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דוח רואה החשבון המבקר 
 

 תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים של לעמיתים
 

 
 
 
 

המנוהלת על ידי  תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצוייםשל  המצורפים המאזנים את ביקרנו
דוחות  את, 2011- ו2012  בדצמבר31לימים  ("הקופה" - להלן)מ "איילון חברה לניהול קופות גמל בע
בזכויות העמיתים לכל אחת מהשנים שהסתיימו  השינויים על ההכנסות וההוצאות ואת הדוחות

איילון חברה  של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות. באותם תאריכים
 .ביקורתנו על בהתבסס אלה דוחות כספיים על לחוות דעה היא אחריותנו. מ"לניהול קופות גמל בע

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

 את לתכנן מאיתנו נדרש ,אלה תקנים פי על. 1973-ג"התשל ,(חשבון רואה של דרך פעולתו) חשבון

 מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה להשיג מידה במטרה ולבצעה הביקורת

 .הכספיים שבדוחות ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת .מהותית
 ידי על שנעשו האומדנים המשמעותיים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת

 אנו. בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן הקופה של וההנהלה הדירקטוריון

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים
 

 
המצב הכספי את , ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו

 ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות העמיתים 2011- ו 2012 בדצמבר 31 ימיםשל הקופה ל
כללי החשבונאות ודרישות הגילוי בהתאם ללכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים שלה 

תקנות מס הכנסה  ובביטוח וחסכון במשרד האוצר, הוראות הממונה על שוק ההוןאשר נקבעו ב
 .1964-ד"התשכ, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
 

, ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי"בארה PCAOB -בהתאם לתקני ה, ביקרנו גם
את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה , כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית , 2012,  בדצמבר31ליום 
  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על 2013,  במרס21 והדוח שלנו מיום COSOשפורסמה על ידי 

 .אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה

 

 

 קסירראת גבאי קוסט פורר                    , אביב-תל

רואי חשבון                2013,  במרס21
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 מאזנים
 

 

  
  בדצמבר31ליום 

  
2012 2011 

  
 ח"אלפי ש

 רכוש שוטף
 מזומנים ושווי מזומנים   

 
 12,921  12,318 

 חייבים ויתרות חובה
 

 94  195 

 סך כל הרכוש השוטף
 

 13,015  12,513 

 השקעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים   
 

 88,384  95,220 
 נכסי חוב שאינם סחירים

 
 5,269  5,538 

 מניות  
 

 13,009  15,978 

 השקעות אחרות
 

 19,122  16,544 

 סך כל ההשקעות הפיננסיות
 

 125,784  133,280 

    
    

 סך כל הנכסים
 

 138,799  145,793 

 זכאים ויתרות זכות    
 

 55  55 

 זכויות העמיתים
 

 138,744  145,738 

 סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים 
 

 138,799  145,793 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2013,  במרס21
תאריך אשור הדוחות 

 לבנה ציטרינבוים  דן קהל  משה טיומקין  הכספיים
 בעלת התפקיד הבכיר  ל"מנכ  ר הדירקטוריון"יו  
 ביותר בתחום הכספים      
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 דוחות הכנסות והוצאות
 
 

  
  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

  
2012 2011 

  
 ח"אלפי ש

 הכנסות 
 ממזומנים ושווי מזומנים   

 
 102  210 

 :מהשקעות

 מנכסי חוב סחירים   
 

 7,533  2,222 
 מנכסי חוב שאינם סחירים

 
 752 ( 77) 

 ממניות
 

 906 ( 1,062) 

 מהשקעות אחרות
 

 1,674 -  

 סך כל ההכנסות מההשקעות
 

 10,865  1,083 

        
 סך כל ההכנסות 

 
 10,967  1,293 

 הוצאות
 דמי ניהול   
 

 652  358 
 עמלות ניהול השקעות

 
 9  71 

 הוצאות אחרות
 

-   6 

 סך כל ההוצאות
 

 661  435 
  עודף הכנסות על ההוצאות לתקופה

 

 10,306  858 
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 ות על שינויים בזכויות העמיתיםדוח
 

    
  

  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

  
2012 2011 

  
 ח"אלפי ש

  בינואר של השנה1זכויות העמיתים ליום 
 

 145,738  51,658 

 תשלומים לעמיתים
 

 13,925  1,726 

 העברות צבירה לקופה
 העברות מקופות גמל   
 

 375  101,289 

 העברות צבירה מהקופה    
 העברות לקופות גמל   
 

( 3,750) ( 6,341) 

 נטו, העברות צבירה
 

( 3,375)  94,948 
עודף הכנסות על הוצאות לתקופה מועבר מדוח הכנסות 

 והוצאות
 

 10,306  858 

  בדצמבר של השנה31זכויות העמיתים ליום 
 

 138,744  145,738 
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 תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים
 באורים לדוחות הכספיים

 
 כללי דיווח : - 1ביאור 

                      
                      כללי

הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי חשבונאות והדיווח אשר נקבעו בהתאם להוראות הממונה . א
 .על שוק ההון בטוח וחסכון במשרד האוצר

 
 הגדרות .ב
 
 :בדוחות כספיים אלה 

   
 .תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים - הקופה

   
 .מ"איילון חברה לניהול קופות גמל בע-  המנהלתהחברה 

   
 ..2010, ע"התש, דוחות כספיים שנתיים)כהגדרתם בתקנות ניירות ערך - בעלי ענין 

   
 צדדים קשורים 

 

  (כללים לאישור וניהול קופות גמל)כהגדרתם התקנות מס הכנסה 
 וכמשמעותם בגילוי דעת של לשכת רואי , 2005-ו"תיקון התשס

 חשבון בישראל
   

 מדד 
- 

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית 
 .לסטטיסטיקה

 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית : - 2ביאור 
 בסיס הערכת הנכסים . א

 
יתרות ופקדונות בבנקים שהופקדו לתקופה מקורית שאינה –מזומנים ושווי מזומנים . 1

מזומנים ושווי .  חודשים ואשר לא חל עליהם שעבוד או מגבלה אחרת3עולה על 
 .מזומנים כוללים ריבית שנצברה לתאריך המאזן

 
 .מוצגים לפי שווי השוק הידוע ליום המאזן- ניירות ערך סחירים  .2

 . ניירות ערך שהמסחר בהם הופסק מוצגים בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות
 
 -ניירות ערך בלתי סחירים.      3

דוח הכנסות השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך 
 וכן של נכסי חוב פיננסים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן והוצאות

. לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם
שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של 

ציטוטי המחירים ושיעורי . ע בתל אביב"אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני
שפורסם על ידי משרד , הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז

החל . להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים, האוצר
מספקת קבוצת מרווח הוגן ציטוטי , (מודל מרווח הוגן- להלן ) 2011,  במרס20מיום 

מודל - להלן )מחירים ושערי ריבית היוון לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא סחירים 
מאותו מועד הפסיקה קבוצת שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים . (מרווח הוגן
מודל מרווח הוגן בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס אלא על . המוסדיים

חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת מיקום 
ת הסיכון הנגזרת ממחירי יהנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמי

אין . הנפקות בשוק הלא סחיר והמעבר למודל מרווח הוגן ייושם כשינוי אומדן/עסקאות
השפעה מהותית על הדוחות הכספיים כתוצאה מיישום המודל החדש לראשונה ביום 

. המעבר
 
בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה קבוצת  

 הודיע משרד האוצר שקבוצת 2012,  באוקטובר15ביום . מרווח הוגן פורסם מכרז חדש
הקבוצה הזוכה תהיה אחראית על המתודולוגיה . זכתה במכרז האמור" שערי ריבית"

בשלב  . לקביעת מחירים ושערי ריבית להיוון תזרימי המזומנים של נכסי חוב לא סחירים
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 תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים
 באורים לדוחות הכספיים

 
 (המשך) כללי דיווח ומדיניות חשבונאית : - 2ביאור 

 
 

 (המשך) בסיס הערכת הנכסים . א
 

זה אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן 
. של נכסי חוב לא סחירים והאם תהיה השפעה כאמור

 
מ לספק שירותים אלו עד " שפרסם משרד האוצר תמשיך מרווח הוגן בעלמכתבבהתאם  

מ יהיה "והמעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי שערי ריבית בע 2013 אפריל ב30ליום 
מ החל מאותו יום " כאשר הציטוטים שתספק מרווח הוגן בע2013,  באפריל22-ביום ה

 .ישמשו לצורכי בדיקות ובקרה
 

 
 (המשך) בסיס הערכת הנכסים . ב

 
 

יחד . 2011 בדצמבר 31מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים של קופת הגמל ערוכים ליום . 4
 29התשואה שנזקפה לחשבונות העמיתים הינה התשואה שחושבה ביום , עם זאת

 שהינו יום העסקים , 2011בדצמבר 
וזאת בהתאם לתקנות ובהתאם להנחיות לדיווח תשואות , 2011האחרון של שנת 

כי הפקדות לקופה שבוצעו , בהקשר זה יצוין. שבועיות שפורסמו על ידי אגף שוק ההון
 נכללו במסגרת הדיווחים השנתיים לעמיתים וכן במסגרת נכסי 2011 בדצמבר 30ביום 

 בדצמבר 29שערוך נכסי קופת הגמל בוצע ליום , בנוסף.  2011 בדצמבר 31הקופה ליום 
 בהתאם לאחת החלופות האפשריות שנכללו בהבהרה לעניין מועד סגירת הדוחות 2011

 בדצמבר 30שפורסמה על ידי אגף שוק ההון ביום ,  בקופות גמל2010הכספיים לשנת 
2010. 

  
וההכנסות הנגזרות משערוך שוויים , להלן יפורטו הנכסים אשר לגביהם שווי הנכסים

 31שונה משוויים ליום , כפי שנכלל במסגרת הדוחות הכספיים, 2011 בדצמבר 29ליום 
 :2011בדצמבר 

ניירות ערך לא סחירים אשר משוערכים לפי עלות מותאמת או בהתאם  .1
 .לשיטת היוון תזרימי המזומנים

 .ל"ניירות ערך סחירים בחו .2

 .ח או צמודים לו"ניירות ערך אשר נקובים במט .3
 

 הכרה בהכנסות והוצאות .ג
 
 .ההכנסות וההוצאות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס מצטבר 

 
 זכויות העמיתים .ד
 

על פי מועד ,  הפקדות לקופה ומשיכות מהקופה נכללות בדוחות הכספיים על בסיס מזומן
 .התשלום בפועל/התקבול

 
 שימוש באומדנים .ה
 
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש  

באומדנים ובהערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים 
אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב . איננה ניתנת לקביעה מדויקת בעת עריכתם

השפעתם הסופית של עסקאות או עניינים כאמור עשויה להיות , שיקול הדעת של ההנהלה
 .שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם
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 תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים
 באורים לדוחות הכספיים

 
 (המשך) כללי דיווח ומדיניות חשבונאית : - 2ביאור 

 
 

 וההצמדה החליפין שערי. ו
 

 29ליום )ח " ש3.733 הינו 2012 בדצמבר 31ב ליום "שער החליפין היציג של הדולר של ארה
 .(ח" ש3.817 -2011בדצמבר 

 
נכללו לפי שערי החליפין היציגים , או הצמודים לו, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ.א

. הדיווחשפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום 
 

ב "על שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה,  המחירים לצרכןמדד פרטים על להלן.ב
: בהם שחלו השינויים שיעוריועל 

 
 
 

 
  בדצמבר31שנה שנסתיימה ביום 

 
2012 2011 2010 

 
% % % 

 :מדדים נבחרים (ירידת)שיעור עליית 
 2.28  2.55  1.44  (לפי מדד ידוע)    שיעור עליית  מדד המחירים לצרכן    

 (5.70 ) 7.66  (2.30 ) ב"שער החליפין של הדולר של ארה (ירידת)    שיעור עליית 
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  (Certification)הצהרה 

 :מצהיר כי, דן קהל, אני
 

: להלן) 2012לשנת  ("הקופה: "להלן)מסלולים מרכזית לפיצויים . סקרתי את הדוח השנתי של תצפית ק .1
 .("הדוח"

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

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

 . בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

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

תוצאות הפעולות וכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה של קופת , את המצב הכספי, המהותיות

 .הגמל למועדים ולתקופות המכוסים בדוח

 בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי אני ואחרים .4

 - וכן; הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה

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

מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקופת הגמל

 ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, המנהלת

, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי (ב)

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

 -וכן; ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקופה והסקנו את מסקנותינו  (ג)

לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על , לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

 -וכן ; הערכתנו

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי ברבעון הרביעי  (ד)

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

 - וכן; המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקופה

לדירקטוריון ולוועדת , אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה , הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת

 : הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקופה

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

, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, הפנימית על דיווח כספי

 - וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקופה, לעבד

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים , בין מהותית ובין שאינה מהותית,  כל תרמית (ב)

 .שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקופה

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

 
                 ל"מנכ,  דן קהל                 2013 במרץ 21      

           תאריך                       שם  ותפקיד                           חתימה 
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  (Certification)הצהרה 
 :מצהירה כי, לבנה ציטרינבוים, אני

 
: להלן) 2011לשנת  ("הקופה: "להלן)מסלולים מרכזית לפיצויים . סקרתי את הדוח השנתי של תצפית ק .2

 .("הדוח"

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

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

 . בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

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

תוצאות הפעולות וכן את השינויים בזכויות העמיתים והתנועה של קופת , את המצב הכספי, המהותיות

 .הגמל למועדים ולתקופות המכוסים בדוח

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי  .4

 - וכן; הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה

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

, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה המנהלת, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקופת הגמל

 ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

המיועדת , או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי (ב)

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים 

 -וכן; בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקופה והסקנו את מסקנותינו לגבי  (ג)

לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על , האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

 -וכן ; הערכתנו

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי ברבעון הרביעי שהשפיע  (ד)

על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, באופן מהותי

 - וכן; דיווח כספי הנוגע לקופה

לדירקטוריון ולוועדת , אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה , הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת

 : הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקופה

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

לסכם , לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, על דיווח כספי

 - וכן; ולדווח על מידע כספי הנוגע לקופה

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים , בין מהותית ובין שאינה מהותית,  כל תרמית (ב)

 .שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקופה

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

  
   _________מנהלת כספים , לבנה ציטרינבוים                  2013 במרץ 21            

           תאריך                                     שם  ותפקיד                                   חתימה 
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  לעמיתים של קרן מקפת מרכזית לפיצויים  החשבון המבקרהדוח רוא
 כספי דיווח על פנימית מ בדבר בקרה"המנוהלת על ידי איילון חברה לניהול קופות גמל בע

 
 קרן מקפת מרכזית לפיצויים המנוהלת על ידי איילון חברה לניהול ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של

 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת ,2012,  בדצמבר31ליום  ("הקופה"להלן )מ "קופות גמל בע
להלן ) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission- על ידי ההשל בקרה פנימית שפורסמ

"COSO").  אחראים ("החברה המנהלת: "להלן)מ "איילון חברה לניהול קופות גמל בעהדירקטוריון וההנהלה של 
 האפקטיביות של בקרה פנימית על ם אתולהערכתשל הקופה לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 

אחריותנו היא  .בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף הנכללת ,דיווח כספי
.  בהתבסס על ביקורתנוהקופהלחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של 

 
ב בדבר " בארהPublic Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

פי תקנים אלה -על. כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי
מכל הבחינות , אם קוימה להשיג מידה סבירה של ביטחון במטרהנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 

ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית .  של הקופהבקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי, המהותיות
תכנון והתפעול של אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן ,  חולשה מהותיתתימיקשהערכת הסיכון , על דיווח כספי

ים כנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  . שהוערךסיכוןהבקרה פנימית בהתבסס על 
. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. בהתאם לנסיבות

 
 לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של מיועד תהליך הנההישל הקופה בקרה פנימית על דיווח כספי 

לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר בהתאם ודוחות כספיים למטרות חיצוניות של  ההכנהדיווח כספי ו
כללים לאישור )תקנות מס הכנסה ובביטוח וחסכון במשרד האוצר ,  הממונה על שוק ההוןנקבעו בהוראות

 .1964-ד"התשכ, (ולניהול קופות גמל
 

 מתייחסים לניהול (1: )אשר ונהלים מדיניות אותם את כוללת קופת גמל של כספי דיווח על פנימית בקרה
לרבות ) הקופהנכסי וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות , בפירוט סביר, אשררשומות 

דוחות ת מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ (2 )(;הוצאתם מרשותה
ביטוח וחסכון ,  הממונה על שוק ההוןלכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותכספיים בהתאם 
 והוצאת קבלת כספיםוש, 1964-ד"התשכ, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)תקנות מס הכנסה ובבמשרד האוצר 

מספקים מידה  (3)-ו;  המנהלתשל החברההדירקטוריון וההנהלה  נעשים רק בהתאם להרשאות הקופהכספים של 
בלתי  (הוצאה מרשותלרבות )העברה שימוש או , טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישהיסבירה של ב

.  על הדוחות הכספייםת מהותיההשפעהיות להם  להיכולש ,מורשים של נכסי הקופה
 

, כמו כן.  הצגה מוטעיתותע או לגללמנולא עשויה שבקרה פנימית על דיווח כספי  ,בשל מגבלותיה המובנות
 לבלתי כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות 

 .ם תשתנה לרעהנהלי הואמדיניות המתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 
 

  של הקופה בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי,מכל הבחינות המהותיות,  קיימההחברה המנהלת, לדעתנו
 על ידי ה בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ,2012  בדצמבר31ליום 
COSO .

 
- ו2012  בדצמבר31הקופה לימים של דוחות הכספיים  את ה,מקובלים בישראל בהתאם לתקני ביקורת , גםביקרנו

בלתי  כלל חוות דעת, 2012  במרס 21  מיום,והדוח שלנולכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים ו 2011
 . מסויגת על אותם דוחות כספיים

 
 קסירראת גבאי קוסט פורר  , אביב-תל
רואי חשבון   2013,  במרס21

 


