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 דו"חות כספיים
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 דין וחשבון רואי החשבון המבקרים

 

 לבעלי המניות של

 

 החברה לפיתוח קצרין בע"מ

 

החברה(  -ביקרנו את המאזנים המצורפים של החברה לפיתוח קצרין בע"מ )להלן 

ואת דו"חות רווח והפסד, הדו"חות על השינויים  2357 -ו 2358בדצמבר  65לימים 

על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם  בהון העצמי והדו"חות

תאריכים. דו"חות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 

 אחריותנו היא לחוות דיעה על דו"חות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 

, לרבות תקנים בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

. על 6:>5 -ו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה החשבון(, התשל"ג שנקבע

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה 

סבירה של ביטחון שאין בדו"חות הכספיים הצגה מוטעית מהותית . ביקורת כוללת 

ות הכספיים. בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדו"ח

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 

נאותות ההצגה בדו"חות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס 

 נאות לחוות דעתנו.

 

פים באופן נאות בהתאם לכללי החשבונאות לדעתנו, הדו"חות הכספיים הנ"ל משק

 65בחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה לימים המקובלים, מכל 

ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי  2357 -ו 2358בדצמבר 

 המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.

 

 65לתאריכים ולתקופות דיווח שאחרי , הדו"חות הכספיים  2כמוסבר בביאור 

לכללי חשבונאות מקובלים מוצגים בסכומים מדווחים, בהתאם  2336בדצמבר 

. הדו"חות הכספיים לתאריכים ולתקופות דיווח שהסתיימו (Israeli GAAPבישראל )

יך על פי השינויים עד לתאריך הנ"ל מוצגים בערכים שהותאמו בו עד לאותו תאר

 .בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי
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