  
בבקרה פנימית על , או צירוף של ליקויים, חולשה מהותית היא ליקוי

כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית  דע, דיווח כספי
לא תימנע  )1(יים של החברהרבעונם שנתיים או מהותית בדוחות כספיי

  .או תתגלה במועד
  

הבאות זוהו ונכללו בהערכת הדירקטוריון  )2(החולשות המהותיות
  :וההנהלה

  
 בהערכת הדירקטוריון וההנהלה תנכללה מהותית הכל חולש תוארתכאן [

  ]באופן נאות מכל הבחינות המהותיותשם ואשר הגילוי לגביה מוצג 
  

בהערכת הבאות זוהו ונכללו  )2(החולשות המהותיות גם, בנוסף
באופן נאות שם אך הגילוי לגביהן אינו מוצג  ,הדירקטוריון וההנהלה

  :מכל הבחינות המהותיות
  

בהערכת  הגילוי לגביהאשר  מהותית החולש כל באופן נאותתתואר כאן [
  ]מוצג באופן נאות מכל הבחינות המהותיותאינו  הדירקטוריון וההנהלה

  
 העיתוי, בקביעת המהותל הובאו בחשבון "הנ )2(החולשות המהותיות

הדוחות הכספיים  אתוההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו 
ולשנה שהסתיימה  20X2בדצמבר  31ליום  )1(המאוחדים של החברה

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

  
ל השפעת החולשות המהותיות שזוהו לעיל על השגת בש, לדעתנו

מכל הבחינות , קיימהלא  )1(חברהה, מטרות הקריטריונים של בקרה
בדצמבר  31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום  ,המהותיות

20X2,  בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה
 .COSOעל ידי  הפנימית שפורסמ

                                                           
)1(

, ")הקרן", "הקופה", "הבנק("יכול לבוא מונח מתאים אחר " החברה"במקום   
  .בהתאם לעניין

 
)2(

 .הנוסח יותאם ללשון יחיד, לשה מהותית אחתכאשר קיימת רק חו  


