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  43 מספר טופס

  רואה החשבון של פירמה נייר על יוגש

 
  הקבלנים רשם

  והשיכון הבינוי משרד
  18110ת.ד. 

  קריית הממשלה 
  9118002 ירושלים מזרח

  
  .,נ.א.ג
  

/ ___בע"מ _______________________של חברת ___ חשבון רואי חוות דעת  : הנדון
מחק את (___ _________/ עוסק מורשה ___________________שותפות 

 תקנה לפי סיווג מעקב תצהירב המופיעים כספיים נתונים ביקורת בדבר ) המיותר

) רשומים קבלנים סיווג( בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום לתקנות א10

  ________________________________________מיום 1988-ח"התשמ
  
  

שותפות / ______________)(ח.פ בע"מ_______ _____________חברת  של החשבון כרואי
  ___ _____/ עוסק מורשה _________________מספר)___ שותפות________ (________

 (להלן:"החברה"/"השותפות"/"העוסק") )מחק את המיותר(___/ ____________ ת.ז.
 של כספי היקף בדבר הכספיים הנתונים את ביקרנו, )המיותר את מחק( /תוהולבקשת
 שמובאים כפי 3ונספח  6, 4או  1 מספר בסעיפים הכלולים הזמנה/חוזה פי על /ותהעבודה

סיווג (נדסה בנאיות לעבודות הא לתקנות רישום קבלנים 10מעקב סיווג לפי תקנה  תצהירב
 בחותמתנו והמסומן בזאת המצורף _____________ מיום 1988-ח"התשמ) קבלנים רשומים

 הנהלת באחריות הינו התצהיר). בהתאמה" התצהיר -ו" הכספיים הנתונים: "להלן( זיהוי לשם

מנכ"ל החברה בעל זכות חתימה בשם /או ו )המיותר את מחק(/השותפות/העוסק החברה

 על בהתבסס ל"הנ תצהירב האמורים הכספיים הנתונים על דעה לחוות היא אחריותנו .1התאגיד
  .קורתנויב
  

 מאתנו נדרש אלו תקנים פי על. בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 הכספיים בנתונים שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן

 התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת .מהותית מוטעית הצגה בתצהיר האמורים
 על שנעשו ייםהמשמעות האומדנים של בחינה גם כוללת ביקורת. האמורים הכספיים בנתונים

 הנתונים הצגת נאותות הערכת וכן )המיותר את מחק( העוסק/השותפות/ החברה הנהלת ידי
  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה שבתצהיר הכספיים

  
 בחינותה מכל, נאות באופן, משקפים ל"הנ בתצהיר האמורים הכספיים הנתונים לדעתנו

 .מתבססים הם עליהם והאסמכתאות ברשומות ישומיםהר את, המהותיות

  
  ,בכבוד רב    :_________________תאריך

  
  ________________    :_______________שם העיר

  רואי חשבון    

הקבלנים במשרד   ורשםועדה משותפת של לשכת רואי חשבון בישראל  ידי -עלנקבע  זה נוסח   *) (

   .2014אוקטובר  הבינוי והשיכון  

                                                 

. 42משפט זה יתווסף רק במקרים בהם לתאגיד קיים מנכ"ל  בשכר שחתם על  תצהיר מנכ"ל כמוזכר בטופס    1
ל הינו בעל זכות חתימה לבד או בעל זכות החתימה היחיד אלא "יובהר כי אין באמירה הנל קביעה כי המנכ

 גיד.התארק היותו אחד מבעלי זכויות החתימה בהתאם לפרוטוקול זכויות חתימה של 


