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  ,חברות וחברי� יקרי�
  
  
  

  ' ד38דוגמה לדוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניי� הנפרד לפי תקנה   :הנדו�
� ל "התש, )דוחות תקופתיי� ומיידיי�(לתקנות ניירות ער�    1970             

  
  

 !ת לאור התיקו� האחרו� לתקנות ניירות ער  מובאת בזאת דוגמה לדוח מיוחד שבנדו� המתבקש
  . לעניי� דוח הסולו של תאגיד המוגש יחד ע" הדוח המאוחד!דוחות תקופתיי" ומיידיי" 

  
דוח (דוגמה זאת באה כהמש  לדוגמה לדוח מיוחד של רואה חשבו� מבקר על מידע כספי נפרד 

 המוגש יחד ע" הדוח !מיידיי"  דוחות תקופתיי" ו!לתקנות ניירות ער  ' ג9לפי תקנה ) הסולו
  .המאוחד

  
הכנת הדוגמה כדלעיל באה על רקע פניות לוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדי" ואישורי רואי 

של רואה חשבו� מבקר על בסיס הנחיות " דוח סקירה"לחשבו� להצעת נוסח לדוגמה של דוח מיוחד 
נני מתכבד לצר+ בזאת נוסח מומל* שבנדו� בש" הוועדה ה. 1'  ותק� סקירה מס70!  ו7תקני ביקורת 

  .אשר קיבל את ברכת הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת
  
  
  
  

  בכבוד רב
  
  
  
  ח"רו ,יזהר קנה

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

  הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדי� 
  (*) רואי חשבו#ואישורי

  
  דוגמה לנוסח 
  הנפרד לפי הביניי� דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי 

  , )דיי�ידוחות תקופתיי� ומי(לתקנות ניירות ער� ' ד38תקנה 
1970�ל"התש

(**)  
  
  

  מבוא

דוחות (ות ער   לתקנות נייר'ד38תקנה פי  להמובא המידע הכספי הביניי" הנפרדסקרנו את 
 במרס 31 ו"לי") החברה "! להל� (מ"בע__________  של חברה 1970!ל"תש ה,)תקופתיי" ומיידיי"

 הנפרד הינו מידע הכספי הביניי"ה. אותו תארי שהסתיימה בשל שלושה חודשי" ולתקופה ,  2010
 כספיהמידע האחריותנו היא להביע מסקנה על . באחריות הדירקטוריו� וההנהלה של החברה

  . בהתבסס על סקירתנוזו ביניי" תלתקופהנפרד  הביניי"
  

ס  לא סקרנו את המידע הכספי הביניי" הנפרד מתו  הדוחות הכספיי" של חברות מוחזקות אשר 
) הפסד(  ואשר הרווח 2010 במרס 31 ליו" שקלי"אלפי ______  לס  של כ "הסתכההשקעות בה� 

של שלושה חודשי"  לתקופה שקלי"אלפי ________ מחברות מוחזקות אלה הסתכ" לס  של כ 
הדוחות הכספיי" של אות� חברות נסקרו על ידי רואי חשבו� אחרי" . שהסתיימה באותו תארי 

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיי" בגי� אות� חברות , שדוחותיה" הומצאו לנו ומסקנתנו
   .מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבו� האחרי"

  
  היק% הסקירה

  
סקירה של מידע כספי  "! של לשכת רואי חשבו� בישראל1לתק� סקירה תא"  בהסקירתנוערכנו את 

סקירה של מידע כספי  נפרד . "לתקופות ביניי" הנערכת על ידי רואה החשבו� המבקר של הישות
, בעיקר ע" אנשי" האחראי" לענייני" הכספיי" והחשבונאיי", לתקופות ביניי" מורכבת מבירורי"

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר . נליטיי" ואחרי"ומיישו" של נוהלי סקירה א
ביקורת הנערכת בהתא" לתקני ביקורת מקובלי" בישראל ולפיכ  אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחו� 

בהתא" לכ  אי� אנו . שניודע לכל הענייני" המשמעותיי" שהיו יכולי" להיות מזוהי" בביקורת
  .   מחווי" חוות דעת של ביקורת

  
  מסקנה

  
לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור" , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבו� אחרי"

בהתא" , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערו "לנו לסבור שהמידע הכספי הביניי" הנפרד הנ
  . 1970 !ל"התש, )דוחות תקופתיי" ומיידיי"(לתקנות ניירות ער  ' ד38להוראות תקנה 

  
  

                                                     רואי חשבו�   

                                                           
(*)
 .הדוגמא הינה לדוח של רבעו� הראשו� ויש לעדכנה בהתא� ברבעוני� הבאי�   
(**)
י מליאת אותה "י ועדת משנה של הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת ואושר ע"נוסח לדוגמא זה נער� ע 

 .הוועדה


