
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 קרן פנסיה -(איילון פסגה מנהלים- לשעבר) לעמיתים של איילון פסגה כללית  החשבון המבקרהדוח רוא
בדבר בקרה פנימית על דיווח (מ"איילון פנסיה בע- לשעבר)מ "חדשה המנוהלת על ידי איילון פנסיה וגמל בע

 כספי
 

 
 

קרן פנסיה חדשה המנוהלת על   (איילון פסגה מנהלים-לשעבר)איילון פסגה כללית ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו ,2013, בדצמבר31ליום  ("קרןה"להלן )(מ"איילון פנסיה  בע-לשעבר)מ"ידי איילון פנסיה וגמל בע

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway-על ידי ההבמסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ

Commission( להלן"COSO"). אחראים לקיום ("החברה המנהלת: "להלן)מ"איילון פנסיה גמלבעהדירקטוריון וההנהלה של 
בדוח הנכללת , האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספים אתולהערכתשל הקרן בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 

אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של .הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף
.  בהתבסס על ביקורתנוהקרן

 

ב בדבר ביקורת של " בארהPublic Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -על. כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, בקרה פנימית על דיווח כספי

 של בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי, מכל הבחינות המהותיות, אם קוימה להשיג מידה סבירה של ביטחון במטרהולבצעה 
בחינה והערכה וכן ,  חולשה מהותיתתימיקשהערכת הסיכון , ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. הקרן

כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם . שהוערךסיכוןהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות השל 
. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. ים בהתאם לנסיבותכנחוצשחשבנו 

 

 לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי מיועד תהליך הנההישל הקרן בקרה פנימית על דיווח כספי 
 הממונה על שוק לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראותבהתאם ודוחות כספיים למטרות חיצוניות השל הכנהו

 .1964-ד"התשכ, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)תקנות מס הכנסה ובביטוח וחסכון במשרד האוצר , ההון
בפירוט , אשר מתייחסים לניהול רשומות (1: )בקרה פנימית ע לדיווח כספי של קר ןפנסיה כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר

מספקים מידה  (2 )(;הוצאתם מרשותהלרבות )קרן נכסי הוההעברות של באופן נאות את העסקאות במדויק ומשקפות , סביר
לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר דוחות כספיים בהתאם ת סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנ

, (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)תקנות מס הכנסה ובביטוח וחסכון במשרד האוצר ,  הממונה על שוק ההוןנקבעו בהוראות
 של החברההדירקטוריון וההנהלה  נעשים רק בהתאם להרשאות קרן והוצאת כספים של הקבלת כספיםוש, 1964-ד"התשכ

( הוצאה מרשותלרבות )העברה שימוש או , טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישהימספקים מידה סבירה של ב (3)-ו; המנהלת
.  על הדוחות הכספייםת מהותיההשפעהיות להם  להיכולש, קרןהבלתי מורשים של נכסי 

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

 .ם תשתנה לרעהנהלי הואמדיניות השמידת הקיום של 
 

 31 ליום  של הקרן בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי,מכל הבחינות המהותיות,  קיימההחברה המנהלת, לדעתנו
. COSO על ידי ה בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ,2013בדצמבר
 
לכל אחת ו2012-ו2013 בדצמבר31קרן לימיםשל הדוחות הכספיים  את ה,מקובלים בישראל בהתאם לתקני ביקורת , גםביקרנו

וכן  כלל חוות דעתבלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים2014, במרס27מיום,והדוח שלנומהשנים שהסתיימו באותם תאריכים 
 . תתלויוהתחייבויות ללדוחות הכספיים בדבר חשיפה 16הפניית תשומת לב לאמור בביאור 
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