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 2000הדוחות הכספיי  של תעש לשנת 
 תקציר

 בדוחות הכספיי  של תעש לשנת 2002הנהלת תעש והדירקטוריו  שלה לא דנו עד יוני 
רשות החברות הממשלתיות לא ראתה לנכו  להביע . וממילא לא אישרו אות , 2000

 מ . כי אישור דוחות כספיי  אלו יידחה למועד שאינו נראה לעי , את התנגדותה לכ 
 ג  נוכח ההשלכות של , שדירקטוריו  תעש ידו  בדוחות אלו כדי לאשר , הראוי

2001 על הדוחות הכספיי  של תעש לשנת 2000אישור הדוחות של שנת  אי
1
.  

♦  
מוגדרת התעשייה הצבאית לישראל , ) חוק החברות להל   (1999 ט"התשנ, על פי חוק החברות

כי חברה פרטית תערו  לכל שנה דוחות , החברות קובעחוק . כחברה פרטית)  תעש להל  ) (תעש(
דוח רווח והפסד ודוחות כספיי  , ) המועד הקובע להל  ( בדצמבר 31שיכללו מאז  ליו  , כספיי 
או בתו  תקופה אחרת שנקבעה , הדוחות ייערכו בתו  שישה חודשי  מהמועד הקובע. נוספי 

הדוחות ייערכו בהתא  לנדרש על . ה חודשי ובלבד שתקופה זו לא תעלה על תשע, בתקנו  החברה
ורואי החשבו  שמינתה החברה לצור  ביצוע פעולות ביקורת יבקרו , פי כללי חשבונאות מקובלי 

על , בנוס$ לכ . הדוחות הכספיי  יאושרו בידי הדירקטוריו  וייחתמו בשמו. את הדוחות הכספיי 
 .ניות של החברה את הדוחות שאישרהדירקטוריו  להביא בפני האסיפה השנתית של בעלי המ

 חוק  להל   (1975 ה"התשל, תעש הינה חברה ממשלתית כמוגדר בחוק החברות הממשלתיות
כי הדירקטוריו  ידאג מדי שנה בשנה , חוק החברות הממשלתיות קובע). החברות הממשלתיות
 השימוש בה  דוח המשאבי  ואופ , כולל ייעוד הרווחי , דוח רווח והפסד, לעריכת  של מאז 

ר הדירקטוריו  חייב "כי יו, כמו כ  קובע חוק החברות הממשלתיות).  הדוחות הכספיי  להל  (
   להל (ולרשות החברות הממשלתיות , כפי שהוגדרו בחוק, להגיש לשרי  האחראי  לענייני החברה

לאחר . יו את טיוטת הדוחות הכספיי  חודש ימי  לפני מועד הדיו  בה  בדירקטור) רשות החברות
ר הדירקטוריו  להגיש לשרי  ולרשות החברות את "על יו, אישור הדוחות על ידי הדירקטוריו 

מטרת הדוחות הכספיי  היא לאפשר לדירקטוריו  ולשרי  לקבל תמונת מצב . הדוחות המאושרי 
ת במצבי  בעייתיי  להצג. נכסיה והתחייבויותיה, על מצבה הכספי של החברה, בי  היתר, עדכנית

 .תמונת מצב זו משנה חשיבות
, כי תעש אמנ  הגישה לרשות החברות את טיוטת הדוחות הכספיי  כמצוות החוק, התברר . 1

 לדיו  2000 לא הציגה הנהלת תעש את טיוטת הדוחות הכספיי  לשנת 2002אול  עד יוני 
גיש אות  לא ה, 2000ממילא לא אישר הדירקטוריו  את הדוחות הכספיי  לשנת . בדירקטוריו 

 . ולא הביא בפני האסיפה השנתית דוחות כספיי  מאושרי  על ידיו, לשרי  ולרשות החברות
__________________ 

החליטה שלא להניח על , בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת  1
, לאומיי  של המדינה כדי למנוע פגיעה בקשרי מסחר בי , שולח  הכנסת ולא לפרס  נתו  מפרק זה

 ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי  
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בעיות מהותיות "כי היא מתמודדת ע  ,  הודיעה תעש למשרד מבקר המדינה2002בסו$ פברואר 
הסדרת מבנה ההו  "ו, "הליכי  משפטיי  שוני "ובכלל  , "כבדות משקל אשר טר  באו על פתרונ 

כי רואי החשבו  שלה לא יוכלו לחוות דעת  על , יש לקחת בחשבו , נוכח בעיות אלו". מיהעצ
בתחילת אפריל , אול . שלא לאשר את הדוחות הכספיי , לטענת תעש, לפיכ  נכו  היה. הדוחות
, כי לא הייתה קיימת הגבלה בביקורת,  הודיעו רואי החשבו  של תעש למשרד מבקר המדינה2002

. והעיכוב באישור הדוחות הכספיי  נבע מהחלטת תעש עצמה, יי  את עבודת שמנעה מה  לס
יכלו רואי החשבו  של תעש , כי לפי גילויי הדעת והתקני  המקצועיי  של רואי החשבו , יצוי 

 .לחוות דעת  על הדוחות הכספיי  לפי שיקול דעת 
 טיוטת הדוחות הכספיי  כי סיימה את עריכת, בנוס$ לכ  הודיעה תעש למשרד מבקר המדינה . 2

אול  הנהלת תעש והדירקטוריו  לא אישרו את ,  במועד הקבוע בחוק2000 בדצמבר 31ליו  
 . עקב הבעיות המתוארות לעיל, הדוחות הכספיי 

כי א$ א  תיתכ  פרשנות ולפיה יש לדירקטוריו  תעש סמכות להחליט , משרד מבקר המדינה מציי 
הדירקטוריו  לא , אול . מ  הראוי היה לקצוב את הדחייה בזמ , על דחיית אישור הדוחות הכספיי 

שדירקטוריו  תעש ידו  , מ  הראוי. קצב זמ  למועד הגשת טיוטת הדוחות הכספיי  לדיו  ולאישור 
אישור דוחות אלו  ג  נוכח ההשלכות של אי,  כדי לאשר 2000בדוחות הכספיי  של תעש לשנת 

 .2001על הדוחות הכספיי  של תעש לשנת 
כי לרשות , אול  לא נקבע, בחוק החברות הממשלתיות מפורטי  תפקידי רשות החברות . 3

בסו$ מארס . החברות קיימת סמכות לדחות ללא הגבלת זמ  את מועד אישור הדוחות הכספיי 
כי עקב סוגיות שעלולות להיות לה  השפעות ,  הודיעה רשות החברות למשרד מבקר המדינה2002

ובכלל  הליכי  משפטיי  שוני  שמועד , 2000ל הדוחות הכספיי  של תעש לשנת כבדות משקל ע
היא לא התנגדה לבקשת תעש לדחות את אישור הדוחות על ידי הדירקטוריו  עד , סיומ  אינו ידוע

כי ראוי היה , כי לא עולה מנסיבות העניי , משרד מבקר המדינה מעיר. לליבו  הסוגיות האמורות
ראוי היה לקצוב זאת , וא  בכל זאת לא התנגדה רשות החברות לדחייה, דוחותלדחות את אישור ה

 .בזמ  סביר
משרד האוצר ורשות , כי תעש, הודיעה רשות החברות למשרד מבקר המדינה, בעקבות הביקורת

תעש הודיעה בסו$ מאי ; החברות פועלי  להבאת הדוחות הכספיי  לאישור הדירקטוריו  בהקד 
ציגה לוועדת הכספי  של הדירקטוריו  את הבעיות המרכזיות המעכבות את כי הנהלתה ה, 2002

ועדת הכספי  החליטה לאפשר לתעש ;  ואת דרכי פתרונ 2000אישור הדוחות הכספיי  לשנת 
 .למצות את מציאת הפתרונות לבעיות בתו  שלושה חודשי 

‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„Ú Ô„ ‡Ï ˘Ú˙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ È ÂÈ 2002 
 ˙ ˘Ï ˘Ú˙ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·2000 , ¯Â˘È‡ ˙ÈÈÁ„Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙„ÓÚ ˙‡ ÔÎÂ

¯„‚ÂÓ Â È‡˘ „ÚÂÓÏ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˙ÂÁÂ„· ÔÂ„È ˘Ú˙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘
 ˙ ˘Ï ˘Ú˙ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰2000Ì¯˘‡Ï È„Î  ,È‡ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ÁÎÂ  Ì‚- ÂÏ‡ ˙ÂÁÂ„ ¯Â˘È‡

 ˙ ˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ2001. 


