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הנ דון :דוח על רשי מת נכסי הקופה ליום  31במרץ 2018

לבקשתכם ,וכרואי החשבון של אלטשרלר שחס גמל
)להלן ":החברה

המנהלת ,(11

)להלן :

" הקופה" ( אשר בניהול אלטשרלר שחס גמל ופנסיה בע"מ

סקרנו את הנתונים הכספי ים הכלולים ברשימת נכסי הקופה ליום  31במרץ  , 2018המצורפת

בזה והמסומנת בחותמתנו לשם ז י הוי

)להלן :

" הדוח "  (.הדירקטוריון וההנהלה של החברה המ נ הלת אחראים לעריכה

ולהצגה של הדוח בהתאם להנחיות הממ ו נה על אגף שרק ההון  ,ביטוח וחסכון .

סקירתנו מורכבת מכהלים הכוללים את קריאת הנתונים הנ'  Jל  ,התאמת הנתונים הכלולים בדוח לרישומי ם בדוחותיה

הכספיים של הקופה  ,עריכת בי רורים עם האחראי ם להכנת הדוח ו מיישרם נהלי סקירה אנליטיים ואחרים  .מאחר
שסקירה חינה מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  ,אין אנו מביעים חוות דעת של
ביקורת על הנתונים הכלולים בדוח.

בהתבסס על סקירתנו  ,לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך  ,שיש צררך בשינויים מהותיים בנתונים הכלולים בדוח  ,כדי
שיוכלו להיחשב כערוכים בהתאם להוראות חו ז ר  2008-9-2של משרד האוצר  -אגף שוק ההון  ,ביטוח וחסכון.

בכברד רב ,
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רואי חשבון
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חל אביב
03-6386868

ו

•רושלים
02-6546200

I

חיפה
04-8680600

ו באר שבע ו בני רבק ו קרית שמוגה ו פתח תקווה ו מוד•ע•ן עיל•ח ו נצרת עילית
 077-7784180 077-5054906 073-7145300 077-7784100ו ו 08-9744 1

04-6555888
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