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  לפיצויים מרכזית מסלולים קופת תצפית של עמיתיםלים החשבון המבקר ידוח רוא
  כספי דיווח על פנימית בקרה בדבר ביטוח וחיסכון, ההון שוק על הממונה להוראות בהתאם

  
 )קופה"הלהלן "( לפיצויים מרכזית מסלולים קופת תצפית הבקרה הפנימית על דיווח כספי שלביקרנו את 

 הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ ,2015 בדצמבר 31ליום 

להלן ( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-על ידי ה

"COSO"(. להלן " מ"בע וגמל פנסיה איילון הדירקטוריון וההנהלה של)אחראים לקיום  המנהלת") החברה
האפקטיביות של בקרה פנימית על  ם אתולהערכתשל הקופה בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 

נו אחריות .בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורףהנכללת  ,דיווח כספי
  בהתבסס על ביקורתנו. קופההיא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של ה

  

 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
. , כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראלבארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי

אם להשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרהקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה פי ת-על
. ביקורתנו כללה של הקופה בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספיקוימה, מכל הבחינות המהותיות, 

בחינה וכן חולשה מהותית,  תימיקשהשגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון 
ביקורתנו כללה  שהוערך. סיכוןהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות ההערכה של ו

ים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס כנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים גם 
  נאות לחוות דעתנו.

  
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי  מיועדתהליך ה נההי של קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי 
כללי חשבונאות דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנההמהימנות של דיווח כספי ו

מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד 
 והתקנות שהותקנו 2005-ת גמל) התשס"ההאוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופו

) מתייחסים 1מדיניות ונהלים אשר: (אותם כוללת את  קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי של מכוחו.
נכסי וההעברות של באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות אשר, בפירוט סביר, לניהול רשומות 
סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי  ) מספקים מידה2( );הוצאתם מרשותההקופה (לרבות 

כללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדיווח והגילוי דוחות כספיים בהתאם לת לאפשר הכנ
שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים 

והוצאת כספים של  קבלת כספיםושהותקנו מכוחו , והתקנות ש 2005-פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה
) מספקים מידה 3(-; והמנהלת של החברההדירקטוריון וההנהלה נעשים רק בהתאם להרשאות  הקופה

העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או יסבירה של ב
  על הדוחות הכספיים. תמהותי ההשפעהם היות לל היכולשל נכסי הקופה, ש מורשים

 
הצגה מוטעית. כמו כן,  ותע או לגללמנולא עשויה שבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 

 כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס הסקת מסקנות 
  ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של 

  
 בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של , מכל הבחינות המהותיות,קיימההמנהלת חברה הלדעתנו, 
ית בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימ ,2015 בדצמבר 31ליום הקופה 

  .COSOעל ידי  השפורסמ
  

 בדצמבר 31הקופה לימים של דוחות הכספיים את ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו
   ,והדוח שלנו 2015בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  2014-ו 2015
  .חות כספייםבלתי מסויגת על אותם דו , כלל חוות דעת2016במרס  28 מיום

  
 סומך חייקין
  רואי חשבון

  
2016במרס  28  

  
 שותפויות,הסומך חייקין, שותפות רשומה עפ"י פקודת 

  KPMG International  -הישראלית ב  החברה הנה
 קואופרטיב רשום בשוויץ
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  של  עמיתיםהמבקרים לרואי החשבון דוח 
  קופת מסלולים מרכזית לפיצויים תצפית

  
  
 )ופה"הק" -(להלן לפיצויים מרכזית מסלולים קופת תצפית המצורפים של הדוחות על המצב הכספייקרנו את ב

ההכנסות וההוצאות ואת הדוחות על השינויים בזכויות העמיתים  ותאת דוחו 2014 - ו 2015בדצמבר  31לימים 

דוחות כספיים אלה הינם  .2015בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

. אחריותנו היא "החברה המנהלת") -(להלן מ"בע וגמל פנסיה איילוןבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

 .לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

 

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

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

  להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. במטרה 

ביקורת כוללת גם  ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.

בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות וכן  הקופה

 .לחוות דעתנו

  

מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של הקופה  ,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

לכל אחת משלוש שלה  עמיתיםה ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות 2014-ו 2015בדצמבר  31ם מילי

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם  2015בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לחוק 

  והתקנות שהותקנו מכוחו.  2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

  

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על  PCAOB-ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה

, 2015בדצמבר  31ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה ליום 

והדוח שלנו  COSOקרה פנימית שפורסמה על ידי בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של ב

  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה. 2016במרס  28מיום 

 

 סומך חייקין

  רואי חשבון

  

  2016במרס  28

  
עפ"י פקודת   שותפויות,הסומך חייקין, שותפות רשומה 

  KPMG International  -הישראלית ב  החברה הנה
ץ וי קואופרטיב רשום בשו
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  דוח על המצב הכספי
  

  
  בדצמבר 31ליום 

2015  2014  

  אלפי ש"ח

  רכוש שוטף
  6,116   14,027   מזומנים ושווי מזומנים

  22   53   חייבים ויתרות חובה

  6,138   14,080   סך כל הרכוש השוטף

  השקעות פיננסיות
  79,224   104,169   נכסי חוב סחירים

  3,895   2,908   נכסי חוב שאינם סחירים
  11,982   16,620   מניות  

  31,676   36,938   השקעות אחרות

  126,777   160,635   סך כל ההשקעות הפיננסיות

  132,915   174,715   סך כל הנכסים

  49   57   זכאים ויתרות זכות

  132,866   174,658   זכויות העמיתים

  סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים 
  

 174,715   132,915  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

        2016במרס,  28

  לבנה ציטרינבוים   איתמר פרבשטיין  משה טיומקין  תאריך אשור
  בעלת התפקיד הבכיר  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  הדוחות הכספיים

  בתחום הכספים      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .דוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד מה המצורפיםבאורים ה
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  דוחות הכנסות והוצאות
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2015  2014  2013  

  אלפי ש"ח

  הכנסות (הפסדים)
  )49(   253   )39(   ממזומנים ושווי מזומנים

  מהשקעות:

  4,334   4,767   929   מנכסי חוב סחירים
  306   )59(   158   מנכסי חוב שאינם סחירים

  1,974   189   )160(   ממניות
  2,781   4,293   5   מהשקעות אחרות

  9,395   9,190   932   סך כל ההכנסות מההשקעות

  9,346   9,443   893   סך כל ההכנסות 

  הוצאות
  607   576   670   דמי ניהול

  32   101   110   השקעותעמלות ניהול 
  5   -   -   הוצאות אחרות
  644   677   780   סך כל ההוצאות

  8,702   8,766   113   עודף הכנסות  על ההוצאות לתקופה 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .דוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד מה המצורפיםבאורים ה
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  ות על שינויים בזכויות העמיתיםדוח
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2015  2014  2013  

  אלפי ש"ח

  138,744   110,360   132,866   בינואר של השנה 1זכויות העמיתים ליום 

  10,038   8,149   4,356   תשלומים לעמיתים

  העברות צבירה לקופה

  -   24,804   50,726   העברות מקופות גמל

  העברות צבירה מהקופה

  27,048   2,915   4,691   העברות לקופות גמל

  )27,048(  21,889   46,035   העברות צבירה, נטו
עודף הכנסות על הוצאות לתקופה מועבר 

  8,702   8,766   113   מדוח הכנסות והוצאות

  בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום 
  

 174,658   132,866   110,360  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .דוחות הכספייםמהווים חלק בלתי נפרד מה המצורפיםבאורים ה



  תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים                
  

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים

 

  

  כללי   - 1ביאור 
                       

 כללי  .א

על פי חוק הפיקוח על  המאושרתרב מסלולית תצפית קופה מסלולים מרכזית לפיצויים הינה קופה מרכזית לפיצויים 
  . 2005-פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה שירותים

  
  "החברה המנהלת").  -הקופה מנוהלת ע"י חברת "איילון פנסיה וגמל בע"מ" (להלן

, ואיילון יהמהון מניות 20%-הינם איילון חיסכון לטווח ארוך בע"מ המחזיקה בהמנהלת חברה של הבעלי המניות 
ושהינה חברה בת של איילון אחזקות בע"מ, אשר מניותיה יה מהון מניות 80% -בחברה לביטוח בע"מ המחזיקה 

  אביב.-נסחרות בבורסה בתל
  

ונכסיה. נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים בהתאם  המנהלת החברה בין מלאה הפרדה קיימת
  .להוראות אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר

  

  הגדרות  .ב

  :כספיים אלה בדוחות
  

  .איילון איגוד תגמולים - הקופה )1(

  איילון פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר: איילון חברה לניהול קופות גמל בע"מ). - החברה המנהלת )2(

   אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. - אגף שוק ההון )3(

  הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. - הממונה )4(

נות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקע כהגדרתם בתק - בעלי ענייןוקשורים  צדדים )5(
 על החלים השקעה"כללי  2013-9-13 מוסדיים גופים ובחוזר 2012 -"בהתשעהחלים על גופים מוסדיים), 

 ."מוסדיים גופים

 .2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - חוק הפיקוח )6(

  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. - מדד )7(
  

  מדיניות חשבונאית   - 2ביאור 
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית
  

  הצגת הדוחות הכספייםבסיס      .א
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים .1
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הממונה 

, הדוחות הכספיים השנתיים 2016-9-3ם לחוק הפיקוח. בהתאם לחוזר גופים מוסדיים ובהתא
של קופת גמל מרכזית לפיצויים רבת מסלולית יכללו רק את הדוח על המצב הכספי, דוח 
הכנסות והוצאות, דוח על השינויים בזכויות העמיתים, ביאור כללי וביאור מדיניות 

  חשבונאית, אשר יינתנו ברמה מצרפית בלבד. 

  

    עקבית חשבונאית מדיניות .2
, המוצגות התקופות בכל עקבי באופן יושמה הכספיים בדוחות שיושמה איתהחשבונ מדיניות
   .אחרת נאמר אם למעט

  

  הדיווח בסיס .3
 בסיס על המדווחים ותשלומים גמולים דמי למעט, מצטבר בסיס על נערכו הכספיים הדוחות
   בפועל.  התשלום או התקבול במועד, מזומן

 שירותים על הפיקוח תקנות לפי, מקובלים חשבונאות כללינכסי הקופה משוערכים לפי 
  .מכוחן שהותקנו החוזרים ולפי 2009 -"טהתשס(חישוב שווי נכסים)  )גמל(קופות  פיננסיים

  .נצברו הם בגינו החודש בתום נרשמים הקופה מנכסי הניהול דמי
  

 .2016במרס,  28הכספיים אושרו לפרסום על ידי הדירקטוריון החברה המנהלת ביום  הדוחות .4
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  מדיניות חשבונאית (המשך)   - 2ביאור 
  

  עיקרי האומדנים וההנחות    .ב
  

 השפעתם אשרבעת עריכת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות 
 הערכות או שאומדנים אף. עריכתם בעת  מדויקת לקביעה ניתנת איננה הכספיים הדוחות על הסופית
 עשויה כאמור עניינים או עסקאות של הסופית השפעתם, ההנהלה של הדעת שיקול מיטב לפי נעשים
האומדנים וההנחות בבסיסם נסקרים באופן  .לגביהם שנעשו מההערכות או מהאומדנים שונה להיות

  שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.

  
  מזומנים ושווי מזומנים     .ג

  
חודשים,  3יתרות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים שהופקדו לתקופה מקורית שאינה עולה על 

ואשר לא חל עליהם כל שעבוד או מגבלה אחרת. מזומנים ושווי מזומנים כוללים ריבית שנצברה 
  .למועד הדיווח

  
  השקעות פיננסיים     .ד

    
  הדיווח.מוצגים לפי שווי השוק הידוע למועד  -ניירות ערך סחירים  .1

    

מוצגים לפי שווי הוגן המחושב בהתאם למודל שקבע הממונה,  -ערך בלתי סחירים ניירות .2
המבוסס על שיטת היוון תזרים מזומנים שערי הריבית להיוון מצוטטים על ידי החברה 

  המצטטת.

  
  דיבידנד שהוכרז וטרם התקבל עד למועד הדיווח. -דיבידנד לקבל     .ה

  

וטרם עבר יום התשלום  EX-הצמדה של אגרות חוב סחירות לאחר יום הריבית והפרשי  -ריבית לקבל  .ו
  עד למועד הדיווח.

  

וטרם עבר יום התשלום עד למועד הדיווח  EX-קרן החוב המיועדת לפדיון לאחר יום ה -פדיון לקבל  .ז
  מוצג יחד עם הנכס.

  

  הכרה בהכנסות ובהוצאות  .ח
  

  .וההוצאות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס מצטבר ההכנסות   

  .נצברו הם בגינו החודש בתום נרשמים הקופה מנכסי הניהול דמי  
  

  זכויות העמיתים  .ט
  

הפקדות והעברות לקופה ותשלומים והעברות מהקופה נכללים בדוחות הכספיים על בסיס מזומן, 
הכספיים אינם כוללים סכומים שהצטברו . בהתאם לכך הדוחות בפועל התשלום או התקבול במועד

 וטרם נתקבלו או שולמו.
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  מדיניות חשבונאית (המשך)  -: 2ביאור 
  
  
  וההצמדה החליפין שערי  .י
  

בדצמבר  31ש"ח (ליום  3.902הינו  2015בדצמבר  31שער החליפין היציג של הדולר של ארה"ב ליום 
  ש"ח). 3.889- 2014

  

נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על   .א
  .הדיווחידי בנק ישראל והיו תקפים ליום 

  

שערי החליפין היציגים של וב המחירים לצרכן, מדדשיעורי השינויים שחלו ב בדברפרטים  להלן  .ב
 :הדולר של ארה"ב

 

שערי החליפין היציגים של וב המחירים לצרכן, מדדשחלו ב שיעורי השינויים בדברפרטים  להלן  .ג
 :הדולר של ארה"ב

  
  בדצמבר 31שנה שנסתיימה ביום ל

2015  2014  2013  

%  %  %  

  שיעור עליית (ירידת) מדדים נבחרים:

  1.91   )0.10(   )0.90(   שיעור עליית  מדד המחירים לצרכן (לפי מדד ידוע)

  )7.02(   12.04   0.33   החליפין של הדולר של ארה"בשיעור עליית (ירידת) שער 

  
  

  תקופת הדיווחלאחר אירועים משמעותיים  - 3באור 
  

בדוחות  )4(23למידע אודות מגעים עם חברות מקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ (להלן: מיטב דש") ראה באור 
 הכספיים של החברה המנהלת.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 



  תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים                
  

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים

 

 

 

 
  
  

   )Certification(הצהרה 
  , מצהיר כי:איתמר פרבשטייןאני, 

  

(להלן:  2015לשנת  סקרתי את הדוח השנתי של תצפית ק. מסלולים מרכזית לפיצויים (להלן: "הקופה") .1
 ."הדוח")

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

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

  בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

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

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

 הגמל למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

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

   -בקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה; וכןהגילוי ול

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

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

 המנהלת, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

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

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

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

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

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

 - הערכתנו; וכן 

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

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

   -המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקופה; וכן

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

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

 ת על דיווח כספי הנוגע לקופה: הפנימי

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

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

   -לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקופה; וכן

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

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

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

  

  

  
  ____________________    , מנכ"לפרבשטייןאיתמר                   2016 במרס, 28      

  חתימה תפקיד                                 שם  ו        תאריך                                 
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   )Certification(הצהרה 

  אני, לבנה ציטרינבוים, מצהירה כי:
  

(להלן:  2015סקרתי את הדוח השנתי של תצפית ק. מסלולים מרכזית לפיצויים (להלן: "הקופה") לשנת  .2
 "הדוח").

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

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

  בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

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

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

 בדוח.הגמל למועדים ולתקופות המכוסים 

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

   -הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה; וכן

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

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

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

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

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

 - אם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון; וכןבהת

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

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

 - הערכתנו; וכן 

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

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

   - דיווח כספי הנוגע לקופה; וכן

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

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

 הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקופה: 

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

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

   -ולדווח על מידע כספי הנוגע לקופה; וכן

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

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

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

    
  _________       לבנה ציטרינבוים, מנהלת כספים                  2016 במרס, 28          

 תאריך                                     שם  ותפקיד                                   חתימה           
  

  
  
  



  תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים                
  

 2015בדצמבר  31ליום  באורים לדוחות הכספיים

 

  
  
  
  
  

  הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספידוח 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של תצפית קופת מסלולים מרכזית לפיצויים (להלן:"הקופה") אחראית 

תוכננה כדי לספק  ופהקלקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של ה

ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של הקופה לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים מידה סבירה של 

המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל והוראות הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת 

ן התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינ

  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 מבוצעות בהתאם 

קוח הדירקטוריון להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפי

) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי monitorנוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים (

  בקרה פנימית.

  
 31הנהלת הקופה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הקופה על דיווח כספי ליום 

 Committee of Sponsoring-שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של ה , בהתבסס על קריטריונים2015בדצמבר 

Organizations of the Treadway Commission " )COSO) בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה ."(believes כי ליום (

  , הבקרה הפנימית של הקופה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.2015בדצמבר  31
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 משה טיומקין   תאריך אישור הדוח

 
 איתמר פרבשטיין

 
 לבנה ציטרינבוים

  
  יו"ר הדירקטוריון
 של החברה המנהלת

  המנהל הכללי  
 של החברה המנהלת

  מנהלת הכספים 
 של החברה המנהלת

  


