
כספ'ד'ווחעלהפב'מ'תהבקרהדבברוההבהלההד'רקטור'תודוח

לפק'ד'סהשתלמותקרומ'נהלשלהמנהלת"החברהשלהד'רקטור'ון,בפ'קוחההנהלה,

שלוק'ומהלקב'עתהאחרא'תהמנהלת")"החברה(להלן:בע"מ"והש'רות'סהמ'נהלעודב'

תוכננההמנהלתהחברהשלהפנ'מ'תהבקרהמערכתכספ'.ד'ווחעלנאותהפנ'מ'תבקרה

הכנהל:גג'המנהלתהחברהשלולהנהלהלד'רקטור'וןב'טחוןשלסב'רהמ'דהלספקדכ'

 ) IFRS (ב'נלאומ"סכספ'ד'ווחלתקנ'בהתאסהמפורסמ'סכספ"סדוחותשלנאותהוהצגה

הבקרהמערכותלכלשלהן,התכנוןרמתבט'בתלותללאההון.שוקעלהממונהוהוראות

'כולותהןאפקט'ב'ותה'נןאלומערכותכ'נקבעאסגםלפ'כומובנות.מבגלות'שהפנ'מ'ת

כספ.'דוחשלולהצגהלער'כהבהת"חסבלדבבטחוןשלםב'רהמ'דהלםפק

עסקאותכ'להבט'חהמ'ועדתמק'פהבקרותמערכתמק"מתהד'רקטור'וןבפ'קוחההנהלה

מה'מנ'ס.החשבונא"סוהר'שומ'סמוגב'ס,הגכם'סההבהלה,להרשאותבהאתסמבוצעות

והתקשורתהמ'דעשערוצ'להבט'חדכ'צעד'סנוקטתהד'רקטור'וןבפ'קוחההנהלהבנוסף,

פנ'מ'ת.בקרהנהל'ב'צועלרבותב'צוע, ) monitor (ומנטר'סאפקט'ב"ס

שלהפנ'מ'תהבקרהאפקט'ב'ותאתהער'כההד'רקטור'ון nבפ'קוהמנהלתהחברההבהית

שנקבעוקר'טר'ונ'סעלבהבתסס , 2010דבצמבר 31ל'וסכםפ' nד'וועלהמנהלתהחברה

 Commlttee of Sponsoriח g Orgaח izatlons of theה-שלהפנ'מ'תהבקרהבמודל

readway Commission ז) COSO (. מאמ'נהההנהלהזו,הערגהעלבהבתסס

) believes ( 'ד'ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ'מ'תהבקרה , 2010בדצמבר 31ל'וסכ

אפקט'ב'ת.ה'נהכספ'

' I הד'רקטור'ון"ר

מנכ"ל

כספ'סמנהל

רוב'ןאפר'ס

גלרמדרכ'
=-" 1 ~~-

 ~.םוו'ר'ראובן

 __ ~":':-'('-'(-"(-''~-,,ח _הדוח:א'שורתאר'ו
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 ) fCertiו cation (הצהרה

 :'כמצה'רגלר,מדרכ'אנ',

עורב'לפק'ד'םהשתלמותקרומ'נהלשלהמנהלת"החברההשנת'הדוחאתסקרת' . 1
"הדוח").(להלו: 2010לשנתהמנהלת")"החברה(להלו:בע"מ"והש'רות'סהמ'נהל

בוחסרולאמהות'תעורבהשלנכוולאמצגכלכוללא'ננודהוח ',תע'ד'עלבהבתסס . 2

נכללובהוהנט'בותלאורבו,שנכללושהמצג'םדכ'הנחוץמהות'תעודבהשימצג
רבוח.המכוטהלתקופהבהת"חטמטע'ם'ה'ולאמצג'ס,אותם

באופומשקפ'סדבוחהכלולאחרכספ'ומ'דעהכספ"סהדוחות ,'תע'ד'עלבהבתטט . 3

בהווהש'בו"סהפעולות,תוצאותהכספ,'המבצאתהמהות'ות,הבח'נותמכלאגות,

רבוח.המכוט'םולתקופותלמועד'םהמנהלתהחברהשלהמזומנ'םר'מ' mוהעצמ'

שלולק'ומסלקב'עתםאחרא'סזוהצהרההמצה'ר'סהמנהיתבחברהואחר'םאנ' . 4

וכו-המנהלת;החברהשלכטפ'ד'ווחעלהפנ'מ'תולבקרההג'לו'לבג'וגהל'םבקרות

בקרותשלפ'קוחנותחתלקב'עתםגרמנואוכאלה,ונהל'םבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמת"חטמהות'שמ'דעלהבט'חהמ'ועד'סאכלה,ונהל'ם

תקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחר'ס 'ד'עלל'ד'עתנומואב
הדוח;שלההכנה

עלפנ'מ'תבקרהקב'עתעלפ'קחגואוכטפ',ד'ווחעלפנ'מ'תבקרהקבענו )ב(

הד'ווחמה'מנותלבג'ב'טחוושלטב'רהמ'דהלטפקהמ'ועדתכטפ',ד'ווח

ב'גלאומ"םד'ווחלתקג'בהאתםערוכ'םהכספ"םשהדוחותולכרהכטפ'

) FRS (ההוו;שוקעלהממונהולהוראותו

החברהשלהג'לו'לבג'והנהל'םהבקרותשלהאפקט'ב'ותאתהערכנו )ג(

לבג'והנהל,סהבקרותשלהאפקט'ב'ותלבג'מטקנות'נואתוהצגנוהמנהלת
וכו-הערכתנו;עלבהבתסטדבוחהמכוסההתקופהלתוםהג'לו,'

כטפ'ד'ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ'מ'תבבקרהש'נו'כלבדוחג'ל'גו )ד(

להשפ'עשצפו'טב'ראומהות',אבופושהשפ'עהרב'ע'ברבעוושא'רע

וכו-כטפ';ד'ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ'מ'תהבקרהעלמהות,'אבופו

המבקר,החשבוולרואהג'ל'נוזוהצהרההמצה'ר'סהמנהלתבחברהואחר'סאנ' . 5

עלבהבתסטהמנהלתהחברהשלהד'רקטור'וןשלהב'קורתולוועדתלד'רקטור'וו

כספ':ד'ווחעלהפנ'מ'תהבקרהלבג'ב'ותרהעדכנ'תהערכתנו

בהפעלתהאובקב'עתההמהות'ותוהחולשותהמשמעות"סהל'קו"םכלאת )א(

שלב'כולתהלפגועשצפו"סטב'ראשרכטפ',ד'ווחעלהפנ'מ'תהבקרהשל

וכו-כספ';מ'דעעלולדווחלטכסלרבע,לרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהות'ת,שא'נהוב'ומהות'תב'ותרמ'ת,כל )ב(

שלהפנ'מ'תבבקרהמשמעות'תפק'דלהסש'שאחר'סעורב'סמעורב'ס

כספ'.ד'ווחעלהמנהלתהחברה

ד'ו.כפ'עלאחר,אדםכלמאחר'ותאומאחר'ות'לגרועדכ'לע'לאבמורא'ו

אתר'ר

 ן'~ 1 ( /; 1
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 ) fCertiו cation (הצהרה

 :'גמצה'רסוו'ר',ראובואנ',

עודב'לפק'ד'םהשתלמותקרומ'נהלשלהמנהלת"החברההשנת'הדוחאתסקרת' . 1

"הדוח").(להלו: 2010לשנתהמנהלת")"החברה(להלו:בע"מ"והש'רות'סהמ'נהל

בוחסרולאמהות'תעודבהשלנגוולאמצגכלכוללא'ננודהוח ,'תע'ד'עלבהבתסס . 2

נגללובהוהנס'בותלאורבו,שנכללושהמצג'סדכ'הנחוץמהות'תעודבהשלמצג

דבוח.המנוסהלתקופהבהת"חסמטע'ם'ה'ולאמצג'ם,אותם

אבופומשקפ'םדבוחהגלולאחרגספ'ומ'דעהגספ"םהדוחות ,'תע'ד'עלבהבתסס . 3

בהווהש'נו"םהפעולות,תוצאותהגספ',המבצאתהמהות'ות,הבח'נותמנלאנות,

דבוח.המגוס'םולתקופותלמועד'םהמנהלתהחברהשלומנ'ס rהמוזתרימיהעצמ'

שלולק'ומסלקב'עתסאחרא'סזוהצהרההמצה'ר'סהמנהלתבחברהואחר'םאנ' . 4

וגו-המנהלת;החברהשלגספ'ד'ווחעלהפנ'מ'תולבקרההג'לו'לבג'ונהל'םבקרות

בקרותשלפ'קוחנותחתלקב'עתםגרמנואוגאלה,ונהל'םבקרותקבענו )א(

המנהלתלחברההמת"חסמהות'שמ'דעלהבט'חהמ'ועד'םאכלה,ונהל'ם

תקופתבמהלרבפרטהמנהיתבחברהאחר'ס 'ד'עלל'ד'עתנומואב

הדוח;שלההגנה

עלפנ'מ'תבקרהקב'עתעלפ'קחנואוכספ',ד'ווחעלפנ'מ'תבקרהקבענו )כ(

הד'ווחמהימנותלבג'ב'טחוושלסב'רהמ'דהלספקהמ'ועדתכספ',ד'ווח

ב'נלאומ"סד'ווחלתקנ'בהאתסערוכ'סהכספ"םשהדוחותולכרהכספ'
) FRS (ההוו;שוקעלהממונהולהוראותו

החברהשלהג'לו'לבג'והנהל'םהבקרותשלהאפקט'ב'ותאתהערכנו )ג(

לבג'והנהל'םהבקרותשלהאפקט'ב'ותלבג'מסקנות'נואתוהצגנוהמנהלת

וכו-הערכתנו;עלבהבתססדבוחהמכוסההתקופהלתוםהג'לו',

גספ'ד'ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ'מ'תבבקרהש'נו'כלדבוחג'ל'נו )י(

להשפ'עשצפו'סב'ראומהות',אבופושהשפ'עהרב'ע'ברבעוושא'רע

וכו-כספ';ד'ווחעלהמנהלתהחברהשלהפנ'מ'תהבקרהעלמהות',אבופו

המבקר,החשבוולרואהג'ל'נוזוהצהרההמצה'ר'סהמנהלתבחברהואחר'םאב' . 5

עלבהבתססהמנהלתהחברהשלהד'רקטור'וושלהב'קורתולוועדתלד'רקטור'וו

כספ':ד'ווחעלהפנ'מ'תהבקרהלבג'ב'ותרהעדכנ'תהערכתנו

בהפעלתהאובקב'עתההמהות'ותוהחולשותהמשמעות"םהל'קו"םכלאת )א(

שלב'כולתהלפגועשצפו"םסב'ראשרכספ',ד'ווחעלהפנ'מ'תהבקרהשל

וכו-כספ';מ'דעעלולדווחלסכםלדבע,לרשום,המנהלתהחברה

אוההנהלהמעורבתבהמהות'ת,שא'נהוב'ומהות'תב'ותרמ'ת,כל )ב(
שלהפנ'מ'תבבקרהמשמעות'תפק'דלהםש'שאחר'םעודב'סמעורב'ס

כספ'.ד'ווחעלהמנהלתהחברה

ד'ו.כלפ'עלאחר,אדסכלמאחר'ותאומאחר'ות'לגרועדכ'לע'לאבמורא'ו

J1סס \:ינ 1 ג____"_=~~ ____ _ 
כספ'םמנהלסוו'ר',ראובואתר'ר
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שלהמגייתלבעליהמבקרהחשבי'ריאהדיח

בע"מוהשיריתיםהמיגהלעודבילפקידיםהשתלמיתמיגהלקר'שלהמנהלתהחברה

כספידיייחעלפגימיתבקרה

השתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

עלבהתבסס ,. 010ברrצמבר 31,יוםהחברה)-(להלןבע"מוהשירותיםהמינהלעובדילפקידים

 Committee 0 "ה-ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

y Commission ם.rr:adw זe ןןs 0" l חSponsoring Organiz..1.tio כלהלן-COSO (. הדירקסוריון

 oוהשירותיהמינהלעובדילפקידיםהשתלמותקרןמינהלשלהמנהלתהחברהשלוההנהלה

כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהמנהלת)החברה-כלהלןמ IIבע

בדוחהנכללתהחברה,שלכטפידיווחעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתם

דעהלחוותהיאאחריותנוהמצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריון

 .ביקורתנועלבהתבססהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעל

 ) PCAOB) PLlblic Compalר Y Accounting Ovcrsiglltה-לתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

d rםBo . רואילשכתידיעלאומצואשרכספי,דיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתכדכראכרה"כ

להשיגבמטרהולכצעההכיקורתאתלתככןמאיתנונדרשאלהתקניםי Pעלבישראל.חשבון

עלאפקטיביתפנימיתבקרההמהותיות,הבחיכותמכלקויימה,אםביטחוןשלסכירהמדיה

הערכתכספי,דיווחעלפנימיתבקרהלגביהבכההשגתכללהביקורתנוהחברה.שלכספידיווח

בקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכהבחיכהוכןמהותית,חולשהשקיימתהסיכון

ככחוציםשחשבנואחריםנהליםכיצוענםכללהביקורתכו .שהוערדהסיכוןעלבהתבסספכימית

 .דעתנולחוותאגותבסיסמספקתשביקורתכוטבוריםאנולכסיכות.בהתאם

לנכיבטחוןשלסכירהמידהלספקהמיועדתהלידהינההחכרהשלכספידיווחעלפנימיתכקרה

להנחיותבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

בקרה . IFRSבינלאומייםלכל,יםובהאתםתאוצרבמשדרוחסבוןביטוחההון,שוקעלהממונת

לניהולמתייחסים ) 1כ :אשרונהליםמדיניותאותםאתכוללתהחכרהשלכספידיווחעלפנימית

נכסישלהעכרותרההעסקאותאתנאותוכאופןבמדויקמשקפותסביר,בפירוסאש,ררשומות

ות Iנרשגשעסקאותביטחוןשלסבירתידה Iכמספקים ) 2כרשותה) Iכהרצאתם(לרבותהחברה

וחסכון,כיסוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרש

החברתשל;כס!(יםותוצאתכספיםושקכלת . IFRSכינלאומייםלכלליםוכהתאםהאר:נJרשרד Iבג

 iהמנהלתהחברהשלותהנתלההדירקסוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשים

 03-7514511פקס. , 03-751 ' 1514סל. , 52521יקיד Iכ 18היצירהדח'נן:רמת
et. i I )ו;ו\'.ז :ilI :ו; I"it' .. g(.lJ:I ןI ו:I i יו;'II:-I 
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,ואיחשבון

העברהאושימושרכישה,שלכמועדגילו;אולגכי'מניעהביטחוןשלסבירהמידהמספקיזכ ) 3 (-ו
עלמחותיתחשפעחלחזכלחיותשיכולחהחכרה,נכסישלמורשי,זככלתימרשות)חוצאה(לרכות

הכספייזכ.הדוחות

חצגחלגלותלמניעאועשןיהשלאכספידיווחעל,פנימיתהמוכנות,כקךהמגכלותיהכשל

חשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתכסיסעלהעתידלגכימסקנותהסקתכן,כמומוטעית.

שלהקיוםשמידתאוכנסיבותשינוייםכגללמתאימותלכלתיתהפוכנהשבקרותלסיכון

 .לרעחתשתנחהנהליזכאוהמדיניות

דיווחעלאפקטיביתפנימיתכקרההמהותיות,הבהינותמכלקיימה,המנהלתהחברהלדעתנו,

שלהמשולכתכמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס 2010כדצמכר 31ליוםהחברהשלכספי

 . COSOדייעלשפורסמהפנימיתבקרה

 31לימיםהחברהשלהכספייםהדוחותאתבישראל,מקובליםביקורתלתקניכהתאםבזככיקרנו

והדוח 2010בדצמבר 31ביוזכשהסתיימהכתקופהמהשנתייזכאחתולכל 2009ו- 2010בדצמכר

כספייזכ.דוחותאותזכעלמסויגתכלתידעתחוותכלל , 2011כמרץ 30מיוזכשלנו

30.3.2011 
תאריך

( C/ ',J,J ?..1 ~ /ו ,../-
ות'לוטרכךודרי

חשבוןרואי
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