הצהרות המנהלים
)(SOX
קרן פנסיה

הצהרה )(certification
אני ,שלום בן עיון ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של קרן הפנסיה עתודות )להלן" :קרן הפנסיה"( לשנת ) 2020להלן" :הדוח"(.
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,ואת תוצאות הפעילות של קרן הפנסיה וכן את התנועה
בקרן הפנסיה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 .4אני ואחרים בקרן הפנסיה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן הפנסיה ; וכן-
א .קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן הפנסיה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקרן הפנסיה ,בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
ב .קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים
בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות
גמל(;1964 ,
ג .הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את מסקנותינו
לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על
הערכתנו; וכן-
ד .גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע
באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על
דיווח כספי; וכן-
 .5אני ואחרים בקרן הפנסיה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת
הביקורת של הדירקטוריון של קרן הפנסיה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה
הפנימית על דיווח כספי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של קרן הפנסיה לרשום ,לעבד ,לסכם
ולדווח על מידע כספי; וכן-
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים
שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
________________
 25במרס 2021 ,

שלום בן עיון ,מנהל כללי

הצהרה )(certification
אני ,מנשה מאירי ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של קרן הפנסיה עתודות )להלן" :קרן הפנסיה"( לשנת ) 2020להלן" :הדוח"(.
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,ואת תוצאות הפעילות של קרן הפנסיה וכן את התנועה
בקרן הפנסיה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 .4אני ואחרים בקרן הפנסיה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן הפנסיה ; וכן-
א .קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן הפנסיה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים
בקרן הפנסיה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
ב .קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות
הכספיים ערוכים בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ובהתאם לתקנות מס הכנסה
)כללים לאישור וניהול קופות גמל(;1964 ,
ג .הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה
בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-
 .5גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן
מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי;
וכן-
אני ואחרים בקרן הפנסיה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת
הביקורת של הדירקטוריון של קרן הפנסיה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה
הפנימית על דיווח כספי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של קרן הפנסיה לרשום ,לעבד,
לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן-
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
________________
 25במרס2021 ,

מנשה מאירי ,מנהל כספים

דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,של קרן הפנסיה עתודות )להלן" :קרן הפנסיה"( אחראית
לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי .מערכת הבקרה הפנימית של קרן
הפנסיה תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה המנהלת
לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
בישראל והוראות הממונה על שוק ההון .ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן ,לכל מערכות
הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות .לפיכך ,גם אם נקבע כי 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
מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה ,הנכסים מוגנים ,והרישומים החשבונאיים מהימנים.
בנוסף ,ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת
אפקטיביים ומנטרים ) (monitorביצוע ,לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.
הנהלת החברה המנהלת בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של קרן
הפנסיה על דיווח כספי ליום  31בדצמבר ,2020 ,בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה
הפנימית של "ה(COSO) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway -
 Commission".בהתבסס על הערכה זו ,ההנהלה מאמינה ) (believesכי ליום  31בדצמבר,
 ,2020הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.

דורון סט  ,יושב ראש

___________

שלום בן עיון ,מנכ"ל

___________

מנשה מאירי ,מנהל כספים ___________

תאריך אישור הדוח 25 :במרס2021 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין  144א',
תל-אביב 69492102

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר
לעמיתים של קרן הפנסיה עתודות
בקרה פנימית על דיווח כספי
ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן הפנסיה עתודות ,המנוהלת על ידי עתודות קרן פנסיה
לשכירים ועצמאיים בע"מ )להלן -הקרן( ליום  31בדצמבר  ,2020בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת
המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי הCommittee of Sponsoring Organizations of -
) the Treadway Commissionלהלן  .(COSO -הדירקטוריון וההנהלה של הקרן אחראים לקיום בקרה
פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ,הנכללת בדוח
הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי המצורף .אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה
הפנימית על דיווח כספי של הקרן בהתבסס על ביקורתנו.

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

בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון
אם קויימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי .ביקורתנו כללה השגת הבנה
לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות
התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים
שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
בקרה פנימית על דיווח כספי של הקרן הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של
דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי שנקבעו
בהוראות הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל( ,התשס"ה  ,2005 -והתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות
גמל( ,התשכ"ד .1964-בקרה פנימית על דיווח כספי של קרן כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר(1) :
מתייחסים לניהול רשומות אשר ,בפירוט סביר ,משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של
נכסי החברה )לרבות הוצאתם מרשותה( ) (2מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי
לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי שנקבעו בהוראות הממונה על רשות
שוק ההון ,ביטוח וחסכון בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה  ,2005 -והתקנות
שהותקנו מכוחו ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,השתכ"ד 1964-ושקבלת
כספים והוצאת כספים של הקרן נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה; ו(3)-
מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה ,שימוש או העברה )לרבות הוצאה
מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה ,שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
בשל מגבלותיה המובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה 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.
לדעתנו ,החברה המנהלת קיימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום 31
בדצמבר 2020 ,בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי
.COSO
ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים של הקרן לימים  31בדצמבר2020- ,
 2019ולכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים והדוח שלנו מיום  25במרס ,2021 ,כלל חוות דעת בלתי
מסויגת על אותם דוחות כספיים וכן הפניית תשומת לב לאמור בבאור  12ה בדבר אופן הטיפול וההצגה של
כרית הביטחון במאזן האקטוארי של הקרן וזאת עד לקביעת אופן מדידתה.
תל-אביב,
 25במרס2020 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

