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 625-  1 עמ'                                   ילגבי גילו הצהרה    
  

הצהרה לגבי גילוי בדוחות , תתווסף דוח הדירקטוריון וההנהלהלאחר בדוח שנתי של תאגיד בנקאי,   

  :כלהלן שנתיים של תאגידים בנקאיים

  certification(הצהרה (

  , מצהיר כי:[שם האדם המצהיר]אני, 

(להלן:  200Xלשנת  (להלן: "הבנק") [שם התאגיד הבנקאי] את הדוח השנתי של סקרתי .1

 .ח")"הדו

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג  .2

אותם מצגים,  נכללו, לאור הנסיבות בהן כללו בושנ של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר  .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי 

 בדוח.המוצגים  ותזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות

של בקרות ונהלים  ולקיומםבבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם  אני ואחרים .4

 וכן: .1על דיווח כספי בנקשל המית פניהולבקרה    1גילוילגבי ה

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים   (א)

שמידע מהותי המתייחס לבנק, לרבות תאגידים מאוחדים  כאלה, המיועדים להבטיח

, בפרט במהלך תקופת שלו, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים

  ל הדוח;ההכנה ש

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה   )ב(

מהימנות לגבי לספק מידה סבירה של ביטחון פנימית על דיווח כספי כזו, המיועדת 

לכללי הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם 

 ;ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו מקובליםחשבונאות 

 

                                                 

  ."וההנהלה בדבר "דוח הדירקטוריון כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור 1

  

     תאגיד בנקאי יכלול בדוח השנתי הצהרות נפרדות של המנכ"ל ושל  החשבונאי הראשי / החשב של הבנק או של

נתי של הבנק, חייבת להיות בדיוק לפי אדם המבצע בפועל אותו תפקיד. ההצהרה הנדרשת, שתיכלל בדוח הש

 המתכונת דלעיל. כל שינוי בנוסח של ההצהרה מחייב תאום מראש עם הפיקוח על הבנקים.
  

     במקום המילים "לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא לידיעתנו על  4בבנק שאין לו תאגידים מאוחדים, בסעיף

  לידיעתנו על ידי אחרים בבנק".ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים" יבוא "מובא 
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 625- 2 עמ'                                 לגבי גילוי הצהרה  

 

את בדוח של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו  אפקטיביותהערכנו את ה )ג(

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה  אפקטיביותמסקנותינו לגבי ה

 וכןהמכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; 

 רביעיהן רבעוגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ב )ד( 

באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של  שהשפיע

 וכןהבנק על דיווח כספי; 

 

בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון  אני ואחרים .1

תר לגבי של הבנק, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביו ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  )א(

הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, 

 וכןלעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; 

מעורבים או  ההנהלה מעורבתותית, בה כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מה )ב(

 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 ]חתימה[                                                            ]תאריך[                               

          ____________________________                           _______________ 

 ]שם ותפקיד[                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                 

  קורת ולוועדת )יש לזהות את כאשר מתאים, במקום "ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון" ירשם: "לוועדת הבי

 שם הוועדה( של הדירקטוריון", אם היא ממלאת תפקידים דומים."
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  625-3רקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי                   עמ' דוח הדי                                 

  

  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
    

דוח הדירקטוריון  , לאחר ההצהרה לגבי גילוי,לדוח שנתי של תאגיד בנקאי יצורף .1

 , אשר יכלול:בקרה פנימית על דיווח כספי בדבר והנהלת התאגיד הבנקאי

הצהרה בדבר אחריות הדירקטוריון וההנהלה לקביעתה ולקיומה של בקרה  .א

 נימית נאותה על דיווח כספי של התאגיד הבנקאי.פ

הצהרה המציינת את מסגרת העבודה ששימשה את ההנהלה לצורך ההערכה  .ב

 הנדרשת של אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של התאגיד הבנקאי.

הערכת ההנהלה בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של התאגיד הבנקאי  .ג

הדיווח, לרבות הצהרה האם הבקרה הפנימית על דיווח על דיווח כספי לסוף שנת 

 כספי אפקטיבית, או שאינה אפקטיבית.

חייב לכלול גילוי  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

על דיווח כספי הבנקאי של כל "חולשה מהותית" בבקרה הפנימית של התאגיד 

ית להסיק כי הבקרה הפנימית של שזוהתה על ידי ההנהלה. ההנהלה אינה רשא

על דיווח כספי אפקטיבית, אם יש חולשה מהותית אחת או  הבנקאי התאגיד

  על דיווח כספי, וכןהבנקאי יותר בבקרה הפנימית של התאגיד 

רה כי רואה החשבון המבקר שביקר את הדוחות הכספיים הכלולים בדוח הצה .ד

 השנתי, המציא דוח בדבר בקרה פנימית של התאגיד הבנקאי על דיווח כספי.
  
כאשר הנהלת התאגיד הבנקאי סבורה כי הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי  .2

קרה פנימית על , דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בלמועד הדיווח הינה אפקטיבית

 דיווח כספי יערך בהתאם למתכונת המפורטת להלן. 

כאשר הנהלת התאגיד הבנקאי סבורה כי הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי 

, דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על ינה אפקטיביתאלמועד הדיווח 

  ייבות.דיווח כספי יערך בהתאם למתכונת המפורטת להלן בהתאמות המתח

  

לרבות תיעוד, על מנת לספק תמיכה סבירה  לשמור ראיות,על התאגיד הבנקאי  .3

להערכת ההנהלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של התאגיד הבנקאי על דיווח 

 כספי.
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 625 - 4 עמ'                    בדבר בקרה פנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה 
 

 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

 

הדירקטוריון וההנהלה של ]שם התאגיד הבנקאי[ )להלן, "הבנק"( אחראים להקמה ולקיום של  

בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי )כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח 

ננה כדי לספק מידה סבירה של בטחון הדירקטוריון"(. מערכת הבקרה הפנימית של הבנק תוכ

 לדירקטוריון ולהנהלה של הבנק לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים

ללא תלות בטיב  .ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

אם נקבע כי  לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם ,ןרמת התכנון שלה

מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה 

 ולהצגה של דוח כספי.

 
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות 

מהימנים. מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים 

בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת 

 ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית. (monitorאפקטיביים ומנטרים )

 
הנהלת הבנק בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבנק על 

תבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של בה XX.31.12,דיווח כספי ליום 

 Committee of Sponsoring Organizations of -לדוגמא ה –]תצויין מסגרת הבקרה הפנימית 

the Treadway Commission (COSO).] ( בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינהbelieves) 

 על דיווח כספי הינה אפקטיבית. , הבקרה הפנימית של הבנקXX.31.12כי ליום  

 
בוקרה על ידי רואי  XX.31.12האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

החשבון המבקרים של הבנק ]שם משרד רואי החשבון[, כפי שצויין בדוח שלהם בעמוד מספר 

יווח כספי[ אשר בו ]יצויין מספר העמוד בו מופיע דוח רואה החשבון בדבר בקרה פנימית על ד

הבנק נכללה חוות דעת ]תצויין אופי חוות הדעת[ בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של 

 . XX.31.12על דיווח כספי ליום 

 

 )שם(  . . . . . . . . . . . . . .        )חתימה( . . . . . . . .  . . . .       יו"ר הדירקטוריון 

 

 ם(  . . . . . . . . . . . . . .        )חתימה( . . . . . . . .  . . . .  מנהל כללי                 )ש

 
 חשבונאי ראשי )תואר( . . . . . . . . .        )שם( . . . . . . . . . . .     )חתימה( .. . . . . . . . . . .  

 
 תאריך אישור הדוח:  . . .. . . . . . . . .. . . . . .  

 
 הערה: 

נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לעניין הדוח הכספי מקיים את הוראת כאשר    

 "חשבונאי ראשי", יחתום החשבונאי הראשי ויצוין תוארו. 501ניהול בנקאי תקין 
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  625- 5 עמ'                                             דוחות רואה החשבון המבקר     

 

  נספח

  החשבון המבקר הרוא ותדוח
  

  כספי בקרה פנימית על דיווח - דוח רואה החשבון המבקר  .1

  

בדבר בקרה פנימית  ההנהלהו הדירקטוריוןלאחר דוח  מיד בדוח שנתי של תאגיד בנקאי,

להלן  .בקרה פנימית על דיווח כספי -דוח של רואה החשבון המבקר  יתווסףעל דיווח כספי, 

  :דוחלמתכונת ה הדוגמ

בהתאם  –] בע"מ שם התאגיד הבנקאילבעלי המניות של [דוח רואה החשבון המבקר 

  בקרה פנימית על דיווח כספילהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים בדבר 

(להלן  וחברות בנות של [שם התאגיד הבנקאי]על דיווח כספי ביקרנו את הבקרה הפנימית 

קריטריונים שנקבעו במסגרת  , בהתבסס על 0X20בדצמבר  31ליום    "הבנק")ביחד 

 Committee of Sponsoring-ה שפורסמה על ידיהמשולבת של בקרה פנימית 

Organizations of the Treadway Commission )" להלןCOSO"(1 .הדירקטוריון 

 םולהערכתקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ל םהבנק אחראי ה שלהנהלהו

ההנהלה הדירקטוריון ובקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח של  ביותאפקטיהאת 

 . אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימיתהמצורף בקרה פנימית על דיווח כספי בדבר

  בהתבסס על ביקורתנו.  של הבנק על דיווח כספי 

 Public Company Accounting(PCAOB) -הערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני 

Oversight Board כפי שאומצו בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי,  "בארהב

לתכנן את הביקורת  פי תקנים אלה נדרש מאיתנו-על .לשכת רואי חשבון בישראל על ידי 

  אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות,להשיג מידה סבירה של בטחון  במטרהולבצעה 

בקרה פנימית  לגביביקורתנו כללה השגת הבנה .יקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספב

והערכה של  וכן בחינהחולשה מהותית,  שקיימתעל דיווח כספי, הערכת הסיכון 

. ביקורתנו של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך התפעולו  ןאפקטיביות התכנו

שביקורתנו  סבוריםנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו כו  חשבנביצוע נהלים אחרים שכללה גם 

  מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 לספק מידה סבירה של בטחון  המיועדשל בנק הינה תהליך על דיווח כספי בקרה פנימית 

דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם  וההכנה של דיווח כספי של מהימנות הלגבי 

נקים הוראות המפקח על הבלו (Israeli GAAP)בישראל  חשבונאות מקובלים כלליל

מדיניות ונהלים אשר: אותם כוללת את של בנק . בקרה פנימית  על דיווח כספי והנחיותיו

נאות את באופן מדויק ובבפירוט סביר, משקפות   אשר, רשומות מתייחסים לניהול )1(

) מספקים מידה סבירה 2( ;(לרבות הוצאתם מרשותו) של נכסי הבנק העברותהעסקאות וה

 כללית כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לשל בטחון שעסקאות נרשמו

 , ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו (Israeli GAAP)בישראל  חשבונאות מקובלים

  הדירקטוריון רק בהתאם להרשאות   של הבנק נעשים ושקבלת כספים והוצאת כספים

                                                 
להתייחס בדוח זה למודל הבקרה , יש COSOאם הביקורת נערכה בהתבסס על מודל בקרה פנימית שאינו  1

 הרלבנטי.
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) מספקים מידה סבירה של בטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של 3(-; ווההנהלה של הבנק

שיכולה , מורשים של נכסי הבנק בלתי (לרבות הוצאה מרשות) העברהרכישה, שימוש או 

  על הדוחות הכספיים. להיות להם השפעה מהותית

נוע או  לגלות הצגה בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למ

מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי 

חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות, או שמידת 

  הקיום של  המדיניות או הנהלים  תשתנה לרעה.  

רה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי לדעתנו, הבנק קיים, מכל הבחינות המהותיות, בק

, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה 0X20בדצמבר  31ליום 

  .COSOפנימית שפורסמה על ידי  

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם 

על הבנקים והנחיותיו, את  בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח

ואת דוחות רווח   X20-1-ו 0X20בדצמבר  31לימים  -של הבנק ומאוחדים   - המאזנים 

והפסד, הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי 

 31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום   -של הבנק ומאוחדים  – המזומנים

,  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם 20X1      ב     , והדוח שלנו מיום 0X20בדצמבר 

  .1דוחות כספיים

  

  

 [חתימת רואה החשבון המבקר]            [תאריך]

  

  

                                                 
הסיפא של משפט זה כך  אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל חוות דעת מסויגת, תותאם 1

  שתציין את ההסתייגות ותתאר אותה.
אם דוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים כלל פסקת הדגש (הפניית תשומת לב), יתווספו בסוף משפט זה 
המילים הבאות: "... וכן הפניית תשומת לב בדבר [תיאור קצר וברור של העניין נשוא פיסקת ההדגש, כגון: השפעת 

 ם לראשונה של תקן דיווח כספי חדש]".היישו
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  דוחות כספיים שנתיים  -דוח רואה החשבון המבקר   .2

רואה החשבון המבקר בדבר בקרה פנימית על לאחר דוח מיד בדוח שנתי של תאגיד בנקאי, 

לגבי דוחות כספיים שנתיים. להלן של רואה החשבון המבקר חוות דעת  תיכלל, דיווח כספי

  למתכונת הדוח: דוגמה

  

  
דוחות  - 1ניות של תאגיד בנקאי בע"מדוח רואה החשבון המבקר לבעלי המ

  כספיים שנתיים

  

 31לימים הבנק)  –(להלן  תאגיד בנקאי לדוגמה בע"מיקרנו את המאזנים המצורפים של ב

דוחות רווח  המאזנים המאוחדים לאותם תאריכים ואת ואת X20-1 -ו 0X20, בדצמבר

י והדוחות על תזרימי הדוחות על השינויים בהון העצמהרווח הכולל, על  ותהדוחוהפסד, 

 31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  לכל – הבנק ומאוחדים של –המזומנים 

. בנקשל ה . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה0X20, בדצמבר

  אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 


שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד בנות יים של חברות לא ביקרנו את הדוחות הכספ

 0X20בדצמבר,  31_____ מכלל הנכסים המאוחדים לימים % -_______ וכ% -מהווים כ

 יםהכלול הוצאות בגין הפסדי אשראילפני  מריבית, נטון הכנסותיה, בהתאמה, וX20-1-ו

_______ % -_ וכ____ % -____, כ% -כ יםמהוו דוחות הרווח וההפסד המאוחדיםב

לשנים שהסתיימו  הפסדי אשראיהוצאות בגין לפני  נטו ההכנסות במאוחד מריבית,מכלל 

, בהתאמה. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות X20-2 -ו 0X20 ,1-X20בדצמבר  31בימים 

_____  -____ מיליוני ש"ח וכ -הכספיים של חברות כלולות אשר ההשקעה בהן הינה כ

בהתאמה, וחלקה של  X20-1 -ו 0X20בדצמבר  31מיליוני ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 

_______  -כ______ מיליוני ש"ח ו -_______ מיליוני ש"ח, כ -הקבוצה ברווחיהן הינו כ

בהתאמה.  X20-2-ו 0X20 ,1-X20בדצמבר  31מיליוני ש"ח לשנים שנסתיימו בימים 

הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו 

לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על 

 ים.דוחות רואי החשבון האחר

, לרבות תקנים שנקבעו בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  

ותקני ביקורת  1973 – בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

  המפקח על הבנקים הוראותנקבע לפי  תאגידים בנקאייםמסוימים שיישומם בביקורת של 

                                                 
יג) של דוח רואה החשבון המבקר לגבי דוחות כספיים מאוחדים ודוחות כספיים של תאגיד דוגמה לנוסח אחיד (בלתי מסו   1

של לשכת   108תקן ביקורת הערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. הנוסח האחיד מבוסס על  -בנקאי 

תקן ביקורת נויים בנוסח של בהתאמות המתחייבות לתאגיד בנקאי. מובהר כי אם יחולו בעתיד שי רואי חשבון בישראל

  , רואי החשבון המבקרים של תאגידים בנקאים יפעלו גם בהתאם לשינויים אלה.108
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פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג -והנחיותיו. על

מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 

בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת 

ו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמ

הדירקטוריון וההנהלה של הבנק וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 

 אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.


חות הכספיים לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדו

של הבנק  –הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי 

ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון  X20-1 -ו 0X20בדצמבר,  31ובמאוחד לימים 

לכל אחת משלוש השנים בתקופה  –של הבנק ובמאוחד  –העצמי ותזרימי המזומנים 

 Israeli) בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, 0X20בדצמבר,  31שהסתיימה ביום 

GAAP) כמו כן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות המפקח על .

הבנקים והנחיותיו




 Public Company Accounting Oversight Board  -הביקרנו גם, בהתאם לתקני 

(PCAOB) כפי שאומצו על ידי בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי ארה"בב , 

בדצמבר  31, את הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום לשכת רואי חשבון בישראל

0X20 בהתבסס על [ציין את הקריטריונים של הבקרה, לדוגמא: "קריטריונים שנקבעו ,

 Committee of Sponsoring Organizations-במסגרת המשולבת של בקרה פנימית של ה

of the Treadway  Commission (COSO) והדוח שלנו מיום [תאריך הדוח, שצריך ,["

  להיות זהה לתאריך הדוח על הדוחות הכספיים] כלל [כלול את אופי חוות הדעת]. 


 

[תאריך]      [חתימת רואה החשבון המבקר]  
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