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הצהרת האקטואר
נתבקשתי על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ ,לערוך דו"ח אקטוארי דין וחשבון אקטוארי של קרן הפנסיה פסגות מקיפה )להלן
הקרן( ליום .31/03/2019
אני מצהיר שאין לי כל יחסי גומלין עם הקרן ,עם החברה המנהלת של הקרן ,עם צדדים קשורים לקרן או לחברה המנהלת של הקרן
כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים( ,תשע"ב –  ,2012ועם מי
שיש להם זיקה לקרן או לחברה המנהלת של הקרן .איני עובד באחד מאלה ואיני מחזיק באמצעי שליטה באחד מאלה .אני יועץ
קבוע של החברה המנהלת .אין לי קרוב ,כהגדרת "קרוב" בחוק ניירות ערך ,אשר עונה לאחד מן הקריטריונים הנזכרים.
מונתי על ידי החברה המנהלת בשנת .2011
אני מצהיר ומאשר כי:
.1

הדין וחשבון האקטוארי המצורף בזאת נערך ונחתם על ידי.

.2

הדין וחשבון האקטוארי נערך בהתאם לאלה:

א.
ב.
ג.

הוראות תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד .1964
הוראות הממונה על שוק ההון ,ובכלל זה ,מערכת ההנחות שבבסיס הדין וחשבון תואמת להוראות הממונה על
שוק ההון לעריכת מאזנים אקטואריים.
תקנון הקרן.

והכל כתוקפם למועד הדוח.
.3

חוות דעתי:
הנכסים שנצברו ,המצוינים בדין וחשבון ,רשומים בהתאם לדוח על המצב הכספי בדוחות הכספיים של הקרן
א.
למועד הנזכר.

ב.

ג.

ד.

יתר הנתונים שבדין וחשבון ,מעבר לאלה המפורטים בסעיף א ,.וכן אלה המשמשים כבסיס לחישובים ולהערכות
שבדין וחשבון ,הומצאו לי על-ידי הנהלת החברה המנהלת של הקרן במתכונת שנדרשה על ידי .כל בקשותיי
לקבלת מידע ונתונים נענו בצורה מספקת לעריכת הדין וחשבון ,ולנתונים שנתקבלו נערכו בדיקות שהניחו את
דעתי בדבר סבירות הנתונים וכי ניתן להסתמך עליהם בצורה מספקת לצורך עריכת הדין וחשבון.
הבדיקות שנעשו באשר לשלמות הנתונים מבוססים על בדיקת סבירותם של הנתונים ,לרבות בדיקות הנערכות
על-ידי השוואתם לנתוני התקופה אליה מתייחס הדוח ולנתוני תקופות קודמות .אשר על כן ,בדיקות אלו לעיתים
אינן יכולות לגלות אי-דיוקים או השמטות עקביות או שיטתיות בנתונים .האחריות לאי  -דיוקים או השמטות
אפשריות מסוג זה אשר אין אפשרות סבירה לגלותם היא של הנהלת החברה המנהלת של הקרן בלבד.
לפי מיטב ידיעתי והערכתי ,החישובים וההערכה האקטוארית כפי שהם משתקפים בדין וחשבון המצורף בזאת,
מייצגים ,בהתאם להנחות שפורטו בדין וחשבון ,את היקף ההתחייבויות של הקרן ואת נכסיה ליום ,31/03/2019
ותואמים את הוראות הדין הרלוונטיות ואת הוראות הממונה על שוק ההון.
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