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 חשון, תשע"ח הכ"

 2017, נובמבר 14 
 לכבוד

 חברי לשכת רואי חשבון בישראל
 ח.נ,

 
  המעיריי לצורך בקשת תמיכהרואה חשבון אישור   הנדון : 

 
לאור פניות חוזרות של חברי לשכת רואי חשבון אל הלשכה, לפיהן נדרשים רואי חשבון לחתום על 

כי המסמך אינו בר להביא לידיעתכם הרינו שונות,  מצד עיריותכה במוסד ציבורי טופס בקשה לתמי
את נכונות פרטי הבקשה,  לאשרמתבקש רואה חשבון  מסמך זה על פי. חשבוןהחתימה בידי רואה 

לאשר את זהותם של מורשי החתימה בעמותה ולהצהיר כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות 
 ממוסדות ציבור אשר לא צוינו בבקשה.

 
חשבון לספק אישור כאמור הינה בניגוד לכללים המקצועיים החלים על רואי הבקשה מרואה 

בדבר "תיקון  70בדבר "דוחות מיוחדים של רואי חשבון" ותקן ביקורת  7החשבון מכוח תקן ביקורת 
 .לחתימה על אישור שכזה אין נפקות, ולפיכך בר דוחות מיוחדים של רואי חשבון"בד 7תקן ביקורת 

 
פרטי הנתונים החשבונאיים מתייחס לרואה החשבון ובו  נוסח חלופימצורף כנספח למכתב זה 

בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה, ככל שהינם לקוחים מרשומות החברה ומסמכים מבססים, 
על פי , וכן לזכויות החתימה בעמותה רשומות ומסמכים מבססיםלאותם ומציין את התאמתם 

לא הוגשו על ידי העמותה בקשות , הנהלת העמותה שבהתאם להצהרת, ולכך פרוטוקול רלוונטי
הנכם לנוסח החלופי ש נו זהמתבקשים לצרף את מכתב הנכםתמיכה נוספות, אשר לא צוינו בבקשה. 

 ותמים עליו חלף הנוסח הקיים.ח
 

בחוזר מנכ"ל לנושא נוהל תמיכות במוסדות  10.6אנו סבורים כי נוסח זה נותן מענה לדרישות סעיף 
שכן הוא עומד  די הרשויות המקומיות. כמו כן, על נוסח זה רואה חשבון רשאי לחתוםציבור על י

משרד הפנים לשינוי לגורמים הרלוונטיים ב פנינונציין כי במקביל, . בכללים המקצועיים החלים עליו
 דרישותיהם בנושא.

 
 דוח מיוחד של רואה חשבון, במתכונת של אישור, על בקשה לתמיכה במוסד ציבורי  נספח:

 בכבוד רב, 

 

 

 

 אריאל פטל, רו"ח

מ"מ יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות 
 דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון

 אורי מורד, רו"ח 

יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות 
 דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון
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 בקשה לתמיכה במוסד ציבוריעל במתכונת של אישור, ל רואה חשבון, דוח מיוחד ש - נספח

 דוח מיוחד של רואה חשבון מבקר יינתן על נייר מכתבים של רואה החשבון המבקר

 
 

 תאריך:_______________  לכבוד 

   ]שם הלקוח[

 א.ג.נ.,

  

 -)להלן  ]שם העמותה[עמותת "הבקשה"( של  -בקשה לתמיכה במוסד ציבורי )להלן הנדון: 

 מותה"("הע

 

 לבקשתכם וכרואה החשבון המבקר שלכם, הריני לאשר בזאת כי:

פרטי הנתונים החשבונאיים בבקשה ובמסמכים המצורפים אליה, ככל שהינם לקוחים מהרשומות  .1

  החשבונאיות של החברה, הינם בהתאם לאותן רשומות חשבונאיות.

 בעלי זכות החתימה בעמותה: .2

 , הוחלט: ]מועד האסיפה[ית שהתקיימה ביום  על פי הפרוטוקול מהאסיפה הכלל

 :זכויות החתימה יהיו לחברים הבאים 
 

 תפקיד תעודת זהות שם ושם משפחה מס'

1    

2    

3    

 

 .חתימתם בצירוף חותמת העמותה או על שמה המודפס, תחייב את העמותה לכל עניין ודבר 

בקשות תמיכה נוספות, אשר לא  , לא הוגשו על ידי העמותה1בהתאם להצהרת הנהלת העמותה .3

 צוינו בבקשה.

 

 

 בכבוד רב,  

   

 חשבוןרואה   

 

 

                                                           
 יש לקבל הצהרה כאמור על מנת לחתום על סעיף זה. 1


