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פסגות מסלולית לפיצויים
דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי

ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,של פסגות מסלולית לפיצויים (להלן :הקופה) אחראית לקביעתה וקיומה
של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי .מערכת הבקרה הפנימית של הקופה 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 הקופה על
דיווח כספי ליום  31בדצמבר  ,2012בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של "ה-
 .")COSO( Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionבהתבסס על הערכה
זו ,ההנהלה מאמינה ( )believesכי ליום  31בדצמבר  ,2012הבקרה הפנימית של הקופה על דיווח כספי הינה
אפקטיבית.

_____________
יו"ר הדירקטוריון  :חגי בדש
 :שלומי ברכה _____________
מנכ"ל
סמנכ"ל כספים  :מיקי אסף _____________
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קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 76076
טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
www.ey.com/il

דוח רואה החשבון המבקרים לעמיתים של פסגות מסלולית לפיצויים
המנוהלת על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של פסגות מסלולית לפיצויים ,קופה המנוהלת על ידי פסגות
קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן "הקופה") ליום  31בדצמבר  ,2012בהתבסס על קריטריונים שנקבעו
במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי הCommittee of Sponsoring -
( Organizations of the Treadway Commissionלהלן " .)"COSOהדירקטוריון וההנהלה של
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן "החברה המנהלת") אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על
דיווח כספי של הקופה ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ,הנכללת בדוח
הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף .אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה
פנימית על דיווח כספי של הקופה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני הPublic Company Accounting Oversight Board -
) (PCAOBבארה"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 קוימה ,מכל הבחינות המהותיות ,בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של הקופה.
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 כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .אנו סבורים שביקורתנו
מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
בקרה פנימית על דיווח כספי של הקופה הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי
המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות ובהתאם לכללי החשבונאות
ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר בהתאם לחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה 2005-ובתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול
קופות גמל) ,התשכ"ד.1694-
בקרה פנימית על דיווח כספי של קופת גמל כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר )1( :מתייחסים לניהול
רשומות אשר ,בפירוט סביר ,משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי הקופה
(לרבות הוצאתם מרשותה); ( )2מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר
הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות ודרישות הגילוי אשר נקבעו בהוראות הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה-
 2005ובתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,התשכ"ד ,1694-ושקבלת כספים והוצאת
כספים של הקופה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת; ו)3(-
מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה ,שימוש או העברה (לרבות הוצאה
מרשות) בלתי מורשים של נכסי הקופה ,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 של
הקופה ליום  31בדצמבר  ,2012בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית
שפורסמה על ידי .COSO
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים של הקופה לימים  31בדצמבר
 2012ו 2011-ולכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים והדוח שלנו ,מיום  12במרס  ,2013כלל חוות
דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
קוסט פורר גבאי את
קסירר
רואי חשבון

תל אביב,
 12במרס2013 ,
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פסגות מסלולית לפיצויים
הצהרה ()Certification
אני ,שלומי ברכה ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של פסגות מסלולית לפיצויים (להלן :הקופה) לשנת ( 2012להלן" :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 ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של הקופה וכן את השינויים בזכויות
העמיתים והתנועה בקופה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 .4אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים
לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה; וכן-
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקופה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופה,
בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
(ב) קבענו בקרה פנימית על ד יווח 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 לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;
(ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקופה 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 החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון
הרביעי שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של
החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקופה וכן-
 .5אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון
ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית
על דיווח כספי הנוגע לקופה:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום,
לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקופה וכן-
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים
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.
________________________
שלומי ברכה  ,מנכ"ל החברה המנהלת

 12במרס 2013
תאריך
-3-

פסגות מסלולית לפיצויים
הצהרה ()Certification
אני ,מיקי אסף ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח השנתי של פסגות מסלולית לפיצויים (להלן :הקופה) לשנת ( 2012להלן" :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 ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של הקופה וכן את השינויים בזכויות
העמיתים והתנועה בקופה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.
 .4אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים
לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה; וכן-
(ה) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקופה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בקופה,
בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
(ו) 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 לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון;
(ז) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקופה והצגנו את מסקנותינו
לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס
על הערכתנו; וכן-
(ח) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון
הרביעי שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של
החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקופה וכן-
 .5אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון
ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית
על דיווח כספי הנוגע לקופה:
(ג) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום,
לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקופה וכן-
(ד) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים
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.
________________________
מיקי אסף ,סמנכ"ל כספים

 12במרס 2013
תאריך
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פסגות מסלולית לפיצויים
דוחות כספיים
ליום  10בדצמבר 2102
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קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 76076
טל03-6232525 .
פקס 03-5622555
www.ey.com/il

דוח רואה החשבון המבקר
לעמיתים של פסגות מסלולית לפיצויים
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של פסגות מסלולית לפיצויים (להלן " -הקופה")
המנוהלת על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לימים  31בדצמבר  2012ו ,2011-את דוחות ההכנסות
וההוצאות ואת הדוחות על השינויים בזכויות העמיתים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים.
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת של הקופה .אחריותנו
היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי
חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1693-על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית
מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
הדירקטוריון וההנהלה של הקופה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים
שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של
הקופה לימים  31בדצמבר  2012ו 2011-ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות העמיתים שלה לכל
אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
במשרד האוצר ,בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה  2005ובתקנות מס
הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,התשכ"ד.1694-
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ה PCAOB -בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי ,כפי
שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל ,את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה ליום 31
בדצמבר ,2012 ,בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי
 COSOוהדוח שלנו מיום  12במרס 2013 ,כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על
דיווח כספי של הקופה.
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל אביב 12 ,במרס2013 ,
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פסגות מסלולית לפיצויים
דוחות על המצב הכספי

ליום  10בדצמבר
2100
2102
אלפי ש"ח
רכוש שוטף
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

192,190
9,265
196,495

106,951
1,,,2
111,933

השקעות פיננסיות
נכסי חוב סחירים
נכסי חוב שאינם סחירים
מניות
השקעות אחרות
סך כל השקעות פיננסיות

1,169,1,0
111,931
225,,,0
29,,022
1,,11,913

659,595
4,,029
112,,96
154,969
1,293,299

סך כל הנכסים

1,6,1,19,

1,3,4,600

זכאים ויתרות זכות

4,953

3,6,0

זכויות העמיתים

1,699,425

1,3,0,620

סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים

1,6,1,19,

1,3,4,600

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 12במרס 2013
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

חגי בדש
יו"ר הדירקטוריון
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שלומי ברכה
מנכ"ל

מיקי אסף
סמנכ"ל כספים

פסגות מסלולית לפיצויים
דוחות הכנסות והוצאות

לשנה שהסתיימה ביום 10
בדצמבר
2100
2102
אלפי ש"ח
אtkph
הכנסות (הפסדים)
ממזומנים ושווי מזומנים

2,1,9

1,5,3

מהשקעות:
מנכסי חוב סחירים
מנכסי חוב שאינם סחירים
ממניות
מהשקעות אחרות
סך כל ההכנסות מהשקעות

92,331
12,129
16,929
14,252
11,,439

39,,65
()441
()39,941
()1,31,
()2,905

הכנסות אחרות

9

19

סך כל ההכנסות (הפסדים)

120,930

()1,005

הוצאות
דמי ניהול
עמלות ניהול השקעות
מסים
סך כל ההוצאות

9,394
1,469
294
,,144

9,6,4
1,069
213
,,263

עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה

112,4,9

()6,26,

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

-,-

פסגות מסלולית לפיצויים
דוחות על השינויים בזכויות העמיתים

לשנה שהסתיימה
ביום  10בדצמבר
2100
2102
אלפי ש"ח
tkp
זכויות עמיתים ליום  0בינואר של השנה

1,3,0,620

1,499,992

תקבולים מדמי גמולים

199

1,669

תשלומים לעמיתים

104,066

,5,3,4

קבלת נכסים נטו מקופת גמל

559,439

-

65,49,
12,92,
10,,069

54,24,
13,,20
9,,09,

95,693
12,92,
9,,561

5,,405
13,,20
92,225

העברות צבירה ,נטו

26,505

()4,159

עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה
מועבר מדוח הכנסות והוצאות
זכויות העמיתים ליום  10בדצמבר של השנה

112,4,9

()6,26,

1,699,425

1,3,0,620

העברות צבירה לקופה
העברות מקופות גמל
העברות בין מסלולים
העברות צבירה מהקופה
העברות לקופות גמל
העברות בין מסלולים

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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פסגות מסלולית לפיצויים
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  10בדצמבר 2102
ביאור  - 0כללי:
א .פסגות מסלולית לפיצויים (להלן " -הקופה") ,הינה קופה רבת מסלולים לפיצויים המאושרת על פי
חוק הפיקוח על נכסים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה  .2005-הקרן מנוהלת ע"י חברת "פסגות
קופות גמל ופנסיה בע"מ" (להלן -פסגות או החברה המנהלת) .החברה המנהלת הינה בבעלות מלאה
של פסגות בית השקעות בע"מ .נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות נפרדים בהתאם להוראות אגף
שוק ההון .קיימת הפרדה מלאה בין החברה המנהלת ונכסיה לבין הקופה ונכסיה.
הקופה מאפשרת לעמיתיה (המעסיקים) לקבוע באופן אישי את אופי ההשקעות הרצוי במסלול
הפיצויים שלהם .הדוחות הכספיים של הקופה כוללים את סך נכסי המסלולים השונים.
בתאריך  29בדצמבר  2012הועברו לקופה נכסיהם של קופות פיצויים עבור עובדים מקבוצת הבנק
הבינלאומי ,בשווי של כ 557 -מיליון ש"ח ונפתח עבורם מסלול ייעודי.
בהתאם לתיקון  3לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ח 2006-נקבע כי הפקדות
לקופת גמל מרכזית לפיצויים תותרנה עד ליום  31בדצמבר  2010וזאת רק בגין עמיתים (מעסיקים)
שהפקידו לקופות מרכזיות לפיצויים במהלך התקופה שמסתיימת ביום  31בדצמבר  2009ורק ביחס
לעובדים קיימים עבורם בוצעו הפקדות עד תום התקופה האמורה.
ב.

ג.

הגדרות:
בדוחות כספיים אלה:
הקופה
החברה המנהלת
המתפעל
חוק קופות הגמל
תקנות

-

אגף שוק ההון
הממונה

-

פסגות מסלולית לפיצויים.
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.
בנק הפועלים בע"מ.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה .2005
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,התשכ"ד 1694
ו/או תקנות שהותקנו מכח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה.2005-
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

החברה הזוכה במכרז -
מדד

כאמור בביאור 2ב' להלן.
מדד המחירים לצרכן הידוע לתאריך המאזן כפי שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) תיקון
התשס"ו ,2005-וכמשמעותם בגילוי דעת  26של לשכת רואי חשבון בישראל
כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010 ,

צדדים קשורים

-

בעלי עניין

-

ביום  29בינואר  2011שונה שם החברה המנהלת מ"-פסגות קופות גמל בע"מ" ל"-פסגות קופות גמל
ופנסיה בע"מ".
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פסגות מסלולית לפיצויים
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  10בדצמבר 2102
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
כללי חשבונאות:
א.
הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות והדיווח ,אשר נקבעו בהתאם להוראות הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול
קופות גמל) ,התשכ"ד( 1694-להלן  -התקנות) ובהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2012-6-19
בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים השנתיים של קופות גמל.
ב.

הערכת נכסים והתחייבויות:
 .0כללי:
א .החל משנת  2005מיישמת הקופה את תיקון תקנות מס הכנסה (להלן  -התיקון) בדבר
שינוי שיטת שערוך הנכסים הבלתי סחירים .התיקון קבע שינוי משיטת העלות המתואמת
לשיטת השווי ההוגן ,שחושב באמצעות מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים ,כאשר
שערי הריבית להיוון נקבעו על ידי חברה שסיפקה ציטוט ריביות ביחס לדירוגי הסיכון
השונים ואשר נבחרה לשם כך במסגרת מכרז שערך אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון (ראה ג'
להלן).
בהתאם להוראת שעה חוזר גופים מוסדיים  ,2006-6-2החל מחודש ינואר ,2006 ,רשאית
הקופה לשערך חלק מנכסי החוב הלא סחירים שנרכשו החל מחודש זה ועד ליום 31
בדצמבר ,2006 ,בכפוף לתנאים המופיעים בחוזר ,לפי עלות מתואמת.
ב.

ביום  19במרס 2011 ,פרסם משרד האוצר -אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,את חוזר גופים
מוסדיים  ,2011-6-2שקבע הוראות חדשות בדבר חישוב שווי נכסים לא סחירים של גוף
מוסדי .החוזר קבע ,בין היתר ,הגדרות והוראות חדשות לחישוב ניירות ערך דלי סחירות,
נכסים לא סחירים מורכבים ,מניות לא סחירות ונגזרים פיננסים לא סחירים.

ג.

ביום  24בפברואר 2011 ,פרסם משרד האוצר הודעה לעיתונות לפיה זכתה קבוצת "מרווח
הוגן" במכרז להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים
(להלן  -המכרז) .החל מיום  20במרס( 2011 ,להלן  -יום המעבר) ,מספקת קבוצת מרווח
הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון ,לגופיים מוסדיים ,לשערוך נכסי חוב לא סחירים
(להלן  -המודל החדש) .מאותו מועד הפסיקה חברת "שערי ריבית" לספק ציטוטים אלו
לגופיים המוסדיים .המודל החדש בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס אלא
על חלוקת השוק הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת
מיקום הנכס הלא סחיר באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת ממחירי
עסקאות/הנפקות בשוק הלא סחיר .המודל החדש מביא לידי ביטוי באופן עדכני יותר
שינויים בפרמיית הסיכון של נכסי החוב ,כפי שאלו משתקפים בשוק הסחיר בהתאם
לשינויים באותו עשירון.
המעבר למודל החדש יושם כשינוי אומדן .לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
כתוצאה מיישום המודל החדש ביום המעבר.

- 11 -

פסגות מסלולית לפיצויים
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  10בדצמבר 2102

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
הערכת נכסים והתחייבויות (המשך):
ב.
 .0כללי (המשך):
ד.

בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון אשר הורה על ביטול המכרז בו זכתה קבוצת
מרווח הוגן פורסם מכרז חדש .ביום  15באוקטובר 2012 ,הודיע משרד האוצר שקבוצת
"שערי ריבית" זכתה במכרז האמור .הקבוצה הזוכה תהיה אחראית על המתודולוגיה
לקביעת מחירים ושערי ריבית להיוון תזרימי המזומנים של נכסי חוב לא סחירים.

ה .בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר תמשיך מרווח הוגן בע"מ לספק שירותים אלו עד
ליום  30באפריל  2013והמעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי שערי ריבית בע"מ יהיה ביום
ה 22-באפריל 2013 ,כאשר הציטוטים שתספק מרווח הוגן בע"מ החל מאותו יום ישמשו
לצורכי בדיקות ובקרה.
 .2השקעות ליום  10בדצמבר 2102 ,ו 2100-נכללו כמפורט להלן (המשך):
א .הגדרות נוספות בסעיף זה:
מניות ואגרות חוב להמרה דלות סחירות -מניות ואגרות חוב להמרה הכלולות ברשימת
ניירות הערך דלי הסחירות שמפרסמת הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
אגרות חוב דלות סחירות  -אגרות חוב הנכללות ברשימה של אגרות חוב דלות סחירות
שפורסמה ע"י החברה שזכתה במכרז כאמור להלן בביאור .2ב.1.ג לעיל.
ניירות ערך לא סחירים מורכבים  -כהגדרתם בחוזר גופים מוסדיים .2-6-2011
ב.

שווי מזומנים:
כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות ,בין היתר ,פקדונות לזמן קצר
שהופקדו בבנק והתקופה עד למועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה
חודשים (שנה קודמת -חודש אחד) ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

ג.

ניירות ערך סחירים:
ניירות ערך סחירים בארץ  -לפי השער שפורסם בבורסה ליום העסקים האחרון למועד
הדיווח.
ניירות ערך סחירים
בחו"ל

 לפי השער שנקבע לנייר הערך ,ביום העסקים האחרוןבישראל לתאריך הדיווח ,בבורסה בחו"ל או בשוק מוסדר בו
הוא נסחר ולפי שערי החליפין היציגים ליום העסקים
האחרון בתאריך הדיווח.

קרנות להשקעות
משותפות בנאמנות

 לפי שער הפדיון שנקבע לנייר הערך ,ביום העסקים האחרוןבישראל לתאריך הדיווח ,בבורסה או בשוק מוסדר בו הוא
נסחר.

נגזרים סחירים

 כאמור בנייר ערך סחיר .יתרת זכות הנובעת מעודףההתחייבויות העתידיות על הנכסים העתידיים ,של כל
עסקה ,מוצגת בסעיף זכאים ויתרות זכות.
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פסגות מסלולית לפיצויים
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  10בדצמבר 2102
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
הערכת נכסים והתחייבויות (המשך):
ב.
 .2השקעות ליום  10בדצמבר 2102 ,ו 2100-נכללו כמפורט להלן (המשך):
ד.

ניירות ערך דלי סחירות (נכללים במסגרת ניירות ערך סחירים):
 לפי השער שנקבע לנייר הערך ,ביום המסחר האחרון בישראלמניות דלות סחירות
לתאריך הדיווח.
אגרות חוב ואגרות חוב
להמרה דלות סחירות

בהתאם לציטוט השווי ההוגן שפרסמה החברה הזוכה
 -במכרז.

ה .ניירות ערך בלתי סחירים:
אגרות חוב קונצרניות

 בהתאם למודל השערוך שנקבע ע"י החברה הזוכהבמכרז.

קרנות הון סיכון וקרנות
השקעה
מניות
חוזים עתידיים לא

 בהתאם לדיווחים של הקרן או של מוסד פיננסי מוכר,שמתקבלים אחת לשנה לפחות.
 בהתאם להערכת מומחה שמונה ע"י ועדת השקעות. -נכללים ע"פ שוויה ההוגן של כל עסקה ,אשר מוצגת

סחירים

כהפרש בין השווי המהוון של הנכס העתידי בקיזוז
ההתחייבות העתידית בגין העסקה .יתרת זכות הנובעת
מעודף ההתחייבויות העתידיות על הנכסים העתידיים
מוצגת בסעיף זכאים ויתרות זכות.
 בהתאם למודל השערוך שנקבע על-ידי החברה הזוכהבמכרז.
 בהתאם לציטוט מהמוסד הפיננסי האורז או ממנפיקהנכס.
 -לפי קביעת ועדת ההשקעות.

פיקדונות והלוואות
ניירות ערך מורכבים
מרכיב הקרן באג"ח סחיר
שטרם שולם (ח.ש) וריבית

שלא שולמה בגין אגרות חוב
 דיבידנד שהוכרז וטרם התקבל עד לתאריך הדיווח.דיבידנד לקבל
 ריבית והפרשי הצמדה של אגרות חוב סחירות לאחר יוםריבית לקבל
ה EX-וטרם עבר יום התשלום עד לתאריך הדיווח.
פדיון לקבל

יתרות הנקובות במטבע
חוץ או צמודות לשער

-

קרן החוב המיועדת לפדיון לאחר יום ה EX-וטרם עבר יום
התשלום עד לתאריך הדיווח .מוצג יחד עם הנכס.
 -לפי השער היציג הידוע לתאריך הדיווח.

מטבע חוץ
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פסגות מסלולית לפיצויים
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  10בדצמבר 2102
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
פרטים בדבר שיעורי השינוי במדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר
ג.
שיעור השינוי באחוזים
לשנה שהסתיימה ביום  10בדצמבר
**2101
*2100
2102
מדד המחירים לצרכן
דולר של ארה"ב

1.44

2.55

2.2,

()2.20

9.22

()5.90

* לפי שער חליפין ליום .26.12.2011
** לפי שער חליפין ליום .30.12.2010
ד.

בסיס הכרה בהכנסות והוצאות
הכנסות מהשקעות ומהיתרות הכספיות האחרות וכן הוצאות הקופה ,נכללות בדוח "הכנסות
והוצאות" עם התהוותן.

ה.

זכויות עמיתים
הפקדות והעברות לקופה ותשלומים והעברות מהקופה נכללים בחשבונות עם גבייתם או עם
תשלומם לפי הענין .בהתאם לכך הדוחות הכספיים אינם כוללים סכומים שהצטברו וטרם נתקבלו
או שולמו.

ו.

שימוש באומדנים
בעריכת הדוחות הכספיים ,בהתאם לכללים שנקבעו על-ידי אגף שוק ההון ובהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים
המדווחים של נכסים והתחייבויות ,על הנתונים בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות שניתן
לה ם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות הדיווח .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

ז.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים:
לדעת ההנהלה הסכום הפנקסני של מזומנים ושווי מזומנים ,תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
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